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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

II
Suci porotnici imenuju se na četiri godine
i po isteku toga roka mogu biti ponovno
imenovani.

35.
Na temelju
članka 70. Zakona o
sudovima
("Narodne
novine"
br.
3/94.),
Županijska skupština je na 8. sjednici, održanoj 4.
travnja 2006. godine, donijela
RJEŠENJE

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

o imenovanju sudaca porotnika za mladež
Županijskog suda u Slavonskom Brodu

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

I
Za suce porotnike za mladež Županijskog
suda u Slavonskom Brodu imenuju se:
1.
2.
3.
4.

III

Ivan Katić, Ruščičkih žrtava 59, Ruščica
Marina Čretni, Kardinala A. Stepinca 8,
Ruščica
Tanja Gruičić, Grabarje 37, Podcrkavlje
Nevenka Salamunović, Glogovica 51,
Podcrkavlje.

Klasa : 080-02/06-01/3
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 4. travnja 2006.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković, oec., v.r.
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36.

37.

Na osnovu članka 10. Zakona o tržištu
plina ("Narodne novine" broj 68/01. i 87/05.) i
članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije",
broj 11/01 - pročišćeni tekst, 14/03. i 13/05.),
Županijska skupština Brodsko-posavske županije
na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2006. godine,
donijela je

Na temelju članka 35. točka 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
11/01. - pročišćeni tekst, 4/03, 13/05. i 2/06.),
Županijska skupština je na 8. sjednici, održanoj 4.
travnja 2006. godine, donijela
RJEŠENJE

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i
načinu obavljanja djelatnosti distribucije plina
na području Brodsko-posavske županije

o izmjeni i dopuni Rješenja o izboru članova
Županijskog poglavarstva
I.

Članak 1.
U Odluci o uvjetima i načinu obavljanja
djelatnosti distribucije plina na području Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", broj 7/03.), članak 7. stavak
2. pod b) mijenja se i glasi:
"Distribucijsko područje Nova Gradiška
koje obuhvaća općine: Cernik, Davor, Dragalić,
Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani,
Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo,
Vrbje i grad Nova Gradiška".
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

U Rješenju o izboru članova Županijskog
poglavarstva
Brodsko-posavske
županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
11/05. i 17/05.), u točki 1. redni broj 1, 4. i 10.
mijenjaju se i glase:
"1.

Marijan Štefanac, dipl.oec. (HSP) - za
područje razvoja, europskih integracija i
turizma,

2.

Mato Dorić,dr.vet.med. (AHRSS) - za
područje gospodarstva, malog i srednjeg
poduzetništva i obrta,

3.

Mato Bilonjić (HDZ) - za područje skrbi o
braniteljima i društvenih djelatnosti
(kultura, tehnička kultura, sport i
informiranje)".
II.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 363-01/06-01/1
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 4. travnja 2006.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković, oec., v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/06-01/24
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 4. travnja 2006.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković, oec., v.r.
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38.

39.

Na temelju točke III. Plana intervencija u
zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 82/99) i
članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
11/01. - pročišćeni tekst, 4/03, 13/05. i 2/06.),
Županijska skupština je na 8. sjednici, održanoj 4.
travnja 2006. godine, donijela

Na temelju članka 21. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/01. - pročišćeni tekst,
4/03, 13/05. i 2/06.) i Odluke o priznanjima
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 2/03. - pročišćeni
tekst), Županijska skupština je na 8. sjednici,
održanoj 4. travnja 2006. godine, donijela

RJEŠENJE
ODLUKU
o dopuni Rješenja o imenovanju članova
Županijskog eko-stožera

o dodjeli županijskih priznanja
u 2006. godini

I.
Članak 1.
Rješenje
o
imenovanju
članova
Županijskog eko-stožera dopunjuje se točkom koja
glasi:
"8.

Mladen Krištof, dr.vet.med. - za člana
Daniel Siročić,prof
- za zamjenika
člana".
II.

Iza točke II. dodaje se nova točka III.
koja glasi:
"Stručne
i
administrativno-tehničke
poslove za Županijski eko-stožer obavlja Upravni
odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i
infrastrukturu".

"Zlatna plaketa" - počast Brodsko-posavske
županije u 2006. godini dodjeljuje se:
Trgovačkom društvu "Đuro Đaković
Kompenzatori" d.o.o. Slavonski Brod, za
izniman doprinos obnovi i razvitku gospodarskog
i
društvenog
života.
Primjenom
visokih
tehnoloških mogućnosti, novim sustavom rada
prema ISO 9001, stručnim osposobljavanjem svih
zaposlenih, u kontinuitetu ostvaruje porast
proizvodnje, profita i plaća, te izgrađuje svoj
imidž i reputaciju kako na domaćem, tako i na
svjetskom tržištu i time izravno pridonosi
promicanju položaja i ugleda Brodsko-posavske
županije u Republici Hrvatskoj i u svijetu.
Članak 2.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/06-01/23
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 4. travnja 2006.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković, oec., v.r.

Nagrada za životno djelo "Zlatni grb
Brodsko-posavske županije" dodjeljuje se:
prof. dr.sci. Tomislavu Vuku, profesoru
na postdiplomskom ogranku Fakulteta za biblijske
znanosti i arheologiju Franjevačkog biblijskog
instituta u Jeruzalemu, vrsnog poznavatelja
akadskog jezika, jezika starih Babilonaca i
Asiraca, za sveukupan stvaralački rad u području
biblijskih znanosti i arheologije, kako u našoj
sredini, tako i u svijetu. Nositelj je ideje i
konačne realizacije stalnog postava "Biblijskoarheološke muzejske izložbe" u Franjevačkom
samostanu u Cerniku, koja postaje izvorom
informacija, znanja i proučavanja civilizacija,
kultura i religija drevnog Bliskog Istoka.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 632

Njegove
znanstvene
publikacije,
arheološka istraživanja, izdavačka djelatnost, stalni
postav Biblijko-arheološke muzejske izložbe u
Franjevačkom samostanu Cernik predstavljaju
dobro trajne vrijednosti i doprinosa promicanju
znanosti, kulture, obrazovanja, od posebnog
značaja za ugled Županije i REpublike Hrvatske u
zemlji i svijetu.
Članak 3.
Godišnja nagrada "Plaketa Brodskoposavske županije" u 2006. godini dodjeljuje se:
Osnovnoj
školi
"Ante
Starčević"
Rešetari za izniman doprinos osnovnom
školskom obrazovanju brojnih generacija ovog
kraja, od prve pučke učionice utemeljene 1836.
godine do današnjih dana, kada ova ustanova
obilježava jubilej - 170 godina svog postanka, te
za izuzetno vrijedna i zapažena dostignuća u
procesu osuvremenjivanja nastavnog procesa i
izvannastavnog djelovanja škole, njenih nastavnika
i svih učenika u tehničkoj, športskoj, likovnoj,
literarnoj i drugim djelatnostima, koji svojim
rezultatima pronose i šire ugled općine i Županije
u Republici Hrvatskoj.

Broj: 6

srednjoškolske i studentske mladeži u okviru
nastavnih i izvannastavnih aktivnosti u predmetu
tjelesne i zdravstvene kulture.
3.
Miši Matiću,dipl.defektologu, ravnatelju
Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod,
za značajne uspjehe i postignute rezultate na
unapređenju djelatnosti skrbi o starim i nemoćnim
osobama - stanarima Doma, a osobito za
djelotvorno i racionalno organiziranje rada, te
kvalitetnije, humanije i efikasnije pružanje usluga
korisnicima istih, a osobito za zasluge u
promicanju i realizaciji projekta hospicija i ustroja
Gerontološkog centra Županije.
4.
Tomislavu Gollu iz Slavonskog Broda,
predsjedniku
Saveza
društava
distrofičara
Hrvatske, za iznimno pridonošenju u promicanju
zdravog razvoja djece i mladih, za zalaganje u
radu brojnih invalidnih organizacija za prava
osoba s invaliditetom i boljitak njihova življenja.
Svoje djelovanje uvijek veže za svoj grad i
Županiju, a osobnim radom, dobročinstvom i
djelovanjem putem humanitarnih i drugih udruga,
te osvojenim nagradama i priznanjima u zemlji i
svijetu, daje osobit doprinos širenju ugleda
Županije u domovini i izvan njenih granica.
Članak 5.

Članak 4.
Godišnja nagrada "Kovanica od zlata" u
2006. godini, dodjeljuje se pojedincima koji žive i
djeluju na području Županije, za postignuća
ostvarena u pojedinim gospodarskim i društvenim
djelatnostima, i to:
1.
mr.sci. Jelki Pušeljić,dipl.ing., za osobito
zalaganje i doprinos vođenju i organizaciji
poljoprivredne proizvodnje (stočarstvo i ratarstvo)
na obiteljskim gospodarstvima, te za ostvarene
rezultate u ovoj proizvodnji u privatnom
poduzeću "Promet" d.o.o., koji predstavljaju
vrijedan doprinos ukupnom gospodarskom razvoju
Županije.
2.
mr.sci. Zvonku Miljkoviću,prof., za
istaknuto zalaganje i pridonošenje športskom,
stručnom i znanstvenom pristupu u razvoju športa
i športske kulture u Brodsko-posavskoj županiji,
osobito kineziološke znanosti, kao i za ostvarene
rezultate u tom području društvenog života.
Izdvaja se svojim dugogodišnjim djelovanjem i
doprinosima u edukaciji i obrazovanju brojne

Županijska priznanja i nagrade iz ove
Odluke uručit će se na svečanosti obilježavanja 2
svibnja - Dana Brodsko-posavske županije.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 061-01/06-01/2
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 4. travnja 2006.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković, oec., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 6
40.

Strana: 633

dohodak za zdravstvo, a za minimalni financijski
standard
za
decentralizirane
funkcije
za
zdravstvene ustanove čiji je osnivač Županija.

Temeljem članka 11. stavak 5. Uredbe o
načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave za 2006.
godinu ("Narodne novine" 144/2005.), točke III.
Odluke o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove
u 2006. godini ("Narodne novine" 144/2005.) i
članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
11/01. - pročišćeni tekst, 4/03. i 13/05.),
Županijska skupština na 8. sjednici održanoj 4.
travnja 2006. godine donijela je
ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija za
investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće
održavanje zdravstvenih ustanova, te za
informatizaciju zdravstvene djelatnosti čiji je
osnivač Brodsko-posavska županija
za 2006. godinu

Sredstva iz stavka 1. u ukupnom iznosu
od 16.169.983,00 kuna, utvrđena su za:
-

investicijsko i tekuće održavanje
757.650,00
investicijsko ulaganje 15.412.333,00.
Članak 2.

Kriteriji
za
investicijsko
ulaganje,
investicijsko i tekuće održavanje, te za
informatizaciju zdravstvene djelatnosti su stvarno
stanje i potrebe zdravstvenih ustanova u cilju
ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta.
Članak 3.
Mjerila za utvrđivanje prava na bilančne
troškove iz ove Odluke čini opseg djelatnosti
svake zdravstene ustanove ugovoren u osnovnom
zdravstvenom osiguranju.

Članak 1.
Članak 4.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji,
mjerila, način financiranja i raspored sredstava iz
Proračuna Brodsko-posavske županije (u daljnjem
tekstu: Županije) za 2006. godinu koja će se
ostvariti iz Državnog proračuna - pomoći
izravnanja i stope dodatnog udjela poreza na

Sredstva iz članka 1. ove Odluke
raspoređena su na pojedine zdravstvene ustanove
na području Brodsko-posavske županije kako
slijedi:

Investicijsko
i tekuće održ.

Investicijsko
ulaganje

Iznos

757.650,00

1.151.350,00

1.909.00000

Dom zdravlja "Dr. Andrija Štampar" Nova Gradiška

-

1.100.000,00

1.10.000,00

3

Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod

-

9.460.983,00

9.460.983,00

4

Opća bolnica Nova Gradiška

-

3.300.000,00

3.300.000,00

5

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

-

400.000,00

400.000,00

750.650,00

15.412.333,00

16.169.983,00

Redni
broj

Zdravstvena ustanova

1

Dom zdravlja Slavonski Brod

2

UKUPNO:
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Sredstva iz stavka 1. ovog članka ne
mogu se koristiti u svrhu uređenja prostora i
medicinske opreme, te prijevoznih sredstava u
svrhu pružanja zdravstvenih usluga izvan
osnovnog zdravstvenog osiguranja.
Članak 5.
Zdravstvene
ustanove
kojima
se
raspoređuju sredstva iz članka 1. stavak 2. dužne
su postupati u skladu s propisima o proračunskom
računovodstvu, propisima o postupku nabave i
općim aktima ustanove.
Sredstva se ostvaruju na temelju zahtjeva
korisnika, dokumentacije kojom se dokazuje da je
postupak nabave obavljen sukladno propisima iz
stavka 1., te dostavljenih ovjerenih računa o
nabavi roba, radova ili usluga, odnosno ovjerenih
privremenih ili okončanih situacija za izvršene
radove.
Sredstva za tekuće i investicijsko
održavanje mogu se ostvariti podnošenjem
zahtjeva uz koji se uz dokumentaciju iz stavka 2.
prilaže i odbrazloženje za potrebu određene
aktivnosti.
Zahtjev iz stavka 2. i 3. uz pripadajuću
dokumentaciju podnosi se do 5. u mjesecu
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko-posavske
županije za dospjela plaćanja do kraja istog
mjeseca, odnosno kada se doznače na račun
Županije iz Državnog proračuna.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 500-01/06-01/1
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 4. travnja 2006.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković, oec., v.r.

Broj: 6

41.
Na temelju članka 25. i 28. Odluke o
priznanjima Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 2/03. pročišćeni tekst), Županijsko povjerenstvo za
dodjelu javnih priznanja je na 3. sjednici održanoj
23. ožujka 2006. godine, donijelo
ODLUKU
o dodjeli "Povelje zahvalnosti
Brodsko-posavske županije"

Članak 1.
"Povelja zahvalnosti Brodsko-posavske
županije" u 2006. godini dodjeljuje se pravnim i
fizičkim osobama za doprinos razvitku i
promicanju ugleda Županije i to:
1.
Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb, koje
svojim dugogodišnjim radom i djelovanjem na
području
cestogradnje znatno
doprinose
osiguravanju uvjeta funkcioniranja prometnog
sustava u Brodsko-posavskoj županiji, kao jednog
od bitnog uvjeta za gospodarski razvoj Županije.
2.
Udruzi "Hrvatska budućnost" Slavonski
Brod za zalaganje u organiziranju i pružanju
humanitarne pomoći u odgoju i obrazovanju djece
i mladih, osobito obiteljima s više djece, kojima
se afirmira i potvrđuje humanost kao civilizirano
načelo.
3.
Hrvatskom
pjevačkom
društvu
"Tomislav" iz Cernika za ostvarene rezultate u
svom 100-godišnjem postojanju i djelovanju, na
očuvanju, njegovanju i unapređenju zborske
glazbe, kao i za zasluge u promicanju imena i
ugleda naselja Cernik i Županije kako u zemlji,
tako i izvan njenih granica.
4.
Karlu Starčeviću iz Nove Kapele,
studentu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, za
ostvarene
izvrsne
rezultate
u
području
inovatorstva, a posebno za inovaciju "automatika
za plastenik" za koju je na prestižnom
međunarodnom sajmu inovacija IENA u 2005.
godini
osvojio
zlatnu
medalju.
Svojim
dugogodišnjim radovm i sudjelovanjem na
brojnim
gospodarskim
manifestacijama
i

Broj: 6
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županije.
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takmičenju u Mariboru - u konstrukciji i vožnji
mobilnih robota.
Članak 2.

5.
Antunu Berakoviću, nastavniku iz
Oprisavaca, za posebno vrijedan doprinos i
zalaganje u organiziranju osnovnog školskog
obrazovanja i nastave, kao i za neprocjenjiv
njegov doprinos i zalaganje tijekom Domovinskog
rata u organiziranju nastave, kako u matičnoj
školi, tako i u drugim mjestima, gdje su
njegovom zaslugom bili izmješteni učenici. U
društveno-političkom životu Oprisavaca ostvaruje
vrijedne rezultate i pridonosi unapređenju i
podizanju standarda života svojih sugrađana.
6.
Poljoprivredno
turističkom
gospodarstvu "Mata" iz Trnjanskih Kuta za posebno
vrijedan doprinos razvoju i unapređenje razvoja
lipicanske pasmine konja, te korištenja u turističke
i terapijske svrhe, kao i za posebno zalaganje u
razvoju seoskog turizma čime afirmira i potiče
autohtone vrijednosti Županije i cijele Slavonije.
7.
Mariji Iveković iz Rešetara, za vrhunska
ostvarenja i rezultate na području športa na
svjetskim i europskim prvenstvima paraolimpijskih
igara čime doprinosi širenju ugleda Županije i
Republike Hrvatske u zemlji i izvan njenih
granica.

"Povelja zahvalnosti Brodsko-posavske
županije" uručit će se na svečani način.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
POVJERENSTVO ZA DODJELU
ŽUPANIJSKIH JAVNIH PRIZNANJA
Klasa : 061-01/06-01/3
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 4. travnja 2006.
Predsjednica Povjerenstva
Ružica Vidaković, oec., v.r.

-

akti Poglavarstva:

42.
8.
Gimnaziji Nova Gradiška za doprinos i
postignuća
u
srednjoškolskom
obrazovanju
učenika i poticanju mladih generacija na očuvanju
okoliša za što je ova srednjoškolska ustanova
jedina u Brodsko-posavskoj županiji stekla status
"Međunarodne eko-škole".
9.
Marici Mišković iz Bukovlja, voditeljici
i tajnici KUD-a "Bukovlje-Vranovci" za posebna
zalaganja i doprinose u očuvanju kulturne baštine
i folklora, osobito izvorne pučke p jesme i plesova
svoga kraja.
10.
Josipu Štiviću iz Stupničkih Kuta,
studentu Fakulteta elektrotehnike i računarstva za
ostvarene posebne vrijedne rezultate iz razvoja
robotike na natjecanjima mladih tehničara
Hrvatske
i
na
međunarodnom
državnom

Na temelju članka 34. Zakona o
izvršavanju
Državnog
proračuna
Republike
Hrvatske za 2005. godinu ("Narodne novine" broj
148/05.), Županijsko poglavarstvo Brodskoposavske županije na 19. sjednici, održanoj 30.
ožujka 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o rasporedu sredstava za tekuće pomoći za
ulaganja u razvojne programe na području
općina i gradova Brodsko-posavske županije
za 2006. godinu
Članak 1.
Sredstva
Proračuna
Brodsko-posavske
županije za 2006. godinu za ulaganja u razvojne
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programe na području općina i gradova Brodskoposavske županije osigurana su u razdjelu 5 Sredstva za financiranje poslova na području
graditeljstva, infrastrukture i zaštite okoliša.

Broj: 6
Članak 5.

Ukoliko Županija utvrdi da su dodjeljena
sredstva nenamjenski korištena, obustavit će
doznaku pomoći i zahtijevati povrat ranije
doznačenih sredstava u Županijski proračun.

Članak 2.
Ukupan iznos tekuće pomoći za ulaganja
iz članka 1. ove Odluke iznosi najmanje 75%
odobrene pomoći Županiji iz Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2006. godinu, a rasporedit
će se općinama i gradovima u iznosima i po
namjenama utvrđenim u priloženoj tablici koja
čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 6.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i
zaštitu okoliša i Upravni odjel za Proračun i
financije Brodsko-posavske županije.
Članak 7.

Članak 3.
Brodsko-posavska županija će u pravilu
korisnicima izravno doznačavati sredstva za
razvojne programe iz članka 1. ove Odluke, a
općine i gradovi korisnici tekuće pomoći,
obvezuju se doznačena sredstva koristiti namjenski
i izvještavati Županiju svaka 3 mjeseca o načinu
korištenja tekuće pomoći.
Članak 4.
Općine i gradovi kao investitori razvojnih
programa dužni su Brodsko-posavskoj županiji,
Upravnom odjelu za graditeljstvo, infrastrukturu i
zaštitu okoliša dostaviti dokaze o završetku
izgradnje sufinanciranog projekta (Zapisnik o
primopredaji, Zapisnik o tehničkom pregledu ili
Uporabnu dozvolu).

Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 400-01/06-01/2
Urbroj: 2178/1-02-06-1
Slavonski Brod, 30. ožujka 2006.
ŽUPAN
Šimo Đurđević,prof., v.r.
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Plan ulaganja u komunalnu infrastrukturu općina i gradova
Brodsko-posavske županije u 2006. godini
RB

Jedinica lokalne samouprave

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Bebrina
Brodski Stupnik
Bukovlje
Cernik
Davor
Donji Andrijevci
Dragalić
Garčin
Gornja Vrba
Gornji Bogićevci
Gundinci
Klakar
Nova Kapela
Okučani
Oprisavci
Oriovac
Podcrkavlje
Rešetari
Sibinj
Sikirevci
Slavonski Šamac
Stara Gradiška
Staro Petrovo Selo
Velika Kopanica
Vrbje
Vrpolje
UKUPNO OPĆINE
Nova Gradiška
Slavonski Brod
UKUPNO GRADOVI
UKUPNO PODRUČJE BPŽ

1
2

Vodoopskrba

Vodoodvodnja

Cestogradnja

3

4

5

60.000,00

200.000,00
116.000,00
102.500,00

160.000,00
550.000,00

300.000,00

67.500,00

56.000,00
250.000,00

75.000,00
100.000,00
300.000,00
200.000,00
170.000,00

100.000,00
50.000,00

320.000,00
50.000,00
280.000,00

250.000,00
150.000,00
150.000,00

150.000,00
153.000,00
300.000,00
2.000.000,00

200.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00

150.000,00
150.000,00
200.000,00
300.000,00
200.000,00
5.225.500,00

300.000,00
2.416.000,00

0,00
5.225.500,00

620.000,00
620.000,00
3.036.000,00

150.000,00

100.000,00
1.318.500,00
320.000,00
100.000,00
420.000,00
1.738.500,00

Ukupan plan
za 2006. god.
6
260.000,00
116.000,00
102.500,00
160.000,00
850.000,00
320.000,00
173.500,00
250.000,00
280.000,00
175.000,00
150.000,00
300.000,00
450.000,00
320.000,00
150.000,00
150.000,00
200.000,00
403.000,00
400.000,00
2.150.000,00
100.000,00
250.000,00
150.000,00
200.000,00
300.000,00
600.000,00
8.960.000,00
320.000,00
720.000,00
1.040.000,00
10.000.000,00
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Broj: 6

GRAD
SLAVONSKI BROD

21.

B

Temeljem
članka
124.
Zakona
o
proračunu ("Narodne novine Republike Hrvatske",
broj 96/03.) i članka 35. Statuta grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 14/01.), Gradsko vijeće na svojoj 11.
sjednici, održanoj 31. ožujka 2006. godine, donosi

Višak prihoda / Manjak prihoda
iz prethodnih godina
-2.871.037,00 kn

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna grada Slavonskog Broda
za 2005. godinu

Članak 1.
Godišnji
obračun
Proračuna
grada
Slavonskog Broda za 2005. godinu sastoji se od:
A.

Račun prihoda i rashoda

C

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
(Višak / Manjak prihoda i rezerviranja)

Račun zaduživanja / Financiranja

Primici od financijske
imovine i zaduživanja
11.740.242,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
1.969.210,00 kn
Netto zaduživanje/
financiranje
9.771.032,00 kn
Višak / manjak + raspoloživa
sredstva iz prethodnih godina
+ netto zaduživanje/financiranje

281.603,00 kn

Članak 2.

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

99.566.454,00 kn

Rashodi poslovanja
Rashodi za
nefinancijsku imovinu

91.111.366,00 kn
16.782.810,00 kn

Razlika - Višak / Manjak

-6.618.392,00 kn

1.709.330,00 kn

Proračun grada Slavonskog Broda za
2005. godinu donijelo je Gradsko vijeće na svojoj
40. sjednici održanoj 18. veljače 2005. godine
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
2/05.). Proračunski prihodi i primici, te rashodi i
izdaci Proračuna planirani su u iznosu od
124.005.090,00 kn.
Odlukom o izmjenama i dopunama
Proračuna grada Slavonskog Broda za 2005.
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godinu koju je donijelo Gradsko vijeće 4.
studenoga 2005. godine proračunski prihodi i
primici, te rashodi i izdaci planirani su u
ukupnom iznosu od 112.607.568,00 kn.
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Članak 7.

Višak primitaka od financijske imovine i
zaduživanja u iznosu od 9.771.032,00 kuna koristit
će se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske
imovine.

Članak 3.
Sukladno članku 38. Zakona o proračunu
gradonačelnik je 31. prosinca 2005. godine donio
Odluku o preraspodjeli sredstava Proračuna grada
Slavonskog Broda za 2005. god. između pojedinih
stavaka rashoda i izdataka (povećanje, odnosno
smanjenje pojedinih pozicija ne većih od 5% od
sredstava utvrđenih na stavkama koje su
umanjene) u ukupnom iznosu od 1.497.937,00
kuna.

Članak 8.
Sukladno članku 74. Zakona o proračunu
sredstva dobivena prodajom nefinancijske imovine
u ukupnom iznosu od 1.709.330,00 kuna koristila
su se samo za nabavu nefinancijske imovine
grada Slavonskog Broda.

Članak 9.
Članak 4.
Ostvarenje Proračuna grada Slavonskog
Broda za 2005. godinu bilo je kako slijedi:
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u
svoti od 110.144.989,00 kuna što čini 97,81% od
godišnjeg plana.
Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u
svoti od 109.863.386,00 kuna, što čini 97,56% od
godišnjeg plana.
Za 2005. godinu utvrđen je višak prihoda
i primitaka u iznosu od 281.603,00 kune.

Izvješće o izvršenju Proračuna grada
Slavonskog Broda za 2005. godinu sastavni je dio
Godišnjeg obračuna Proračuna grada Slavonskog
Broda za 2005. godinu.

Članak 10.
Godišnji
obračun
Proračuna
grada
Slavonskog Broda za 2005. godinu stupa na
snagu danom donošenja i bit će objavljen u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Članak 5.
Višak prihoda poslovanja nad rashodima
poslovanja iznosi 8.455.088,00 kuna i koristi se za
pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine,
te za pokriće manjka prihoda i primitaka
ostvarenog 2004. godine.

Članak 6.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
nad rashodima za nabavu nefinancijske imovine
iznosi 15.073.480,00 kuna i bit će pokriven iz
viška prihoda poslovanja i primitaka od
financijske imovine i zaduživanja.

Klasa : 021-03/06-01/41
Urbroj: 2178/01-07-06-3
Slavonski Brod, 31. ožujka 2006.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.
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22.

Broj: 6
Članak 3.

Temeljem
članka
124.
Zakona
o
proračunu ("Narodne novine Republike Hrvatske",
broj 96/03.) i članka 74.a. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
("Narodne novine Republike Hrvatske" br.
119/01., 74/02. i 3/04.) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01.), Gradsko vijeće na
svojoj 11. sjednici, održanoj 31. ožujka 2006.
godine, donosi

Višak prihoda i primitaka utvrđen
Godišnjim obračunom grada Slavonskog Broda za
2005. godinu bit će planiran kod donošenja
Odluke o izmjeni Odluke o Proračunu grada
Slavonskog Broda za 2006. godinu.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda i primitaka
Proračuna grada Slavonskog Broda
za 2005. godinu

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/06-01/41
Urbroj: 2178/01-07-06-5
Slavonski Brod, 31. ožujka 2006.

Članak 1.
Godišnjim obračunom Proračuna grada
Slavonskog Broda za 2005. godinu utvrđen je
višak prihoda i primitaka u iznosu od 281.603,00
kuna.

Članak 2.
Višak prihoda i primitaka koristit će se za
nabavu nefinancijske imovine u 2006. godini.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.
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OPĆINA BEBRINA

17.

Bebrina, Dubočac,
Šumeće, Zbjeg.

Na temelju članka 44. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001.) i članka 4. Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
općine Bebrina ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/02.), a sukladno
odredbama
Zakona
o
izboru
članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (NN broj 33/01.),
Poglavarstvo općine Bebrina na svojoj 8. sjednici
održanoj 25. 3. 2006. godine, donijelo je

Kaniža,

Stupnički

Kuti,

II.
Izbori će se održati 14. svibnja 2006.
godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.

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

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području općine Bebrina

I.
Raspisuju se izbori za izbor članova
vijeća mjesnih odbora s područja mjesnih odbora,
i to za područje mjesnih odbora: Banovci,

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 015-06/06-01/1
Urbroj: 2178/02-02-06-1
Bebrina, 25. 3. 2006. godine
Načelnik općine Bebrina
Stjepan Jakić, v.r.
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18.

Broj: 6

ponuđača Orioelektro čija iznosi 210,00 kn bez
PDV-a, a to je najznačajnija stavka u ponudi,
odlučeno je kao u članku 1. ove Odluke.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03 pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 15.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 10/01.), Općinsko
vijeće općine Bebrina na svojoj 9. sjednici
održanoj 29. ožujka 2006. godine, donijelo je

Članak 3.
Ovlašćuje
se
načelnik
općine
za
potpisivanje ugovora s ponuditeljem sukladno
raspisanom javnom natječaju, dostavljenoj ponudi
i ovoj Odluci.

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Bebrina prihvatilo
je
kao
najpovoljniju
ponudu
obrtnika
"Elektroinstalater - Monter" - Ivana Safundžića iz
Krajačića, za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanje javne rasvjete na području općine
Bebrina.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-02/06-01/12
Urbroj: 2178/02-03-06-2
Bebrina, 29. ožujka 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.

Članak 2.
Natječaj za prikupljanje ponuda za
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete na području općine Bebrina objavljen je
u tjedniku "Posavska Hrvatska" od 24. 2. 2006. g.
19.
Na objavljeni natječaj pristigle su sljedeće
ponude:
1.
2.

Elektroinstalater - Monter,
vl.
Ivan
Safundžić, Krajačići
Orioelektro, vl. Ilijaz Grozdanić, Oriovac,
Augusta Cesarca 9

Nakon uvida u ponude utvrđeno je da su
ponude potpune, priložena je sva potrebna
dokumentacija.
Budući da je ponuda za usluge radova radni sat djelatnika s odgovarajućim vozilom i
opremom kod ponuđača Elektroinstalater - Monter
znatno niža - 70,00 kn bez PDV-a u odnosu na

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 9.
sjednici održanoj 29. 3. 2006. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u športu
općine Bebrina za 2006. godinu

Broj: 6
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UVODNE NAPOMENE

2.

Temeljem Zakona o športu ("NN" br.
111/97. i 13/98.) Republika Hrvatska, županije,
gradovi i općine utvrđuju javne potrebe u športu i
za njihovo ostvarivanje osiguravaju financijska
sredstva iz svog proračuna u skladu sa Zakonom.
Javne potrebe u športu za koje se
sredstva osiguravaju iz proračuna županije,
gradova i općina jesu aktivnosti, radovi i
djelatnosti za koje je određeno da su lokalnog
značaja.
Na području općine Bebrina registrirano
je 6 športskih udruga (klubova) i 2 športskoribolovne udruge koje na prijedlog Poglavarstva
ulaze u Program javnih potreba u športu općine
Bebrina za 2006. godinu.

Općina podupire i sufinancira športska
natjecanja i manifestacije u športu koje se
održavaju na njenom području, a u organizaciji su
športskih klubova, Općinskog športskog saveza i
ustanova u športu.

Športske udruge koje se bave športskom
djelatnošću su:

Ostali izdaci u športu

Financiraju se 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 "Općina Bebrina" Veterani
prijevozni troškovi NK "Šokadija" Šumeće
na tradicionalne susrete "Šokadijadu"
dotacije za rad športsko-ribolovnih udruga:
ŠRU "Kečiga" Dubočac i "Čikov" Šumeće

Nogometni klubovi:
NK
NK
NK
NK
NK
NK

"Mladost" Banovci
"Bonk" Bebrina
"Posavac" Kaniža
"Graničar" Stupnički Kuti
"Šokadija" Šumeće
"Gaj" Zbjeg

Športsko-ribolovnom djelatnošću bave se
dvije športsko-ribolovne udruge: ŠRU "Kečiga"
Dubočac i "Čikov" Šumeće.

U Proračunu općine predviđeno je
19.000,00 kuna na ime ostalih izdataka u športu.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-02/06-01/14
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 29. ožujka 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
OPĆINE Bebrina ZA 2006. GODINU
1.

Prijenosna sredstva športskim
klubovima za 2006. godinu
20.

U Proračunu općine Bebrina izdvojeno je
67.000,00 kn na ime prijenosnih sredstava
(transfera) športskim klubovima i organizacijama
koje djeluju na području općine Bebrina.
Dotacija
nogometnim
klubovima
predviđena je u iznosu od 48.000,00 kn, tako da
će svaki NK dobiti iznos od 8.000,00 kn tijekom
godine (6 NK x 8.000,00 kn).

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 9.
sjednici održanoj 29. ožujka 2006. godine,
donijelo je
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PROGRAM

-

javnih potreba u kulturi
općine Bebrina za 2006. godinu

-

UVODNE NAPOMENE
Zakonom o financiranju javnih potreba u
kulturi ("NN" br. 27/93.) određeno je da
Republika Hrvatska, županije, gradovi i općine
donose programe javnih potreba u kulturi, te za
njihovo ostvarivanje osiguravaju financijska
sredstva iz svog proračuna.

Tradicionalni festival "Inati se Slavonijo"
koji se održava u organizaciji KUD-ova
"Šokadija" u Šumeću
Tradicionalni ukrajinski bal koji se
održava u 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.

U Proračunu općine Bebrina izdvojeno je
40.000,00 kn na ime prijenosnih sredstava
(transfera) KUD-ovima, a ova sredstva bit će
raspoređena shodno potrebama i aktivnostima ovih
društava.

Program javnih potreba u kulturi na
općinskoj razini donosi predstavničko tijelo općine
na prijedlog njegovog poglavarstva.
Sredstva za financiranje javnih potreba u
kulturi na općinskoj razini osiguravaju se u
Proračunu općine.

Broj: 6

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-02/06-01/15
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 29. ožujka 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
OPĆINE Bebrina ZA 2006. G.
Na području općine Bebrina rad u kulturi
odvija se najvećim dijelom kroz rad kulturnoumjetničkih društava koji djeluju na području
općine. Njihov rad financira se znatnim dijelom iz
Proračuna općine.
21.
KUD-ovi koji djeluju na području općine
Bebrina su:
-

Kulturno-prosvjetno društvo
"Taras Ševčenko" Kaniža
Kulturno-umjetničko društvo "Posavac"
Kaniža (trenutno nije aktivno u radu)
Kulturno-umjetničko društvo "Šokadija"
Šumeće
Kulturno-umjetničko društvo
"Andrij Pelih" Šumeće

Manifestacije u kulturi koje se održavaju
na području općine Bebrina su:

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 9. sjednici održanoj 29. ožujka 2006.
godine, donosi
PROGRAM
socijalnih potreba
općine Bebrina za 2006. godinu

Broj: 6
I.
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UVOD

Svatko
je
dužan
brinuti
se
za
zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba
osoba koje je dužan uzdržavati.
Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje
pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba
socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim
osobama, koje one same ili uz pomoć članova
obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih
osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih
okolnosti. Takve su osobe u stanju socijalne
potrebe i mogu biti korisnici socijalne skrbi.
Općina Bebrina u okviru samoupravnog
djelokruga, među ostalim, osigurava lokalne
potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi.
Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje
prava socijalne skrbi osigurava i Republika
Hrvatska, koja svoju djelatnost u toj oblasti
obavlja putem Centra za socijalnu skrb i drugih
ustanova.
Shodno odredbama članka 7. Zakona o
socijalnoj skrbi, općine i gradovi obvezni su u
svom proračunu za potrebe socijalne skrbi
osigurati sredstva u visini najmanje 5% svojih
prihoda, kojima osiguravaju pomoć za podmirenje
troškova stanovanja, kao i za ostvarivanje prava
utvrđenih propisima u većem opsegu, te za
pružanje i drugih vrsta pomoći.
Vrste pomoći, te uvjete i način njihova
ostvarivanja propisuje općina Bebrina Odlukom o
socijalnoj skrbi.
Cilj Programa socijalne zaštite jest
sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći
osobama u stanju socijalne potrebe na području
općine Bebrina, kako bi se kroz Proračun općine
osigurala potreba sredstva i odlukom odredili
korisnici i prava po osnovi socijalne skrbi.

II

OSNOVNI PODACI O
POSTOJEĆEM STANJU

Općina Bebrina u svom sastavu ima
sedam naselja ruralnog tipa.
Prema popisu stanovništva iz 2001.
godine na području općine Bebrina živi 3541
stanovnik u ukupno 1034 kućanstva. Veći je broj,
posebice samačkih kućanstava, starije životne
dobi.
U
pojedinim
naseljima
prevladava
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stanovništvo starije životne dobi, što u pravilu
znači i stanovništvo, u prosjeku, s razmjerno
niskim primanjima (mirovine).
KRETANJE STANOVNIŠTVA
Redni
broj

Naselje

1
2
3
4
5
6
7

Banovci
Bebrina
Dubočac
Kaniža
Stupnički Kuti
Šumeće
Zbjeg

UKUPNO OPĆINA

1991.

2001.

399
536
268
779
430
602
450

400
521
282
824
394
610
510

3.464

3.541

Izvor podataka: Popis stanovništva 1991. i 2001.
godine

Na najvećem dijelu općine Bebrina
prisutna je depopulacija, kako većom stopom
mortaliteta od stope nataliteta, tako i odljevom
stanovništva mlađe dobi preseljavanjem u gradska
središta (Slavonski Brod, Zagreb) i druga mjesta.
Neznatno povećanje zabilježeno je u
mjestima Kaniža i Zbjeg, i to zbog doseljavanja
većeg broja ljudi iz Bosanske posavine koji su
ovdje potražili spas od ratnih razaranja. Iz tabele
je vidljivo da je u svim ostalim mjestima
zabilježen pad broja stanovnika.
Dio radno aktivnog stanovništva zaposlen
je u Slavonskom Brodu, te u ostalim mjestima
Brodsko-posavske županije, a veći dio se bavi
poljoprivredom.
Prisutna je dnevna migracija stanovništva
prema gradu Slavonskom Brodu, ne samo vezano
za rad već i glede srednješkolskog i visokog
obrazovanja, te zadovoljavanja zdravstvenih,
kulturnih i drugih potreba stanovništva. Pri tome
sredstva javnog prijevoza koristi manji dio
stanovništva, koji sudjeluje u dnevnoj migraciji,
što je u suprotnosti s razdobljem od prije 10-ak
godina. Razlozi su visoke cijene prijevoznih
usluga i stvorene navike korištenja osobnog
prijevoza. Javni prijevoz u najvećoj mjeri koriste
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Broj: 6

osobe koje to moraju, znači učenici i osobe
slabijeg imovnog stanja.

22.

Putem Centra za socijalnu skrb u
Slavonskom Brodu pojedine oblike socijalne
pomoći ostvaruje ukupno 82 korisnika socijalne
skrbi (što obitelji, što samaca) i to kao pomoć za
uzdržavanje.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj
skrbi ("Narodne novine" 73/97.) i članka 12.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 10/2001.),
Općinsko vijeće općine Bebrina na 9. sjednici
održanoj 29. ožujka 2006. godine, donosi

III.

OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI

ODLUKU

Programom socijalne zaštite za 2006.
godinu utvrđuju se oblici socijalne skrbi, i to:
-

pomoć za podmirenje troškova stanovanja
jednokratna pomoć

o socijalnoj skrbi

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

IV.

ZAVRŠNE NAPOMENE

Pojedinačna prava iz ovog Programa
osiguravat će se isključivo osobama koje imaju
prebivalište na području općine Bebrina.
Pojedinačna prava podliježu redovnom
preispitivanju glede postojanja uvjeta i okolnosti s
obzirom na koje su ostvarena.
Program se provodi putem usvajanja
Proračuna, Odluke o socijalnoj skrbi i drugih
općih akata, te aktivnosti Poglavarstva i
Jedinstvenog upravnog odjela na rješavanju
pojedinačnih predmeta, te praćenjem stanja
njegove provedbe.
Prava koja će se na temelju ovog
Programa utvrditi Odlukom o socijalnoj skrbi i
drugim općim aktima, ostvarivat će se u okviru
mogućnosti Proračuna za 2006. godinu i njime
utvrđenih namjena.

Ovom se Odlukom utvrđuju oblici i opseg
socijalne skrbi koje osigurava općina Bebrina, te
uvjeti i način njihova ostvarivanja.
Oblici pomoći su sljedeći:
-

pomoć za podmirenje troškova stanovanja
jednokratna pomoć

II

POMOĆ ZA PODMIRENJE
TROŠKOVA STANOVANJA
Članak 2.

Prava
utvrđena
ovom
Odlukom
osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju
prebivalište na području općine Bebrina.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Članak 3.
Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke

Klasa : 550-01/06-01/16
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 29. ožujka 2006.g.

su:

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.

1.
2.

troškovi komunalnih usluga, i to:
troškovi opskrbe vodom
troškovi električne energije
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Broj: 6
Članak 4.

1.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja iz članka 3. ove Odluke ostvaruje
samac ili obitelj, ako mjesečni prihod samca ili
obitelji u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u
kojem je podnesen zahtjev ne prelazi visinu
sredstava za uzdržavanje utvrđenih prema članku
16. stavku 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi.
Prihodima u smislu predbježnog članka
smatraju se sva financijska i materijalna sredstva
koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada,
mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi
način.

-

U prihode iz stavka 1. ovog članka ne
uračunava se:
-

pomoć za uzdržavanje,
novčana naknada za tjelesno oštećenje,
doplatak za pomoć i njegu,
ortopedski dodatak,
osobna invalidnina.

3.
4.
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za samca gasonijera ili jednosobni stan
površine 25m2,
za dvočlanu obitelj jednosoban
jednoipolsobni stan do površine 35m2,
za tročlanu obitelj jednoipolsobni
dvosobni stan po površine 45m2,
za četveročlanu obitelj dvosobni
trosobni stan do površine 55m2.

do
ili
ili
ili

Ako obitelj ima više od četiri člana na
svakog člana obitelji dodaje se još 5m2 stana.

Članak 8.
U površinu stana uračunava se površina
sobe, kuhinje, kupaonice, zahoda, ostave i
hodnika.

Članak 9.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
odobrava se mjesečno do iznosa polovice
sredstava potrebnih za uzdržavanje samca ili
obitelji utvrđenih prema čl. 16. stav 2. i 3.
Zakona o socijalnoj skrbi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
isplaćuje se mjesečno, a pravo se ostvaruje od
dana podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja
postupka po službenoj dužnosti.
Postupak za ostvarivanje prava na pomoć
za podmirenje troškova stanovanja pokreće
korisnik pisanim zahtjevom kojem se obvezno
prilažu dokazi ispunjavanja uvjeta propisanih
ovom Odlukom, na adresu Općinskog vijeća Poglavarstva općine Bebrina.

Članak 6.

Članak 10.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
nema samac ni obitelj, ako samac ili član obitelji
ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji
mu ne služi za podmirenje osnovnih stambenih
potreba ili kuću za odmor.

Samac ili odrasla osoba koja predstavlja
obitelj, a ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje
troškova stanovanja, dužan je u roku od 8 dana
prijaviti upravnom tijelu općine svaku promjenu
koja utječe na ostvarivanje navedenog prava.

Članak 5.

Članak 7.
Mjerila i obilježja stana potrebnog za
zadovoljavanje osnovnih potreba samca ili obitelji
za odobravanje pomoći za podmirenje troškova
stanovanja su:

III.

JEDNOKRATNA POMOĆ
Članak 11.

Jednokratna pomoć može se odobriti
samcu ili obitelji koji, zbog trenutačnih okolnosti
(npr. rođenje djeteta, bolesti ili smrti člana
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obitelji. elementarnih nepogoda ili drugih nevolja),
prema ocjeni Centra za socijalnu skrb, nisu u
mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti
osnovne životne potrebe.

Broj: 6
Članak 16.

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

Članak 12.
Članak 17.
Jednokratna pomoć odobrava se u novcu
ili naravi.
Pomoć za uzdržavanje može se odobriti u
cijelosti ili djelomično kao pomoć u naravi kada
se utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili da se
pomoć u novcu ne koristi ili postoji velika
vjerojatnost da se neće koristiti za podmirenje
osnovnih životnih potreba.

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaju važiti odredbe Odluke o socijalnoj skrbi
Klasa:550-01/02-01/3 od 11. 2. 2002. godine
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 3/02.), te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke
o socijalnoj skrbi Klasa:550-01/02-01/7 od 21. 5.
2002. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/02.).

Članak 13.
Jednokratna pomoć može se odobriti do
iznosa koji podmiruje potrebu.

V.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 550-01/06-01/17
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 29. ožujka 2006.g.

ZAVRŠNE ODREDBE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.

Članak 14.
Osobe koje su radno sposobne, a primit
će bilo koji oblik pomoći temeljem ove Odluke
obvezne su za primljenu pomoć odraditi određeni
posao na području općine Bebrina. Za dobiveni
iznos od 150,00 kn potrebno je odraditi jedan dan
na poslovima koje će mu odrediti načelnik općine
u dogovoru s mjesnim odborima.

Članak 15.
Poslove kojima se rješavaju navedeni
oblici socijalne skrbi iz ove Odluke općina može
povjeriti Centru za socijalnu skrb sukladno članku
138. Zakona o socijalnoj skrbi.
O povjeravanju poslova iz predbježnog
stavka odlučuje Općinsko poglavarstvo - Vijeće, a
ovlaštena osoba za sklapanje ugovora sa Centrom
za socijalnu skrb je općinski načelnik.

23.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na 9. sjednici održanoj 29. ožujka 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja općine
Bebrina za 2005. godinu
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Članak 1.

Članak 3.

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i
poslovanja općine Bebrina za 2005. godinu, koju
je obavio Državni ured za reviziju u razdoblju od
9. 1. do 6. 3. 2006. godine.

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

Članak 2.
Vijeće prihvaća izvješće revizije i
obvezuje se da će u budućem poslovanju
pridržavati odredbi Zakona prema nalogu
Državnog ureda za reviziju, te ispraviti navedene
nepravilnosti u što skorijem roku.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/06-02/19
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 29. ožujka 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 650

Broj: 6

OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

1.

2.

Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu ("NN" broj 96/03.) i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 10/01. i 6/04.),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj
6. sjednici održanoj 13. ožujka 2006. godine,
donosi

Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu ("NN" broj 96/03.) i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 10/01. i 6/04.),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj
6. sjednici održanoj 13. ožujka 2006. godine,
donosi

ZAKLJUČAK

GODIŠNJI

o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna
općine Brodski Stupnik za 2005. godinu

obračun Proračuna općine Brodski Stupnik
za 2005 godinu

I.

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik
usvaja Izvješće o izvršenju Proračuna općine
Brodski Stupnik za 2005. godinu.

Godišnji
obračun
Proračuna
općine
Brodski Stupnik za 2005. godinu sastoji se od:
A.

II.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 400-05/06-01/01
Urbroj: 2178/03-02-06-3
Brodski Stupnik, 13. ožujka 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Kezerić, v.r.

PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.288.492,36
178.101,35

UKUPNI PRIHODI

3.466.593,71

RASHODI POSLOVANJA

1.671.737,72

RASHODI ZA
NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.206.901,61
UKUPNI RASHODI:
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

2.878.639,33
587.954,38
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B.

REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE

MANJAK PRIHODA
C.

-188.715,61

RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO
ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
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Razlika između ostvarenih prihoda i
izvršenih izdataka Proračuna općine Brodski
Stupnik za 2005. godinu iznosi 587.954,38 kuna
što predstavlja pozitivan financijski rezultat,
odnosno višak prihoda nad rashodima.
Preneseni manjak iz prethodnih godina u
svoti od 188.715,61 kuna pokriven je viškom
prihoda, tako da ukupan višak prihoda iznosi
399.238,77 kuna.

0,00
0,00

Članak 4.

0,00

Izvješće o ostvarenim prihodima i
izvršenim izdacima Proračuna općine Brodski
Stupnik za razdoblje siječanj-prosinac 2005.
godine po vrstama prihoda i primitaka, odnosno
rashoda i izdataka, te po ekonomskoj,
organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji sastavni
su dio Godišnjeg obračuna Proračuna.

VIŠAK/MANJAK+REZULTAT IZ
PRETHODNE GODINE+NETO
ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 399.238,77

Članak 2.

Članak 5.

Za 2005. godinu utvrđen je višak prihoda
i primitaka u iznosu od 399.238,77 kuna
uključujući i preneseni manjak iz 2004. godine u
iznosu od 188.715,61 kuna.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna općine
Brodski Stupnik za 2005. godinu objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Članak 3.
Ostvarenje Proračuna općine Brodski
Stupnik za razdoblje siječanj-prosinac 2005.
godine bilo je, kako slijedi:
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u
svoti od 3.466.593,71 kuna što predstavlja
94,25% godišnjeg planiranog iznosa.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u
svoti od 2.878.541,73 kuna što predstavlja
82,50% godišnjeg plana.

Klasa: 400-05/06-01/01
Urbroj: 2178/03-02-06-3
Brodski Stupnik, 13. ožujka 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Kezerić, v.r.
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Broj: 6

OSTVARENJE PRORAČUNA 2005.G. - POSEBNI DIO
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rač.
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3.

Broj: 6
II.

ODLUKU

Osnovna zadaća Vijeća gospodarstvenika
općine Brodski Stupnik je davanje inicijativa u
osmišljavanju
strategije
jačanja
razvoja
gospodarstva općine Brodski Stupnik, a što će
svakako
doprinijeti
boljem
zapošljavanju
stanovništva
općine,
zadržavanju
mlađeg
stanovništva
i
njihov
kvalitetniji
život,
iskorištavanje prirodnih potencijala, te boljem i
kvalitetnijem rješavanju socijalne problematike.

o osnivanju Vijeća gospodarestvenika
općine Brodski Stupnik

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Na temelju članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 6.
sjednici održanoj 13. ožujka 2006. godine,
donijelo je

I.
Ovom Odlukom osniva se Vijeće
gospodarstvenika općine Brodski Stupnik, a za
predsjednika se imenuje Davor Zdjelarević.

Klasa: 311-01/06-01/01
Urbroj: 2178/03-02-06-6
Brodski Stupnik, 13. ožujka 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Kezerić, v.r.
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

12.

II

Na temelju članka 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
14/2001.),
Općinsko poglavarstvo općine Donji Andrijevci na
14. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine,
donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području općine
Donji Andrijevci

I
Raspisuju se izbori za članove vijeća
mjesnih odbora na području općine Donji
Andrijevci.

Za dan provedbe izbora određuje se
nedjelja 14. svibnja 2006. godine.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa : 013-01/06-01/01
Urbroj: 2178/04-01-06-1
Donji Andrijevci, 30. ožujka 2006.
Predsjednik
Ivan Musa, v.r.
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13.

Broj: 6
III

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 1.
Uredbe o postpuku nabave roba, radova i usluga
male vrijednosti ("Narodne novine" br. 14/02.),
članka 3. stavka 2. Programa za provođenje
obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije
na
području
Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 5/95.), i članka 45. Statuta općine
Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 7/04. i 13/05.), Općinsko
poglavarstvo općine Donji Andrijevci na 14.
sjednici održanoj 30. 2. 2006. godine, donosi
ODLUKU

Izvoditelj sustavne deratizacije iz točke I.
ove Odluke dužan je podnijeti izvješće o
obavljenoj deratizaciji Općinskom poglavarstvu
općine Donji Andrijevci, Zavodu za javno
zdravstvo Brodsko-posavske županije i Uredu
državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji Sanitarnoj inspekciji.
Izvješće iz prethodnog stavka izvoditelj je
dužan dostaviti u roku 30 dana od dana završetka
proljetne i jesenske deratizacije.

IV

o izravnom ugovaranju za nabavu usluge
sustavne deratizacije na području općine
Donji Andrijevci u 2006. godini

Detaljnija prava i obveze između
izvoditelja sustavne deratizacije i općine Donji
Andrijevci regulirat će se ugovorom.
Za općinu Donji Andrijevci ugovor sklapa
i potpisuje općinski načelnik.

I

V

Za izvoditelja sustavne deratizacije na
području općine Donji Andrijevci u 2006. godini
izravnim ugovaranjem određuje se Tgovačko
društvo Argus d.o.o. Slavonski Brod, Dr. Mile
Budaka 1.

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

II
Sustavnu deratizaciju
provodit
će
Trgovačko društvo iz točke I. ove Odluke, i to
dva puta tijekom 2006. godine (proljeće i jesen)
prema ponudi od 13. 3. 2006. godine.
Naknada za izvršenu uslugu po jednom
tretmanu kućanstva (stana) naplaćuje se dijelom
od korisnika (10,00 kn) i dijelom iz Općinskog
proračuna (7,08 kn) što ukupno iznosi 17,08 kn. U
cijenu je uračunat PDV.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa : 540-01/06-01/03
Urbroj: 2178/04-01-06-1
Donji Andrijevci, 30. ožujka 2006.
Predsjednik
Ivan Musa, v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

4.

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”br.33/01,60/01 i 129/05) i članka
30. Statuta općine Gornja Vrba «Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 3/06) Općinsko
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 7. sjednici
održanoj 28. ožujka 2006.godine , d o n o s i

1.

prava i dužnosti članova Općinskog vijeća

a)
b)
c)
d)
e)

prava člana Općinskog vijeća,
prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća,
podnošenje prijedloga,
postavljanje pitanja i
obavješćivanje.

2.

konstituiranje Općinskog vijeća

a)

sazivanje konstituirajuće sjednice Općinskog
vijeća,
izbor Mandatnog povjerenstva,
izvješće Mandatnog povjerenstva i potvrda
mandata članova Općinskog vijeća,
svečana prisega članova Općinskog vijeća,
izbor predsjednika i članova Odbora za izbor
i imenovanja,
izbor predsjednika, 2 (dva) potpredsjednika
Općinskog vijeća, načelnika općine i 2 (dva)
zamjenika načelnika i
izbor članova Općinskog poglavarstva.

POSLOVNIK
o radu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Rad i djelovanje Općinskog vijeća općine
Gornja Vrba i radnih tijela Općinskog vijeća uređuju
se Poslovnikom Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu:
Poslovnik).

b)
c)
d)
e)
f)

g)
3.

predsjednik Općinskog vijeća,
potpredsjednici Općinskog vijeća i radna
tijela Općinskog vijeća

a)
b)

predsjednik Općinskog vijeća,
potpredsjednici Općinskog vijeća i

Članak 2.
Ovim Poslovnikom uređuje se:

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 670
c)

radna tijela Općinskog vijeća.

4.

akti Općinskog vijeća

5.

način rada Općinskog vijeća

a)
b)
c)
d)

sazivanje sjednice Općinskog vijeća,
utvrđivanje dnevnog reda,
tijek sjednice,
održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća
i
odlučivanje.

e)

II.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
OPĆINSKOG VIJEĆA

a)

Prava člana Općinskog vijeća
Članak 3.

Članovi Općinskog vijeća izabrani na
višestranačkim i demokratskim izborima na četiri
godine stječu prava i dužnosti danom konstituiranja
Općinskog vijeća.

Broj: 6
Članak 6.

Član Općinskog vijeća dužan je izvršavati
zadatke koje mu povjeri Općinsko vijeće, odnosno
radno tijelo Općinskog vijeća čiji je član.
Član Općinskog vijeća ne može bez
opravdanog razloga odbiti obavljanje svoje dužnosti i
zadataka koje mu u okviru samoupravnog djelokruga
općine povjeri Općinsko vijeće, odnosno radno tijelo
čiji je član.

b)

Prisustvovanje sjednicama Općinskog
vijeća
Članak 7.

Član Općinskog vijeća ima pravo i dužnost
prisustvovati sjednici Općinskog vijeća, sjednicama
radnih tijela u koja je imenovan i sudjelovati u
njihovom radu i odlučivati.
Član Općinskog vijeća ima pravo
prisustvovati sjednicama radnih tijela Općinskog
vijeća iako nije član tih tijela, te pravo sudjelovati i
njihovom radu ali bez prava odlučivanja.

Članak 8.
Članak 4.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući
mandat, nisu opozivi, svoju dužnost obavljaju
počasno i za to ne primaju plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu
nastalih obavljanjem svoje dužnosti u skladu s
Odlukom Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća koji je spriječen
prisustvovati sjednici Općinskog vijeća dužan je o
tome pravodobno izvijestiti predsjednika Općinskog
vijeća.
Član Općinskog vijeća dužan je postupiti na
jednak način i u slučaju kada iz opravdanih razloga u
tijeku rada Općinskog vijeća ili radnog tijela kojega je
član, treba napustiti sjednicu.

Članak 5.
Članak 9.
Član Općinskog vijeća u zauzimanju stavova
o pitanjima o kojima odlučuje Općinsko vijeće
samostalan je u odlučivanju i glasovanju.
Član Općinskog vijeća ne može biti pozvan
na odgovornost niti pritvoren ili kažnjen za izraženo
mišljenje ili glasovanje u Općinskom vijeću.

Ukoliko član Općinskog vijeća nije u
mogućnosti obavijestiti predsjednika Općinskog
vijeća da ne može prisustvovati sjednici, obavijest
može dostaviti tijelu općinske uprave ovlaštenom za
poslove Općinskog vijeća uz navođenje razloga zbog
kojih ne može prisustvovati sjednici.
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Broj: 6
Članak 10.

Ako član Općinskog vijeća neopravdano
izostaje sa sjednice ili radnog tijela Općinskog vijeća
čiji je član, predsjednik Općinskog vijeća opominje ga
pismeno i o tome obavještava političku stranku čiji je
vijećnik član.

c)

d)
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Postavljanje pitanja
Članak 13.

Član Općinskog vijeća ima pravo postavljati
pitanja i tražiti objašnjenja i obavijesti od općinskog
načelnika i drugih tijela općine o pitanjima koja se
odnose na njihov rad.

Podnošenje prijedloga
Članak 14.
Članak 11.

Član Općinskog vijeća ima pravo podnositi
prijedloge akata iz samoupravnog djelokruga općine i
podnositi inicijativu da se na Županijskoj skupštini i
Hrvatskom saboru raspravi određeno pitanje. Dana
inicijativa je podržana ako se o njoj izjasni
natpolovična većina članova Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća može predložiti
provođenje ankete po određenim pitanjima iz
samoupravnog djelokruga općine, te predlagati
Općinskom vijeću da uputi zahtjeve Hrvatskom
saboru za donošenje zakona ili drugih propisa iz
njegove ovlaštenosti.

Članak 12.
Član Općinskog vijeća ima pravo predložiti
raspravu:
-

o stanju u pojedinim područjima života iz
samoupravnog djelokruga općine,
o pitanju zakonom utvrđenog nadzora
predlagati mjere za ostvarivanje tog nadzora,
o pitanjima koja se odnose na odlučivanje iz
samoupravnog djelokruga općine, na
izvršavanju odluka i drugih akata Općinskog
vijeća, na rad općinske uprave i organizacija
koje obavljaju poslove od interesa za općinu.

Član Općinskog vijeća ima pravo tražiti da
mu službe koje opslužuju Općinsko vijeće pruže
stručnu pomoć u izradi prijedloga koji podnosi
Općinskom vijeću, kao i u izvršavanju drugih
povjerenih mu zadataka.
Član Općinskog vijeća ima pravo koristiti
prostorije koje im je općina dužna staviti na
raspolaganje za rad i sastanke.

Član Općinskog vijeća ima pravo postavljati
pitanja i tražiti odgovor od općinskih službi i
organizacija koje obavljaju poslove od interesa za
općinu iz samoupravnog djelokruga kao i o pitanjima
koja su mu potrebita u cilju pravilnog obavljanja svoje
dužnosti.

Članak 15.
Član Općinskog vijeća postavlja pitanja na
samoj sjednici Općinskog vijeća pod točkom dnevnog
reda «Aktualni sat». Pitanje može postaviti usmeno ili
u pismenom obliku.
Prije nego postavi pitanje, član Općinskog
vijeća dužan je naznačiti kome je pitanje upućeno.
Ukoliko onaj kome je pitanje upućeno nije u
mogućnosti odmah odgovoriti na postavljeno pitanje,
dužan je odgovor članu Općinskog vijeća dati na
idućoj sjednici Općinskog vijeća ili odgovoriti u
pismenom obliku.

Članak 16.
Član Općinskog vijeća može postaviti pitanje
isključivo u pismenom obliku između dviju sjednica
Općinskog vijeća s točnom naznakom kome je pitanje
upućeno, a odgovor na tako postavljeno pitanje može
dobiti usmeno na idućoj sjednici Općinskog vijeća ili
u pismenoj formi.

Članak 17.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je
brinuti se o tome da na sva postavljena pitanja budu
dati odgovori.
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Članak 18.

Broj: 6

Pitanja koja postavljaju članovi Općinskog
vijeća na samoj sjednici moraju biti kratka i jasno
formulirana.

Izvješće se traži u pravilu pismenim putem, a ako se
radi o kratkom izvješću može se tražiti i usmeno od
odgovarajućeg obnašatelja dužnosti.
Izvješća se daju članu Općinskog vijeća pismeno ili
usmeno prema zahtjevu člana Općinskog vijeća.

Članak 19.

Članak 22.

Nakon primljenog odgovora član Općinskog
vijeća može na sjednici postaviti dopunsko pitanje, te
predložiti da se o predmetu, na koji se pitanje odnosi,
provede rasprava na jednoj od narednih sjednica.
Prijedlog za raspravu iz stavka 1. ovog
članka, član Općinskog vijeća podnosi na način kako
je to propisano odredbama ovog Poslovnika za
prijedlog i utvrđivanje dnevnog reda sjednice
Općinskog vijeća.

Radi što potpunijeg informiranja i
obavješćivanja članu Općinskog vijeća se uz
materijale o kojima se raspravlja i odlučuje u
Općinskom vijeću dostavljaju razni pregledi, te
određeni informativni i dokumentarni materijali.
Član Općinskog vijeća ima pravo da od
službe koja opslužuje Općinsko vijeće traži razna
dopunska obavještenja o pitanjima koja su na
dnevnom redu sjednice, kao i o drugim pitanjima iz
samoupravnog djelokruga općine.
Član Općinskog vijeća ima pravo uvida u
informativne i dokumentarne materijale koji se
prikupljaju u općinskoj upravi.

e)

Obavješćivanje
Članak 20.

Član Općinskog vijeća ima pravo biti
redovito obavješćivan o svakom pitanju o kojem se
raspravlja i odlučuje u Općinskom vijeću, te o drugim
pitanjima koja su mu potrebita radi obavljanja
dužnosti člana Općinskog vijeća, a osobito:
-

-

-

-

o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih
tijela i općinske uprave, te organizacija koje
obavljaju poslove od interesa za općinu,
o stanju, problemima i osnovnim zadacima iz
oblasti društvenog života koji spadaju u
samoupravni djelokrug općine,
o korištenju i upotrebi imovine općine i radu
organizacija kojima je dana na raspolaganje i
upravljanje ta imovina i
o svakom pitanju koje treba biti predmet
rasprave na sjednici Općinskog vijeća.

Članak 21.
Član Općinskog vijeća ima pravo tražiti
izvješća od načelnika općine, te pročelnika općinske
uprave i organizacija koje obavljaju poslove od
interesa za općinu u okviru samoupravnog djelokruga
općine, a koji su dužni pružiti mu traženo objašnjenje.

Članak 23.
Podatke koji predstavljaju službenu tajnu ili
koji nisu za objavljivanje, a do kojih je član Općinskog
vijeća došao u obavljanju svoje dužnosti, ne može, a
niti smije, saopćiti drugima i dužan je spriječiti
mogućnost da takvi podaci budu dostupni drugim
osobama.

Članak 24.
Općinski načelnik utvrđuje prigodom dostave
materijala na sjednicu Općinskog vijeća koji se
materijali smatraju službenom tajnom.
Način rukovođenja materijalom koji se
smatra službenom tajnom utvrđuje se posebnim
pravilnikom kojeg donosi općinski načelnik.
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Broj: 6
III.

KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG
VIJEĆA

a)

sazivanje konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća
Članak 25.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća
saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
ovlaštenog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog
vijeća, sazvat će se u roku od 30 dana od dana
objavljivanja izbornih rezultata.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u
zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati
novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u
roku od 15 dana.

Članak 26.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
do izbora predsjednika Općinskog vijeća predsjedava
najstariji član.

Članak 27.
Prva konstituirajuća sjednica Općinskog
vijeća ima sljedeći dnevni red:

7.
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Izbor 2 (dva) zamjenika načelnika.

Članak 28.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim
izborom predsjednika na prvoj (konstituirajućoj)
sjednici na kojoj je nazočna većina članova
Općinskog vijeća.

b)

Izbor Mandatnog povjerenstva
Članak 29.

U Mandatno povjerenstvo bira se predsjednik
i 2 člana Općinskog vijeća. Izbor se obavlja javnim
glasovanjem.
Prijedlog za sastav Mandatnog povjerenstva
daje ovlašteni sazivač na temelju konzultacija s
političkom strankom koja je na izboru dobila većinu
vijećnika ili na temelju međustranačkog dogovora.
Umjesto predloženog predsjednika ili člana
Mandatnog povjerenstva član Općinskog vijeća može
predložiti svog kandidata o kojem Općinsko vijeće
odmah odlučuje bez prethodne rasprave.

c)

Izvješće Mandatnog povjerenstva i
potvrda mandata članova Općinskog
vijeća
Članak 30.

-

Utvrđivanje kvoruma

1.
2.

Izbor Mandatnog povjerenstva,
Izvješće Mandatnog povjerenstva i potvrda
mandata članova Općinskog vijeća,
Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog
vijeća koji će preuzeti predsjedavanje
sjednicom,
Svečana prisega članova Općinskog vijeća,
Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor
i imenovanja,
Izbor predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba.

-

3.
4.
5.

Dnevni red se može dopuniti sa sljedećim točkama:
6.

Izbor načelnika općine,

Mandatno povjerenstvo sastaje se odmah
nakon izbora i ispituje na osnovi uvjerenja o izboru i
izbornih akata, te eventualnih žalbi na provedene
izbore svakog pojedinog člana Općinskog vijeća i
odlučuje čiji će mandat predložiti Općinskom vijeću
na potvrdu, a čiji eventualno osporiti.
O utvrđenom stanju mandatno povjerenstvo
podnosi izvješće i predlaže potvrdu mandata
članovima Općinskog vijeća.

Članak 31.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na
redovnim izborima traje 4 (četiri) godine.
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Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata članova Općinskog vijeća izabranih na
redovnim izborima.

Članak 32.
Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme
trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se
prema odredbama posebnog zakona smatra
nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti
mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik
u skladu s odredbama posebnog zakona.
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana
Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja
mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja
mandata.

Broj: 6

koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu Općinskog
vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena
za koje je izabran.
Člana Općinskog vijeća izabranog na
stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s
dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi
politička stranka koja je predlagatelj liste.
Člana Općinskog vijeća izabranog na
koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka
zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je
izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je
u trenutku izbora pripadao član kojem je prestao
mandat.

Članak 36.
Članu Općinskog vijeća mandat prestaje prije
isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u
sljedećim slučajevima.

Članak 33.
Član Općinskog vijeća općine Gornja Vrba ne
može istovremeno biti član predstavničkog tijela
druge jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Član Općinskog vijeća ne može istovremeno
biti općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika,
član Općinskog poglavarstva, pročelnik i djelatnik u
upravnim tijelima i službama općine Gornja Vrba,
član uprave trgovačkog društva u pretežitom
vlasništvu općine, te ravnatelj ustanove kojoj je
općina Gornja Vrba osnivač kao i obnašatelj drugih
dužnosti propisanih zakonom.

-

-

-

Članak 34.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih
dužnosti može se kandidirati za člana Općinskog
vijeća, no ukoliko bude izabrana za člana Općinskog
vijeća dužna je pri konstituiranju Općinskog vijeća
izjasniti se o tome prihvaća li dužnost člana ili
nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem
slučaju joj mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik.

-

-

ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke shodno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od 6 mjeseci, danom
pravomoćnosti sudske presude,
ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih
nije mogao biti izabran za člana
predstavničkog tijela, danom donošenja
odluke Ustavnog suda,
ako odjavi prebivalište s područja jedinice,
danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog
prestanka,
smrću.

Članak 37.
Članak 35.
Članovi Općinskog vijeća imaju zamjenike

Nakon rasprave o izvješću Povjerenstva za
potvrdu mandata, Općinsko vijeće u cjelini potvrđuje
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mandate svojih članova čiji izbor nije osporen, a zatim
prelazi na pojedinačnu raspravu i rješavanje o
mandatima članova čiji je izbor eventualno osporen.
Zaključak Općinskog vijeća o odbijanju ili
odlaganju potvrde osporenog mandata donosi se u
obliku obrazloženja koje se članu Općinskog vijeća
dostavlja pismeno.

d)

Svečana prisega članova Općinskog vijeća
Članak 38.

Članovi Općinskog vijeća čiji su mandati
potvrđeni daju svečanu prisegu u tekstu koji glasi:
«Prisežem da ću prava i obveze člana
Općinskog vijeća obavljati savjesno radi
gospodarskog i socijalnog probitka općine Gornja
Vrba i Republike Hrvatske i da ću se u obavljanju
dužnosti člana Općinskog vijeća pridržavati Ustava,
zakona i Statuta općine, te da ću štititi ustavni poredak
Republike Hrvatske».
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može predložiti svog kandidata o kojem Općinsko
vijeće odmah odlučuje bez prethodne rasprave.

Članak 41.
Odbor za izbor i imenovanje u konzultaciji s
političkom strankom koja je na izboru dobila većinu
vijećnika predlaže kandidata za predsjednika
Općinskog vijeća, 2 (dva) potpredsjednika Općinskog
vijeća, načelnika općine i 2 (dva) zamjenika
načelnika.
O kandidatima za obnašanje dužnosti iz
stavka 1. ovog članka moguće je i međustranačko
dogovaranje.

f)

Izbor predsjednika, 2(dva)
potpredsjednika Općinskog vijeća,
općinskog načelnika i 2(dva) zamjenika
načelnika
Članak 42.

Članak 39.
Svečana prisega članova Općinskog vijeća
daje se pred predsjedateljem Općinskog vijeća.
Predsjedatelj izgovara tekst Svečane prisege,
a članovi Općinskog vijeća kojima je mandat potvrđen
izgovaraju riječ «Prisežem».
Nakon čina davanja prisege članovi
Općinskog vijeća potpisuju tekst Svečane prisege i
predaju tajnici.

e)

Izbor predsjednika i članova Odbora za
izbor i imenovanja
Članak 40.

U Odbor za izbor i imenovanje bira se
predsjednik i 2 (dva) člana Općinskog vijeća. Izbor se
obavlja javnim glasovanjem.
Prijedlog za sastav Odbora za izbor i
imenovanja daje predsjedatelj na temelju konzultacija
s političkom strankom koja je na izboru dobila većinu
vijećnika ili na temelju međustranačkog dogovora.
Umjesto predloženog predsjednika ili člana
Odbora za izbor i imenovanja član Općinskog vijeća

Izbor predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika
Općinskog vijeća, načelnika općine i 2(dva)
zamjenika načelnika obavlja se na prijedlog Odbora
za izbor i imenovanja ili na prijedlog člana Općinskog
vijeća podržan od 1/3 (jedne trećine) članova
Općinskog vijeća.
Izbor iz stavka 1. ovog članka vrši se u pravilu
javnim glasovanjem, a izabrani su oni kandidati za
koje je glasovala natpolovična većina ukupnog broja
članova Općinskog vijeća.

Članak 43.
Kod izbora dužnosnika glasuje se
pojedinačno za svakog dužnosnika.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom
predsjednika Općinskog vijeća i ako je sjednici
(konstituirajućoj) nazočna većina članova Općinskog
vijeća.

Članak 44.
Novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća
preuzima daljnje vođenje sjednice Općinskog vijeća.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 676
Članak 45.

Na zahtjev jednog člana Općinskog vijeća,
ako njegov zahtjev podrži većina od ukupnog broja
članova Općinskog vijeća izbor i imenovanje,
odnosno razrješenje predsjednika Općinskog vijeća,
potpredsjednika Općinskog vijeća, načelnika općine i
zamjenika načelnika obavit će se tajnim glasovanjem.

Članak 46.
Postupkom izbora tajnim glasovanjem
rukovodi predsjednik Komisije za provođenje izbora
uz još dva člana komisije koju izabire Općinsko vijeće
iz redova svojih članova.

Članak 47.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićima. Glasački listići su jednake boje, iste veličine
i oblika, a svaki je ovjeren pečatom općine.

Članak 48.
Član Općinskog vijeća može glasovati samo
jednim glasačkim listićem i osobno.
Član Općinskog vijeća glasuje tako da na
glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred kandidata
za kojeg se glasuje.
Nevažećim glasačkim listićem smatra se
neispunjeni glasački listić, odnosno glasački listić koji
je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi
za kojeg kandidata je član Općinskog vijeća glasovao.

Članak 49.
Rezultat glasovanja utvrđuje i objavljuje
predsjednik Komisije za provođenje izbora uz pomoć
dvojice članova Komisije.
Svaki član Općinskog vijeća ima pravo uvida
u izborni materijal uz nazočnost predsjednika i
članova Komisije za provođenje izbora tajnim
glasovanjem.

g)
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Izbor članova Općinskog poglavarstva
Članak 50.

Članove Općinskog poglavarstva bira
Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika, na
prijedlog općinskog načelnika, na vrijeme od 4 (četiri)
godine.
Članovi Općinskog poglavarstva mogu biti
zaduženi za jedno ili više područja iz samoupravnog
djelokruga općine.
Izbor članova Poglavarstva obavlja se javnim
glasovanjem, ako se ne odluči drugačije.

Članak 51.
Općinsko vijeće može općinskom načelniku,
pojedinom članu Općinskog poglavarstva ili
Općinskom poglavarstvu u cjelini iskazati
nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka
redovitog trajanja mandata.
Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može
podnijeti trećina članova predstavničkog tijela.
O prijedlogu se ne može raspravljati ni
glasovati prije proteka 7 (sedam) dana od dana
njegova podnošenja.
Rasprava i glasovanje moraju se provesti u
roku 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku
Općinskog vijeća.

Članak 52.
Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako za
nju glasuje većina svih članova Općinskog vijeća.
Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje,
vijećnici koji su podnijeli prijedlog ne mogu isti
podnijeti ponovno prije isteka 6 mjeseci od dana
odbijanja prvog prijedloga.

Članak 53.
Općinski načelnik može zatražiti glasovanje
o povjerenju Općinskom poglavarstvu.
Ako Općinsko vijeće ne donese odluku
kojom potvrđuje povjerenje ne smatra se da je
Općinskom poglavarstvu iskazano nepovjerenje.
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IV.

a)

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA,
POTPREDSJEDNICI OPĆINSKOG
VIJEĆA I RADNA TIJELA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjednik Općinskog vijeća
Članak 54.

Predsjednika Općinskog vijeća bira
Općinsko vijeće iz reda svojih članova na način i
postupak propisan zakonom, Statutom općine i ovim
Poslovnikom.

Članak 55.
Predsjednik Općinskog vijeća predstavlja
Općinsko vijeće.
U obavljanju predsjedničkih poslova:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

saziva sjednice Općinskog vijeća i
predsjedava sjednicama,
pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu
o pojedinim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općinskog vijeća,
prima prijedloge za dnevni red sjednice,
utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
vodi sjednicu Općinskog vijeća,
stavlja prijedloge akata na glasovanje, te
utvrđuje njihovo donošenje,
brine se o primjeni Poslovnika o radu
Općinskog vijeća,
brine se o načelu javnosti rada Općinskog
vijeća,
potpisuje akte koje donosi Općinsko vijeće,
ostvaruje suradnju s mjesnom samoupravom
i zborovima građana radi odlučivanja o
inicijativama građana i
tumači odredbe Poslovnika u pogledu rada
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, te
obavlja i druge poslove određene zakonom,
Statutom općine i ovim Poslovnikom.

b)
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Potpredsjednici Općinskog vijeća
Članak 56.

Općinsko vijeće ima 2 (dva) potpredsjednika
Općinskog vijeća.
Potpredsjednike Općinskog vijeća biraju
članovi Općinskog vijeća iz reda svojih članova na
način i postupak utvrđen zakonom, Statutom općine i
ovim Poslovnikom.

Članak 57.
U slučaju odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti, predsjednika Općinskog vijeća u
obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje jedan od
potpredsjednika Općinskog vijeća.
Pri obavljanju povjerenih poslova
potpredsjednik je dužan pridržavati se uputa
predsjednika.
Predsjedniku ne prestaje odgovornost za
obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je
povjerio potpredsjedniku.

c)

Radna tijela Općinskog vijeća
Članak 58.

Općinsko vijeće osniva odbore, povjerenstva
i komisije.
Odbori, povjerenstva i komisije su radna
tijela Općinskog vijeća.

Članak 59.
Radna tijela Općinskog vijeća razmatraju
pitanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće, daju
Općinskom vijeću svoje prijedloge, sugestije i
mišljenja o pojedinim pitanjima koja su predmet
rasprave i odlučivanja na sjednici Općinskog vijeća.

Članak 60.
Radna tijela Općinskog vijeća imaju
predsjednika i određeni broj članova koji se biraju na
četiri godine ili na određeno vrijeme za rješavanje
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pojedinog pitanja iz djelokruga rada Općinskog
vijeća.
Naziv, djelokrug rada radnih tijela, njihova
ovlaštenja i broj članova utvrdit će se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
Predsjednika i članove radnog tijela, na
prijedlog Odbora za izbor i imenovanja imenuje
Općinsko vijeće na svojoj sjednici javnim
glasovanjem.

Općinsko vijeće u okviru svog
samoupravnog djelokruga odlučivanja donosi odluke,
naredbe, pravilnike, uputstva, rješenja, zaključke i
druge akte sukladno zakonu, Statutu općine i ovom
Poslovniku.

Članak 61.

Članak 65.

Radna tijela Općinskog vijeća rade u
sjednicama.
Sjednicu saziva predsjednik radnog tijela na
prijedlog Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog
vijeća ili na svoju inicijativu.
Na sjednici radnog tijela obvezno prisustvuje
predlagatelj akta o kome se raspravlja. On je dužan
obrazložiti prijedlog akta i odgovoriti na sva nejasna
pitanja.

Pravo predlaganja akta ima svaki član
Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća i
općinski načelnik.
Inicijativu za donošenje akta mogu pokrenuti
građani putem građanske inicijative i preko mjesnih
odbora.

Članak 62.
Radno tijelo iznosi stavove, sugestije i
mišljenja o predmetu na sjednici Općinskog vijeća
prije rasprave o tom predmetu.
Stavove radnog tijela na sjednici Općinskog
vijeća iznosi predsjednik ili član koga odredi radno
tijelo.
Svoje stavove o pojedinom pitanju radno
tijelo donosi većinom glasova prisutnih na sjednici,
uvažavajući činjenicu da na sjednici mora biti
prisutna većina od ukupnog broja članova radnog
tijela.

Članak 63.
Radno tijelo može na svoje sjednice pozivati
određene stručnjake radi davanja mišljenja o nekom
pitanju koje se raspravlja na sjednici radnog tijela.
U svemu ostalom na rad radnog tijela shodno
se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje se
odnose na rad Općinskog vijeća.

V.

Broj: 6

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 64.

Članak 66.
Prijedlog za donošenje akta kojeg su
podnijeli članovi Općinskog vijeća, radna tijela
Općinskog vijeća i općinski načelnik upućuje se
Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.
Ukoliko Općinsko vijeće ocijeni da ne postoji
potreba za donošenjem predloženog akta, vratit će
prijedlog predlagatelju sa svojim mišljenjem i
obrazloženjem.

Članak 67.
Ukoliko Općinsko vijeće imenuje radno
tijelo za pripremu i razmatranje prijedloga akata koje
donosi Općinsko vijeće, radno tijelo dužno je prije
iznošenja prijedloga akta na sjednicu Općinskog
vijeća razmotriti prijedlog i o istom dati svoje
mišljenje i stav.

Članak 68.
Ukoliko je pokrenuta građanska inicijativa za
donošenje određenog akta, ovlašteno radno tijelo
Općinskog vijeća ili Općinsko vijeće razmotrit će
inicijativu i ukoliko ocijeni da postoji potreba za
donošenje akta, dostavit će zahtjev ovlaštenom tijelu
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za izradu prijedloga odgovarajućeg akta.
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zapisnik potpisuju: predsjednik Općinskog vijeća i
zapisničar, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća
ukoliko je predsjedao sjednici.

Članak 69.
Sve akte koje donosi Općinsko vijeće
potpisuje predsjednik Općinskog vijeća ili jedan od
potpredsjednika po odobrenju predsjednika.

Članak 74.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednicu
Općinskog vijeća po svojoj inicijativi ili kad to zatraži
1/3 članova Općinskog vijeća.

Članak 70.
Autentično tumačenje odredaba donesenih
akata daje Općinsko vijeće na svojoj sjednici.

Članak 71.
Originalni akti koje donosi Općinsko vijeće
trajne su vrijednosti i o njihovom čuvanju brine se
općinski načelnik u skladu s odredbama Zakona o
arhivskoj i registraturnoj građi.

VI.

NAČIN RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

a)

Sazivanje sjednice Općinskog vijeća
Članak 72.

Sjednicu Općinskog vijeća saziva
predsjednik Općinskog vijeća i predsjedava sjednici,
predlaže dnevni red, održava red na sjednici, utvrđuje
prijedloge zaključaka o pojedinim pitanjima, utvrđuje
rezultate glasovanja, zaključuje sjednicu, te obavlja i
druge poslove na sjednici utvrđene Statutom i ovim
Poslovnikom.

Članak 73.
O radu Općinskog vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu
sjednice Općinskog vijeća, a naročito o prijedlozima
iznijetim na sjednici i donesenim zaključcima, kao i
rezultatu glasovanja o pojedinim pitanjima.
Zapisnik s prethodne sjednice Općinskog
vijeća na koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u
kojem su suglasno prihvaćenim primjedbama
izvršene izmjene, smatra se usvojenim. Usvojeni

Članak 75.
Poziv na sjednicu Općinskog vijeća mora biti
uručen članovima Općinskog vijeća u pravilu
najkasnije 5 dana prije dana određenog za održavanje
sjednice.
Zajedno s pozivom članovima Općinskog
vijeća dostavlja se prijedlog dnevnog reda, zapisnik s
prethodne sjednice Općinskog vijeća i odgovarajući
materijali za pitanja koja se predlažu za dnevni red.
Iznimno u hitnim slučajevima, predsjednik
Općinskog vijeća može sazvati sjednicu u roku
kraćem od 5 dana, a dnevni red za tu sjednicu
predložiti na samoj sjednici.

b)

Utvrđivanje dnevnog reda
Članak 76.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
predlaže predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća unosi u
prijedlog dnevnog reda sve predmete iz
samoupravnog djelokruga odlučivanja općine koje
mu do dana sazivanja sjednice podnesu ovlašteni
predlagatelji.
Predloženi dnevni red može se na samoj
sjednici mijenjati na prijedlog svakog vijećnika, na
način da će se o prijedlogu za dopunu dnevnog reda ili
izostavljanja pojedinih predmeta iz dnevnog reda,
nakon usmenog ili pismenog obrazloženja, odlučuje
javnim glasovanjem većinom nazočnih članova
Vijeća.
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Članak 77.

Ako predsjednik Općinskog vijeća nije u
prijedlog dnevnog reda unio predmet kojeg je
predložio ovlašteni predlagatelj do dana sazivanja
sjednice, a predlagatelj ostaje pri svome prijedlogu, o
prijedlogu se odlučuje na sjednici Općinskog vijeća
bez rasprave.

Na sjednici mogu učestvovati bez prava
odlučivanja članovi komisija, odbora i drugih radnih
tijela Općinskog vijeća koji nisu članovi Općinskog
vijeća, predstavnici općinske uprave, predstavnici
mjesnog odbora, članovi Županijske skupštine i
zastupnici u Hrvatskom saboru izabrani na području
Županije, predstavnici Županije kao i stručni i javni
djelatnici i građani koji su pozvani na sjednicu, te
predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

Članak 78.

Članak 82.

Prije utvrđivanja dnevnog reda usvaja se
zapisnik s prethodne sjednice Općinskog vijeća na
koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u kojem se
suglasno prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene.
O primjedbama na zapisnik odlučuje se bez
rasprave.

Na sjednici Općinskog vijeća mogu govoriti
gosti Općinskog vijeća, strani državljani koji su
pozvani na sjednicu, predstavnici Županije i
Hrvatskog sabora kao i stručni i javni djelatnici, te
građani kada izlažu određene stručne elaborate,
odnosno kada obrazlažu podnijetu građansku
inicijativu.

Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice
Vijeća.

c)

Tijek sjednice
Članak 83.
Članak 79.

Prije početka sjednice predsjednik Općinskog
vijeća provjerava da li sjednici prisustvuje potreban
broj članova Općinskog vijeća za odlučivanje.
Kad utvrdi da postoji kvorum za rad sjednice,
predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, te
izvješćuje Općinsko vijeće koji su članovi Općinskog
vijeća izvijestili da su spriječeni prisustvovati
sjednici.

Dužnosnici općinske uprave i organizacija
dužni su prisustvovati sjednici Općinskog vijeća kada
su na dnevnom redu pitanja iz djelokruga tih službi i
organizacija i po potrebi davati odgovore i objašnjenja
na pitanja članova Općinskog vijeća.

Članak 84.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
utvrđuje se nakon usvajanja zapisnika s prethodne
sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se
odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi
iz dnevnog reda, zatim o dopuni dnevnog reda.
Nakon odlučivanja o prijedlozima iz stavka 2.
ovog članka, predsjednik daje na usvajanje dnevni red
u cjelini.

Nitko ne može govoriti na sjednici Općinskog
vijeća prije nego što zatraži i dobije riječ od
predsjednika Općinskog vijeća.
Prijave za riječ podnose se čim se otvori
rasprava i mogu se podnositi sve do zaključenja
rasprave.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ
članovima Općinskog vijeća po redu kojim su se
prijavili.
Državni dužnosnici, zastupnici u Hrvatskom
saboru i vijećnici Županijske skupštine imaju pravo
sudjelovanja u raspravi o svim pitanjima.

Članak 81.

Članak 85.

Članak 80.
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Na sjednici se o svakom predmetu koji se
nalazi na dnevnom redu raspravlja prije nego se o
njemu odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom
određeno da se odlučuje bez rasprave.
O pojedinom se predmetu raspravlja dotle
dok ima prijavljenih govornika.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje
raspravu kad utvrdi da više nema govornika.

Članak 86.
Članu Općinskog vijeća koji želi govoriti o
povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog
reda, predsjednik Općinskog vijeća daje riječ čim ovaj
zatraži. Govor tog člana Općinskog vijeća ne može
trajati duže od tri minute.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan
poslije iznijetog govora člana Općinskog vijeća dati
objašnjenje vezano uz navod člana Općinskog vijeća
da je povrijeđen Poslovnik, odnosno utvrđeni dnevni
red.
Ako navedeni član Općinskog vijeća zatraži
riječ da bi objasnio svoj navod koji je bio povod
nesporazuma da izaziva potrebu njegovog
objašnjenja, predsjednik Općinskog vijeća dat će mu
riječ, time da njegov govor ne može trajati duže od tri
minute.

Članak 87.
Na sjednici Općinskog vijeća član Općinskog
vijeća može o predmetu koji je na dnevnom redu
govoriti samo jedanput, a govor tog člana Općinskog
vijeća ne može trajati duže od pet minuta.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog
reda predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti
da se drži dnevnog reda.
Ako se govornik i poslije drugog poziva ne
drži predmeta dnevnog reda, predsjednik Općinskog
vijeća će mu oduzeti riječ.
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niti dostojanstvo stranke koju predstavlja u
Općinskom vijeću. Repliciranje govorniku ne može
trajati duže od tri minute.
Član Općinskog vijeća na čiji je govor
upućena replika ima pravo odgovora na repliku koji ne
može trajati duže od tri minute.

Članak 89.
Na izlaganje govornika može se zatražiti
ispravak krivog navoda.
Član Općinskog vijeća koji je zatražio
ispravak krivog navoda dužan je naznačiti jasno i
nedvosmisleno što ispravlja i argumentom potkrijepiti
svoj ispravak, a ispravljanje krivog navoda ne može
trajati duže od tri minute.
Član Općinskog vijeća na čiji je govor upućen
ispravak krivog navoda ima pravo odgovora koji ne
može trajati duže od tri minute.

Članak 90.
Rasprava pojedinih pitanja, u pravilu je
jedinstvena, ako se na sjednici ne odluči da će se o
pojedinim osobito značajnim pitanjima voditi opću
raspravu i raspravu o pojedinostima.
U tijeku opće rasprave raspravlja se o
prijedlogu u načelu i mogu se iznositi mišljenja, tražiti
objašnjenja i pokrenuti sva pitanja u pogledu rješenja
danih u prijedlogu.
U tijeku rasprave o pojedinostima, raspravlja
se po dijelovima, glavama, odnosno odjeljcima, a po
potrebi i po člancima.
U tijeku rasprave o pojedinostima raspravlja
se i po podnijetim amandmanima.
Nakon zaključenja rasprave predsjedatelj
može dati riječ predlagatelju, odnosno predstavniku
predlagatelja radi davanja objašnjenja ili
izjašnjavanja o prijedlozima iz rasprave.

Članak 91.
Članak 88.
Na izlaganje govornika može se zatražiti
replika.
Replikom se ne može vrijeđati govornik, a

Svoje amandmane članovi Općinskog vijeća
mogu u pismenom obliku predati predsjedniku
Općinskog vijeća ili usmeno izjaviti na zapisnik u
tijeku rasprave.
O svim podnijetim amandmanima nakon
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zaključene rasprave o prijedlogu akta očitovat će se
predlagatelj akta da li prihvaća, djelomično prihvaća
ili odbija podnijeti amandman.
Ukoliko predlagatelj akta ne prihvati
podnijeti amandman ili podnositelj amandmana nije
zadovoljan s djelomičnim prihvaćanjem, može
zatražiti glasovanje o podnijetom amandmanu.
Svi prihvaćeni i glasovanjem usvojeni
amandmani postaju sastavni dio teksta prijedloga
akta.

-

Članak 92.

-

Poslije završetka rasprave o prijedlogu akta,
Općinsko vijeće može prijedlog akta usvojiti, odbiti ili
vratiti predlagatelju radi dopune.
Ako je Općinsko vijeće odbilo prijedlog akta
zbog toga što je ocijenilo da nema potrebe za
donošenje takvog akta, taj prijedlog se može ponovo
iznijeti na sjednicu najranije šest mjeseci poslije
odbijanja prijedloga, ako Općinsko vijeće ne odluči
drugačije.
Kada Općinsko vijeće prijedlog akta vraća
predlagatelju radi dopune dat će mu smjernice i
stavove u kom pogledu treba prijedlog akta dopuniti,
odnosno izmijeniti i odrediti rok do kojeg ga je
predlagatelj dužan dostaviti Općinskom vijeću na
raspravu.

d)

Održavanje reda na sjednici Općinskog
vijeća
Članak 93.

Red na sjednici Općinskog vijeća osigurava
predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća osigurava da
govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Govornika može opomenuti i prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.

Broj: 6

koji na sjednici svojim ponašanjem ili govorom
narušava red i odredbe Poslovnika.
Pod narušavanjem reda i odredbi Poslovnika,
za koji se izriče opomena, podrazumijeva se ako član
Općinskog vijeća:
-

-

-

u svom govoru se ne drži predmeta rasprave,
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika
Općinskog vijeća,
pozivajući se na svoja prava zlorabi odredbe
Poslovnika kako bi spriječio donošenje
odluke,
vrijeđa ili omalovažava predsjednika
Općinskog vijeća, općinskog načelnika,
druge članove Općinskog vijeća i sve ostale
prisutne na sjednici Općinskog vijeća,
ako svojim ponašanjem odstupa od općih
pravila vladanja u prostoriji u kojoj se
održava sjednica,
ili na drugi način remeti red na sjednici.

Članu Općinskog vijeća će se oduzeti riječ
kad svojim govorom na sjednici narušava red i
odredbe Poslovnika, a već je na istoj sjednici bio dva
puta opomenut da se pridržava reda i odredaba
Poslovnika.

Članak 95.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne može
održati red na sjednici redovnim mjerama, odredit će
kratak prekid sjednice.
Ukoliko ni nakon kratkog prekida sjednice
nije moguće zbog nastalih okolnosti nastaviti s
radom sjednice, predsjednik
Općinskog vijeća
odlučit će o prekidu rada sjednice i nastavak odrediti
za sljedeći radni dan ili neki drugi dan s tim da odgoda
ne može biti duža od sedam dana.
Poziv za nastavak sjednice saopćava
predsjednik Općinskog vijeća usmeno nazočnim
članovima Općinskog vijeća, a onima koji nisu
nazočni može saopćiti telefonom ili na neki drugi
prikladan način.

Članak 94.
Za povredu reda na sjednici, predsjednik
Općinskog vijeća može člana Općinskog vijeća
opomenuti ili mu oduzeti riječ.
Opomena će se izreći članu Općinskog vijeća

Članak 96.
Predsjednik Općinskog vijeća može naložiti
da se iz dvorane udalji svaki slušatelj koji narušava
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red.
Ako je red narušen, predsjednik Općinskog
vijeća može naložiti da se udalje svi slušatelji iz
dvorane u kojoj se održava sjednica.

Članak 97.
Osobe koje se za vrijeme sjednice nalaze u
dvorani po službenom poslu, dužne su u pogledu
održavanja reda izvršiti naloge predsjednika
Općinskog vijeća

e)

Odlučivanje
Članak 98.

Za donošenje odluke ili drugog akta na
sjednici Općinskog vijeća potrebna je prisutnost
većine članova Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće na sjednici odlučuje
većinom glasova, osim kada je Statutom općine
propisano da je za donošenje odluke potrebna
natpolovična većina ukupnog broja vijećnika.

Članovi Općinskog vijeća glasuju na način da
se izjašnjavaju ZA prijedlog, PROTIV prijedloga ili
su SUZDRŽANI od glasovanja.
Glasovanje dizanjem ruku obavlja se tako što
predsjednik Općinskog vijeća poziva članove
Općinskog vijeća da se izjasne tko je za prijedlog, tko
je protiv prijedloga i da li se tko suzdržao od
glasovanja.
Članak 103.
Pojedinačno glasovanje obavlja se ako to
odredi predsjednik Općinskog vijeća, kad smatra da je
potrebno da bi se točno utvrdio rezultat glasovanja, ili
ako zatraži član Općinskog vijeća čiji zahtjev podrži
još najmanje tri člana Općinskog vijeća.
Pojedinačno glasovanje obavlja se na taj
način što se svaki prozvani član Općinskog vijeća
izjašnjava ZA ili PROTIV ili je SUZDRŽAN od
glasovanja.
Kad je prozivanje završeno, ponovno se
prozivaju članovi Općinskog vijeća za koje u popisu
nije naznačeno da su glasovali.
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje i
objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 99.
Članak 104.
Ako predsjednik Općinskog vijeća smatra da
sjednici ne prisustvuje dovoljan broj članova
Općinskog vijeća, naložit će prozivanje.
Prozivanje će se izvršiti kad to zatraži jedan
član Općinskog vijeća, čiji zahtjev podrži najmanje
još tri člana Općinskog vijeća.

Tajno glasovanje obavlja se glasačkim
listićima.
Svaki glasački listić je iste veličine, oblika i
boje.
Na svakom glasačkom listiću utisnut je pečat
općine.

Članak 100.
Članak 105.
Član Općinskog vijeća ima pravo prije
glasovanja obrazložiti svoj stav.
Njegovo obrazloženje ne može trajati duže od
tri minute.

Članak 101.
Glasovanje je u pravilu javno.
Članak 102.

Ako se tajnim glasovanjem odlučuje o
prijedlogu općeg akta ili zaključku, na svakom
glasačkom listiću mora biti ispisano pod 1. ZA, pod 2.
PROTIV i pod 3. SUZDRŽAN.
Član Općinskog vijeća glasuje na način da
zaokružuje redni broj prema svom opredjeljenju.
Nevažećim glasačkim listićem smatra se onaj
iz kojeg se ne može točno utvrditi za što je član
Općinskog vijeća glasovao.
Članak 106.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 684

Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik
Općinskog vijeća kojemu u tome pomažu dva člana
Općinskog vijeća koje odredi Općinsko vijeće.
Po završenom glasovanju predsjednik
Općinskog vijeća utvrđuje rezultat glasovanja i
objavljuje da li je odgovarajući prijedlog prihvaćen ili
odbijen.

VII.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br.
26/03 pročišćeni tekst i 82/04), te članka 30. Statuta
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 03/2006.), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na svojoj 7. sjednici održanoj
28. ožujka 2006. godine, donijelo je

ZAVRŠNE ODREDBE

PROGRAM

Članak 107.
Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika
prestaje vrijediti Poslovnik Općinskog vijeća općine
Gornja Vrba, («Službeni vjesnik Brodsko- posavske
županije» br. 11/2001).

Broj: 6

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Gornja Vrba
za 2006. godinu

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Članak 108.
Ovaj Poslovnik Općinskog vijeća stupa na
snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 012-04/06-01/1
Ur.br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Niko Pavić,inž.str.,v.r.

Ovim Programom određuje se izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Gornja Vrba za 2006. godinu za:
-

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

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

II.

GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 2.

5.

1.
Izgradnja okoliša mjesnog doma u Donjoj
Vrbi, a posao obuhvaća izradu projektne
dokumentacije, te izgradnju okoliša koja se sastoji od
iskopa i ravnanja terena, nasipanja i valjanja podloge,
ugradnja rubnika, kockica, asfaltnog zastora i
parkirnih mjesta.
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-

Potrebita financijska sredstva u iznosu od
200.000,00 kn osigurat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa i Proračuna općine.

2.
Izgradnja dječjeg igrališta uz nogometno
igralište u Gornjoj Vrbi, a posao se sastoji od izrade
projektne dokumentacije, izgradnje igrališta po
projektnoj dokumentaciji, te nabavke potrebite
opreme.
Potrebita financijska sredstva u iznosu oko
50.000,00 kn osigurat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa, Proračuna općine i
drugih izvora.
3.
Uređenje deponije komunalnog otpada u
Donjoj Vrbi
Potrebita financijska sredstva u iznosu oko
160.000,00 kn osigurat će se na sljedeći
način:
iz komunalnog doprinosa i Proračuna općine
100.000,00 kn
iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost 60.000,00 kn

III.

260.000,00 kn, iz Županijskog proračuna
140.000,00 kn, te iz Državnog proračuna
(FRR) 400.000,00 kn .
Izgradnja cesta u Sjevernoj gospodarskoj zoni:
a)

-

IV.

Cesta između Getroa i Projektgradnje izrada projektne dokumentacije i ishođenje
lokacijske i građevinske dozvole, te izgradnja
ceste s asfaltnim zastorom..
Potrebita sredstva u iznosu 1.500.000,00 kn
osigurala bi općina iz komunalnog doprinosa
i Proračuna općine u iznosu 610.000,00 kn,
Županija 140.000,00 kn, te Ministarstvo
gospodarstva, rada i poduzetništva u iznosu
750.000,00 kn.

GRAĐENJE GROBLJA
Članak 4.

Ishođenje prijenosa zemljišta od strane RH na
općinu Gornja Vrba za izgradnju novog groblja u
Gornjoj Vrbi.

GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 3.

1.
Izgradnja nastavka ceste Donja Vrba
Zadubravlje širine 5,5 m, dužine oko 1,3 km s
asfaltnim zastorom.
Potrebita financijska sredstva u iznosu oko
1.500.000,00 kn osigurat će se u
Županijskom proračunu i iz drugih izvora
(JANAF), a iz Proračuna općine Gornja Vrba
oko 80.000,00 kn za rješenje imovinskopravnih odnosa (ili zamjena zemljišta).
Izgradnja cesta unutar naselja:
Posavska ulica 310 metara
Ulica sv. Ante 318 metara
2.
Za navedene ulice potrebito izvršiti komplet
radove s asfaltnim zastorom.
-
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Potrebita financijska sredstva u iznosu oko
800.000,00 kn osigurat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa, Općinskog
proračuna i sredstvima građana u iznosu od

V.

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
Članak 5.

1.
Izgradnja mreža javne rasvjete za područje
općine u naseljima s ugradnjom novih rasvjetnih
tijela.
-

HEP bi trebao izgraditi novu mrežu , a općina
bi bila dužna isfinancirati nova rasvjetna
tijela, te sufinancirati dio troškova oko
ugradnje stupova i kabela za javnu rasvjetu.

2.
Ishođenje dokumentacije i građevne dozvole,
te izgradnja javne rasvjete u Sjevernoj gospodarskoj
zoni i Firovoj ulici.
-

Potrebita financijska sredstva za izvođenje
ovih radova u ukupnom iznosu 500.000,00 kn
osigurala bi u iznosu 300.000,00 kn općina iz
sredstava komunalnog doprinosa i Proračuna,
a oko 200.000,00 kn osiguralo bi Ministarstvo
gospodarstva, rada i poduzetništva.
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Članak 8.
VI.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA
OPSKRBU PITKOM VODOM
Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja
2006. godine.

Izgradnja glavnog voda vodoopskrbe, te mjesnih
mreža u Donjoj Vrbi i dijelu Gornje Vrbe (Klis).
-

*
*
*
*

VII.

Potrebita financijska sredstva u iznosu oko
3.200.000,00 kn osigurala bi se na sljedeći
način:
30% iznosa, odnosno 960.000,00 kn iz
sredstava Hrvatskih voda
8 % iznosa, odnosno 256.000,00 kn iz
sredstava Brodsko-posavske županije
12 % iznosa, odnosno 384.000,00 kn vlastitih
sredstava općine,
50,0% iznosa, odnosno 1.600.000,00 kn iz
sredstava Fonda za regionalni razvoj.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA
ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA
Članak 7.

1.
Izrada izvedbene projektne dokumentacije za
građenje objekata i uređaja za odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda
-

Potrebita financijska sredstva osigurat će se u
iznosu oko 800.000,00 kn na sljedeći način:

*

80% iznosa, odnosno 640.000,00 kn iz
sredstava Hrvatskih voda,
15% iznosa, odnosno 120.000,00 kn iz
sredstava Proračuna općine,
5% iznosa, odnosno 40.000,00 kn iz sredstava
Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Klasa: 363-02/06-01/2
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28 ožujka 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Niko Pavić,inž.str.,v.r.

6.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
26/03 pročišćeni tekst i 82/04.) i članka 30. Statuta
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 3/2006.), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na svojoj 7. sjednici održanoj 28.
ožujka 2006. godine, donijelo je
PROGRAM

*
*

održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu
u općini Gornja Vrba za 2006. godinu

Članak 1.

VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2006. godini na području
općine Gornja Vrba za komunalne djelatnosti:
1.
odvodnja atmosferskih voda,
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Broj: 6
2.
3.
4.
5.
6.

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

-

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

Članak 2.
U 2006. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Gornja Vrba obuhvaća:

I.

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

-

redovito čišćenje slivnika
rigolica za
odvodnju atmosferskih voda na području
cijele općine najmanje dva puta godišnje
(svibanj prosinac).

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u
iznosu od 1.000,00 kn iz sredstava komunalne
naknade.

II.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI
SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH
POVRŠINA

Redovito čišćenje javnih površina (trgova
pješačkih zona otvorenih odvodnih kanala, dječjih
igrališta i javnih prometnih površina):
-

-

mehaničko čišćenje i metenje okoliša
općinske zgrade i svih društvenih objekata u
vlasništvu općine, po potrebi u tijeku cijele
godine,
redovito čišćenje otvorenih odvodnih kanala
uz redovitu košnju od svibnja do listopada,
redovita košnja trave na trgu, ispred

-

-
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društvenih objekata od svibnja do listopada,
redovita košnja trave na dječjim igralištima i
ostalim javnim površinama od svibnja do
listopada,
odvoz ostataka trave i ostalog otpada na
deponiju.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju
se u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn iz sredstava
komunalne naknade.

III.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-

obnova zelenila na trgu,
nabavka i sadnja ukrasnog drveća na trgu,
nabavka i ugradnja stupova ili sl. za
spriječavanje parkiranja na trgu,
nabavka i ugradnja oglasne ploče na trgu u
Gornjoj Vrbi, te kod mjesnog doma u Donjoj
Vrbi.

-

Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od
10.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade.

IV.

O D R Ž AVA N J E N E R A Z V R S TA N I H
CESTA POLJSKIH PUTEVA

-

saniranje nerazvrstanih cesta kamenim
agregatom 0 - 60 i 0- 30

a)
b)
c)
d)
e)

Ulica Vladimira Nazora 18 m3
Firova ulica 25 m3
Ostale ulice oko 100 m3
Uređenje poljskih puteva,
Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama.

Radovi bi se izvodili u vremenu od ožujka do
studenog, a čišćenje snijega po potrebi.
Sredstva za izvršenje ovih radova, predviđaju
se u ukupnom iznosu od 134.000,00 kn, a financirat će
se iz sredstava komunalne naknade.

V.

ODRŽAVANJE GROBLJA

-

košnja i čišćenje groblja, te odvoz otpada na
deponij (ožujak listopad)
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Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju
se u iznosu od 6.000,00 kn iz sredstava komunalne
naknade.

VI.

JAVNA RASVJETA

-

Utrošak električne energije za javnu rasvjetu,
održavanje javne rasvjete na području cijele
općine.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u
iznosu od 110.000,00 kn iz sredstava komunalne
naknade.

Broj: 6

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06), sukladno odredbama Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
("Narodne novine" br. 44/05 - pročišćen tekst),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 7.
sjednici održanoj 28. ožujka 2006. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora

Članak 3.
Članak 1.
Ako se tijekom 2006. godine sredstva od
komunalne naknade ne ostvare u predviđenom iznosu,
srazmjerno će se smanjiti održavanje pojedine
komunalne djelatnosti.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja
2006. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 363-02/06-01/3
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Niko Pavić,inž.str.,v.r.

U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje do
objave Odluke Općinskog poglavarstva o
raspisivanju izbora ili o raspuštanju vijeća
sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi".

Članak 2.
U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Izbore za članove vijeća mjesnih odbora
raspisuje
posebnom
odlukom
Općinsko
poglavarstvo, kojom se utvrđuje točan datum
izbora, a izbori se obvezno održavaju nedjeljom".

Članak 3.
U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđen je
Statutom općine i broji 5 (pet članova u Donjoj
Vrbi, a 7 (sedam) članova u Gornjoj Vrbi".

Članak 4.

7.

U članku 19. stavku 4. riječ "vijeća"
zamjenjuje se riječju "Poglavarstva".
Članak 5.
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U
zamjenjuje
U
zamjenjuje

članku 29. stavku 2. riječ "vijeća"
se riječju "Poglavarstva".
članku 29. stavku 3. riječ "vijeće"
se riječju "Poglavarstvo".

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 012-04/06-01/3
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Niko Pavić,inž.str.,v.r.
8.
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Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o
javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01.) i
članka 30. Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 3/06.),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 7.
sjednici održanoj 28. ožujka 2006. godine
donijelo je
ODLUKU
o Planu nabave općine Gornja Vrba
u 2006. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom sukladno Proračunu
općine Gornja Vrba utvrđuje se Plan nabave
općine Gornja Vrba kako slijedi:

Članak 2.
Redni
broj

OPIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Uredski materijal i ostali mater. rashodi
Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje
Sitni inventar
Usluge tekućeg i invest. održavanja zgrada
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja post. i opreme
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Premije osiguranja
Uredski namještaj i oprema
Ulaganja u računalne programe
Izrada općinskog grba
Provođenje predškolskog minimuma
Provođenje sustavne deratizacije
Zaštita od požara
Gospodarenje otpadom - saniranje deponije
Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete
Usluge tekućeg održavanja mjesnog groblja
Usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta
Otkup zemljišta za izgradnju objekata komun. infrastrukture
Uređenje mjesnog doma Donja Vrba
Dogradnja i nadogradnja općinske zgrade

IZNOS
9.000,00
2.000,00
1.000,00
10.000,00
3.000,00
15.000,00
12.000,00
33.000,00
3.000,00
9.000,00
3.000,00
6.000,00
4.000,00
20.000,00
10.000,00
23.000,00
25.000,00
100.000,00
10.000,00
6.000,00
150.000,00
26.000,00
20.000,00
320.000,00
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Broj: 6

Redni
broj

OPIS

25
26
27
28
29
30
31

Uređenje okoliša mjesnog doma
Modernizacija cesta - kolnika
Modernizacija javne rasvjete u Sjevernoj gospodarskoj zoni
Modernizacija javne rasvjete u naseljima
Izgradnja dječjeg igrališta
Izgradnja vodoopskrbnog sustava
Projektiranje vodopskrbe u ulicama
Firova ulica
Brkićeva ulica
Ulice u naselju Klis
Izrada projekta odvodnje za načelnu dozvolu
Izrada glavnog projekta odvodnje za ish. građ. dozvole za
- stari dio Gornje Vrbe
- novi dio Gornje Vrbe
- Donja Vrba

200.000,00
1.500.000,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
950.000,00

UKUPNO:

4.628.300,00

32
33

IZNOS

Postupak nabave provodi se sukladno
odredbama Zakona o javnoj nabavi, Uredbi o
postupku nabave roba, radova i usluga male
vrijednosti.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja s primjenom od 1. siječnja 2006.
godine i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

10.000,00
15.000,00
25.000,00
200.000,00
200.000,00
158.300,00
200.000,00

Na temelju članka 53. i članka 53.a.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01. i
129/05.) i članka 30. Statuta općine Gornja Vrba
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
3/06.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 7.
sjednici održanoj 28. ožujka 2006. godine,
donijelo je
ODLUKU

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 021-05/06-02/3
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Niko Pavić,inž.str.,v.r.

o izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojstvu Općinske uprave

Članak 1.
U članku 5. stavku 3. Odluke iza riječi
"grb Republike Hrvatske" dodaju se riječi "naziv
Republika Hrvatska".

Članak 2.

9.

U članku 13. stavak 1. iza riječi
"pročelnik" dodaju se riječi "kojega na temelju
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javnog natječaja imenuje Poglavarstvo".

Članak 3.
Iza članka 14. dodaje se članak 14.a. koji
glasi:
"Poglavarstvo može razriješiti pročelnika:
1.
2.

3.

4.

ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
ako nastanu takvi razlozi koji po
posebnim propisima kojima se uređuju
radni odnosi dovode do prestanka radnog
odnosa,
ako ne postupa po propisima ili općim
aktima općine ili neosnovano ne izvršava
odluke općine ili postupa protivno njima,
ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim
radom prouzroči općini veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje
dužnosti koje mogu štetiti interesima
službe u obavljanju općinskih poslova.

Pročelnik koji bude razriješen rasporedit
će se na drugo slobodno radno mjesto (ako ga
ima) za koje ispunjava stručne uvjete".

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 012-04/06-01/2
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 129/05) i članka 30. Statuta
općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/06.) i stavka 6. Naputka
u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ("Narodne
novine" br. 155/05.), Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba na 7. sjednici održanoj 28. ožujka
2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o visini jednogodišnje naknade za korisnike
državnog poljoprivrednog zemljišta na
području općine Gornja Vrba

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina
jednogodišnje naknade za korisnike državnog
poljoprivrednog zemljišta na području općine
Gornja Vrba koji su u posjedu tog zemljišta iako
korištenje istog nije uređeno valjanim ugovorima,
a sukladno Naputku u svezi dostave obvezne
dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava ("Narodne novine" br. 155/05.)

II.
Visina jednogodišnje naknade iz točke I.
ove Odluke utvrđuje se na način da se početna
cijena (koju je utvrdila Porezna uprava) za zakup
u kunama po hektaru uveća za 50%.
Visina jednogodišnje naknade utvrđuje se
po katastarskim kulturama i klasi zemljišta kako
slijedi:

Predsjednik
Općinskog vijeća
Niko Pavić,inž.str.,v.r.

10.

III.
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Katastarska
kultura

Klasa I

Broj: 6

Visina jednogodišnje naknade u kn po hektaru
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V

Klasa VI

Oranice, vrtovi,
voćnjaci, vinogradi
i maslinici

567,00

510,30

453,60

396,90

340,20

283,50

Livade

324,00

291,60

259,20

216,80

194,40

162,00

Pašnjaci

135,00

121,50

108,00

94,50

81,00

67,50

Ribnjaci (trstici,
močvare i
neplodno)

300,00

270,00

240,00

210,00

180,00

150,00

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

o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća
koji ujedno obnaša i dužnost općinskog
načelnika

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Članak 1.

Klasa: 320-02/06-01/1
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Niko Pavić,inž.str.,v.r.

Niko Pavić izabran je 6. 6. 2005. g. na
konstituirajućoj
sjednici
za
predsjednika
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba koji ujedno
obnaša i dužnost općinskog načelnika razrješuje
se dužnosti predsjednika Općinskog vijeća općine
Gornja Vrba na vlastiti zahtjev.

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

11.

Na temelju članka 34. stavak 1. Statuta
općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/06.) i podnesene ostavke
Nike Pavića na dužnost predsjednika Općinskog
vijeća koji ujedno obnaša i dužnost općinskog
načelnika, Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na
svojoj 7. sjednici održanoj 28. ožujka 2006.
godine donijelo je

ODLUKU

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 013-03/06-01/1
Ur. br. 2178/28-02-06-2
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine
Potredsjednik
Općinskog vijeća
Đuro Martin, v.r.
12.
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Na temelju članka 34. stavak 1. Statuta
općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/06.) i članka 34. stavka
1. Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 3/06.), Općinsko
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 7. sjednici
održanoj 28. ožujka 2006. godine donijelo je
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Na temelju članka 34. stavak 1. Statuta
općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/06.) i podnesene ostavke
Đure Martina na dužnost potpredsjednika
Općinskog vijeća koji ujedno obnaša i dužnost
zamjenika općinskog načelnika, Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na svojoj 7. sjednici održanoj
28. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Gornja Vrba

ODLUKU
o razrješenju potpredsjednika Općinskog
vijeća koji ujedno obnaša i dužnost
zamjenika općinskog načelnika

Članak 1.
Stanko Jurić iz Gornje Vrbe, Braće Radić
8, kojemu je mandat člana Općinskog vijeća
potvrđen na konstituirajućoj sjednici 6. 6. 2005. g.,
izabire se za predsjednika Općinskog vijeća
općine Gornja Vrba.

Članak 2.

Članak 1.
Đuro Martin izabran 6. 6. 2005. g. na
konstituirajućoj sjednici za potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba koji ujedno
obnaša i dužnost zamjenika općinskog načelnika
razrješuje se dužnosti potpredsjednika Općinskog
vijeća općine Gornja Vrba na vlastiti zahtjev.

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

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

Klasa: 013-03/06-01/2
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine
Potredsjednik
Općinskog vijeća
Đuro Martin, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 013-03/06-01/3
Ur. br. 2178/28-02-06-2
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

13.

14.
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Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" br. 33/01, 60/01. i 129/05.), i članka 34.
stavka 1. Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 3/06.),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 7.
sjednici održanoj 28. ožujka 2006. godine
donijelo je

Broj: 6

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01., 60/01. i 129/05.) i članka 45.
stavka 1. Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 3/06.),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 7.
sjednici održanoj 28. ožujka 2006. g., donijelo je
ODLUKU

ODLUKU
o izboru općinskog načelnika
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Gornja Vrba
Članak 1.
Članak 1.
Za potpredsjednike Općinskog vijeća
izabiru se:
1.
Damir Emanović iz Donje Vrbe, Sv.
Filipa i Jakova 11, član Općinskog vijeća
općine Gornja Vrba, kojemu je mandat
člana Općinskog vijeća potvrđen na
konstituirajućoj sjednici 6. lipnja 2005.
godine i
2.
Ivo Martinović iz Gornje Vrbe, Vrbskih
žrtava 133, član Općinskog vijeća općine
Gornja Vrba, kojemu je mandat člana
Općinskog
vijeća
potvrđen
na
konstituirajućoj sjednici 6. lipnja 2005.
godine.

Niko Pavić iz Gornje Vrbe, Braće Radić
7, član Općinskog vijeća općine Gornja Vrba,
kojemu je mandat člana Općinskog vijeća
potvrđen na konstituirajućoj sjednici 6. lipnja
2005. godine, izabire se za općinskog načelnika
općine Gornja Vrba.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

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

Klasa: 013-03/06-01/5
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 013-03/06-01/4
Ur. br. 2178/28-02-06-2
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.
15.

16.
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Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01., 60/01. i 129/05.) i članka 49.
stavka 1. Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 3/06.),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 7.
sjednici održanoj 28. ožujka 2006. g., donijelo je

Na temelju članka 54. i čl. 55. stavka 1.
Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 3/06.), Općinsko
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 7. sjednici
održanoj 28. ožujka 2006. g. donijelo je

ODLUKU

o izboru Općinskog poglavarstva
općine Gornja Vrba

ODLUKU

o izboru zamjenika općinskog načelnika
Članak 1.
Članak 1.
Za zamjenike općinskog načelnika općine
Gornja Vrba izabiru se:
1.
Đuro Martin iz Donje Vrbe, Sv. Filipa i
Jakova 99, član Općinskog vijeća općine
Gornja Vrba, kojemu je mandat člana
Općinskog
vijeća
potvrđen
na
konstituirajućoj sjednici 6. lipnja 2005.
godine i
2.

Dragan Vuleta iz Gornje Vrbe, Posavska
17, član Općinskog vijeća općine Gornja
Vrba, kojemu je mandat člana Općinskog
vijeća
potvrđen
na
konstituirajućoj
sjednici 6. lipnja 2005. godine.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 013-03/06-01/6
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine

Općinsko poglavarstvo
Vrba ima 3 (tri) člana i to:
-

Gornja

predsjednika Općinskog poglavarstva
dva
potpredsjednika
Općinskog
poglavarstva.

Članak 2.
Niko Pavić, izabran za općinskog
načelnika, po položaju je predsjednik Općinskog
poglavarstva.
Đuro Martin, izabran za zamjenika
općinskog
načelnika,
po
položaju
je
potpredsjednik Općinskog poglavarstva.
Dragan Vuleta, izabran za zamjenika
općinskog
načelnika,
po
položaju
je
potpredsjednik Općinskog poglavarstva.

Članak 3.
Općinsko poglavarstvo u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga općine,
odgovorno je Općinskom vijeću, a za obavljanje
poslova državne uprave koji su prenijeti u
nadležnost Općinskog poglavarstva odgovorno je
ovlaštenim organima državne uprave.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.
17.

općine

Članak 4.
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Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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zahtjev za mirovanje mandata, a obzirom da je
dužnost općinskog načelnika nespojiva s
obnašanjem dužnosti člana Općinskog vijeća,
ispunjene su zakonske pretpostavke za mirovanje
mandata.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
III.
Klasa: 013-03/06-01/7
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine

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

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 013-03/06-01/8
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

18.

Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05. - pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 1.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Gornja Vrba,
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 7.
sjednici održanoj 28. ožujka 2006. g., donijelo je
ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata
članu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba

19.

Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05. - pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 1.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Gornja Vrba,
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 7.
sjednici održanoj 28. ožujka 2006. g., donijelo je

I.
ZAKLJUČAK
Niki Paviću, iz Gornje Vrbe, Braće Radić
7, članu HDZ-a, izabranom na listi HDZ-a, čiji je
mandat za člana Općinskog vijeća potvrđen 6. 6.
2005. g., mandat počinje mirovati s danom 28. 3.
2006. g.

o mirovanju mandata
članu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba

I.
II.
Niko Pavić, dana 28. 3. 2006. g. izabran je
za dužnost općinskog načelnika i podnio je

Đuri Martinu, iz Donje Vrbe, Sv. Filipa i
Jakova 99, članu HDZ-a, izabranom na listi HDZa, čiji je mandat za člana Općinskog vijeća
potvrđen 6. 6. 2005. g., mandat počinje mirovati s
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danom 28. 3. 2006.g.

II.
Đuro Martin, dana 28. 3. 2006. g. izabran
je za dužnost zamjenika općinskog načelnika i
podnio je zahtjev za mirovanje mandata, a
obzirom da je dužnost zamjenika općinskog
načelnika nespojiva s obnašanjem dužnosti člana
Općinskog vijeća, ispunjene su zakonske
pretpostavke za mirovanje mandata.

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

Draganu Vuleti, iz Gornje Vrbe, Posavska
17, članu HDZ-a, izabranom na listi HDZ-a, čiji
je mandat za člana Općinskog vijeća potvrđen 6.
6. 2005. g., mandat počinje mirovati s danom 28.
3. 2006.g.

II.
Dragan Vuleta, dana 28. 3. 2006. g. izabran
je za dužnost zamjenika općinskog načelnika i
podnio je zahtjev za mirovanje mandata, a
obzirom da je dužnost zamjenika općinskog
načelnika nespojiva s obnašanjem dužnosti člana
Općinskog vijeća, ispunjene su zakonske
pretpostavke za mirovanje mandata.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 013-03/06-01/9
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 013-03/06-01/10
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

20.

Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05. - pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 1.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Gornja Vrba,
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 7.
sjednici održanoj 28. ožujka 2006. g., donijelo je
ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata
članu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba
I.

21.
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Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05. - pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 1.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Gornja Vrba,
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 7.
sjednici održanoj 28. ožujka 2006. g., donijelo je

Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05. - pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 1.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Gornja Vrba,
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 7.
sjednici održanoj 28. ožujka 2006. g., donijelo je

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o potvrdi mandata
članu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba

o potvrdi mandata
članu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba

I.

I.

Mijo Vuković, iz Gornje Vrbe, Vrbskih
žrtava 124, kandidat s liste HDZ-a, započinje
obnašati dužnost člana Općinskog vijeća općine
Gornja Vrba umjesto Nike Pavića, danom potvrde
mandata.

Slavko Popić, iz Donje Vrbe, Ž. Kožula 2,
kandidat s liste HDZ-a započinje obnašati dužnost
člana Općinskog vijeća općine Gornja Vrba
umjesto Đure Martina, danom potvrde mandata.
II.

II.
Općinsko vijeće zaključilo je mirovanje
mandata Niki Paviću iz razloga obnašanja
nespojive dužnosti općinskog načelnika s
dužnošću člana Općinskog vijeća, te utvrđuje na
temelju zahtjeva OO HDZ-a Gornja Vrba i
Izvješća i prijedloga Mandatne komisije da su
ispunjeni zakonski uvjeti za obnašanje dužnosti
člana Općinskog vijeća kao u točki I. ovog
Zaključka.

Općinsko vijeće zaključilo je mirovanje
mandata Đuri Martinu iz razloga obnašanja
nespojive dužnosti zamjenika općinskog načelnika
s dužnošću člana Općinskog vijeća, te utvrđuje na
temelju zahtjeva OO HDZ-a Gornja Vrba i
Izvješća i prijedloga Mandatne komisije da su
ispunjeni zakonski uvjeti za obnašanje dužnosti
člana Općinskog vijeća kao u točki I. ovog
Zaključka.
III.

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

Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 013-03/06-01/11
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine

Klasa: 013-03/06-01/12
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.
22.

23.
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o potvrdi mandata
članu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba

Na temelju članka 72. Statuta općine Gornja
Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
03/06.), te članka 4. stavak 1. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 07/02.) i Odluke o izmjeni
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora,
Klasa:012-04/06/01/3, Urbroj:2178/28-02-06-1 od 28.
ožujka 2006. godine, a sukladno odredbama Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br. 33/01.),
Općinsko poglavarstvo općine Gornja Vrba na 1.
sjednici održanoj 12. travnja 2006. godine, donijelo je

I.

ODLUKU

Jozo Bošnjak, iz Gornje Vrbe, Ž. Agatića 14,
kandidat s liste HDZ-a započinje obnašati dužnost
člana Općinskog vijeća općine Gornja Vrba umjesto
Dragana Vulete, danom potvrde mandata.

o raspisivanju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora

II.

Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove
vijeća mjesnih odbora kako slijedi:
1.
Mjesni odbor Donja Vrba (za područje
naselja Donja Vrba) - bira se 5 članova
2.
Mjesni odbor Gornja Vrba (za područje
naselja Gornja Vrba) - bira se 7 članova

Na temelju članka 8. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("NN" br. 44/05. - pročišćeni
tekst) i članka 32. stavka 1. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Gornja Vrba, Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba na svojoj 7. sjednici održanoj 28. ožujka
2006. g., donijelo je
ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće zaključilo je mirovanje
mandata Draganu Vuleti iz razloga obnašanja nespojive
dužnosti zamjenika općinskog načelnika s dužnošću
člana Općinskog vijeća, te utvrđuje na temelju zahtjeva
OO HDZ-a Gornja Vrba i Izvješća i prijedloga
Mandatne komisije da su ispunjeni zakonski uvjeti za
obnašanje dužnosti člana Općinskog vijeća kao u točki
I. ovog Zaključka.

Članak 1.

Članak 2.

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

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja,
14. svibnja 2006. godine.
Rok za dostavu lista kandidata teče od 14.
travnja 2006. godine i traje do 26. travnja 2006.
godine u 24,00 sati.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Članak 3.

III.

Klasa: 013-03/06-01/13
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 28. ožujka 2006. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i bit će objavljena u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 022-05/06-02/2
Urbroj: 2178/28-03-06-1
Gornja Vrba, 12. travnja 2006. godine
Predsjednik Općinskog poglavarstva
Niko Pavić, inž.str., v.r.

24.
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OPĆINA GUNDINCI

3.

Ostvareni prihodi i primici
Realizirani rashodi i izdaci
Manjak prihoda i primitaka

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu
(«Narodne novine» br. 96/03), Općinsko vijeće
općine Gundinci na svojoj 9. sjednici održanoj 10.
ožujka 2006.g. donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Gundinci
za razdoblje od 1. siječnja 31. prosinca 2005. g.

1.653.878,45 kn
2.352.690,20 kn
698.811,75 kn

IV
Stanje žiro-računa 1. 1.2005. godine iznosilo
je 550.872,87 kn, a 31. 12. 2005. godine 99.003,44 kn.
Stanje blagajne na dan 31.12.2005. godine
iznosi 0 kn.
V

OPĆI DIO
I
Godišnjim obračunom Proračuna općine
Gundinci utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u
iznosu od 1.653.878,45 kn.

Općina Gundinci je uzela kratkoročni zajam u
iznosu od 200.000,00 kn kod Banke Brod Slav. Brod
uz rok otplate od 9 mjeseci i kamatnu stopu od 8,90%
godišnje koja se plaća mjesečno.
VI

II
Rashodi i izdaci utvrđeni pozicijama
Proračuna u navedenom razdoblju izvršeni su u
ukupnom iznosu od 2.352.690,20 kn.
III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje manjak
prihoda i primitaka:

Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2005. godinu nije trošena.
VII
Stanje potraživanja općine Gundinci na dan
31.12.2005. godine u ukupnom iznosu od 599.158,21
kn odnosi se na potraživanja za:
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- porez na promet
13.729,36 kn
- porez na tvrtku
85.237,19 kn
- koncesija za odvoz smeća
36.777,32 kn
- najam
72.024,34 kn
- zakup polj. zemljišta
343.992,03 kn
- najam javne općinske površine 3.075,83 kn
- komunalni doprinos
11.778,24 kn
- šumski doprinos
4.291,99 kn
- grijanje
27.621,91 kn

Strana: 701

POSEBNI DIO
X
Posebni dio Proračuna općine Gundinci za
razdoblje 1. 1. 31.12.2005. godine čini rashode i
izdatke po korisnicima, osnovnim i potanjim
namjenama.
XI

VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan
31.12.2005. godine u ukupnom iznosu od
1.465.480,78 kn odnosi se na nepodmirene račune
dobavljačima.
IX
Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priložene tabele Izvještaj o
izvršenju općeg dijela Proračuna općine Gundinci za
razdoblje od 1. 1. 31.12.2005. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
općine Gundinci zajedno s Izvještajem o izvršenju
Općeg i posebnog dijela proračuna bit će objavljen u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa : 400-08/06-01/2
Urbroj: 2178/05-02/06-1
Gundinci, 10. ožujka 2006. g.
Predsjednik
Ilija Knežević, v.r.

P OREZ NA DOBIT

P o re z n a d o b it o d p od u ze tn ika
P OREZI NA IMOVINU
S TALNI P OREZI NA NEP OKRETNU
IMOVINU
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IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2005.G.
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POREZI NA KORIŠ` TENJ E DOBARA
ILI IZV. AKTIVNOSTI

6145

Por ez na r eklame
OSTALI PRIHODI OD POREZA
OSTALI NERASPOREĐ ENI PRIHODI

Zapr imljeni nepr epoznati nalozi
POMOĆ I
POMOĆ I IZ PRORAČ UNA
Tekuć e pomo i iz pr or ač una

Kapitalne pomoći iz pr or ač una

61454
616
6163

61632
63
633
6331

6332

61453

Por ez na tvr tku odnosno naziv tvr tke

Por ezna potr ošanju alk. i bezalk. pića
POREZI I NAKNADE OD IGARA
ZA SRE U I ZABAVNIH IGARA
Por ezi i naknade od pr ir e . igar a na
sr eću

61424
6144

61449

Por ez na pr omet nekr etnina
POREZI NA ROBU I USLUGE
POREZ NA PROMET

61341
614
6142

S

POVREMENI POREZI NA IMOVINU

2

O P I

6134
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S

Pr ihodi od zakupa polj. zemlj. u vl. drž~ave
Pr ihodi od zakupa polj. zemlj u vl. op ine
Ostali pr ihodi od iznajmlj. i zakupa imovine
OSTALI PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE
Ostali pr ihodi od nefinacijske imovine
Naknada za ceste
PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO
POSEBNIM PROP.
}ŽUP.,GRAD., I OPĆ ., PRIST. I NAKN.
Gr adske i opć inske upravne pr istojbe
Ostale naknade utvrđ ene gr ad. (op .) odl.
OSTALE UPRAVNE PRISTOJ BE
Pr ihodi od pr odaje drž~avnih biljega
Ostale pr istojbe
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
KOM. DOPRINOSI I DR. NAKNADE
UTVR. POSEBNIM ZAKONOM
Komunalni dopr inosi
Komunalne naknade
Dopr inosi za šaume

POMOĆ I OD OSTALIH SUBJ EKATA
UNUTAR OPĆ E DRŽ
} AVE
TEK. POMOĆ I OD OSTL SUBJ . UNUTAR
OPĆ E DRŽ
} AVE
Kap. pomoći od ostalih subj. unutar opć e
drž~ave
PRIHODI OD IMOVINE
PRIHODI OD FINANCIJ SKE IMOV.
Kamate na or očena sr ed. i dep. po viđ enju
PRIHODI OD NEFINANCIJ SKE IMOVINE
Naknade za koncesije
PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJ .IMOV.
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PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOV.
PRIHODI OD PROD. NEPROIZ. IMOV.
PRIHODI OD PROD. MAT. IMOV.
Zemljiate
PRIHODI OD PRODAJ E PROIZ.IMOV.
Pr ihodi od pr odaje gr ađ evnih objekata
Stambeni objekti
PRIMICI OD FINANCIJ SKE IMOVINE
OBVEZNICE
OBVEZNICE-TUZEMNE
PRIMLJ ENI ZAJ MOVI OD BANAKA I
OSTALIH FINANC. INSTITUCIJ A IZVAN
J AVNOG SEKTORA
PRIMLJ ENI ZAJ MOVI OD BANAKA I
OSTALIH FINANC.INST. IZVAN J AVNOG
SEKTORA - KRATKOROČ NI
PRIMLJ ENI ZAJ MOVI OD BANAKA I
OSTALIH FINANC. INST. IZVAN J AVNOG
SEKTORA - DUGOROČ NI

7
71
711
7111
72
721
7211
8
822
82212
844

S

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI
Ostali nespom. pr ihodi- sufinancir anja gr a .
Ostali nespom. pr ihodi-dop.za javnu. r asvj.
Ostali nespom. pr ihodi-distr ibutivna r azlika
Ostali nespomenuti pr ihodi - ostali &.
OSTALI PRIHODI
KAZNE
Kazne za pr ivr edne pr ijestupe
DONACIJ E OD PRAVNIH I FIZ. OSOBA
Tekuć e donacije
Kapitalne donacije
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Ostali nespomenuti r ashodi poslovanja
FINANCIJ SKI RASHODI
Kamate za pr imljene zajmove
Ostali financijski r ashodi
POMOĆ I
Pomoći untar opć e drž~ave
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ . IZ
ZAVODA I IZ PRORAČ UNA
Naknade gr ađ anima i kuć . iz pr or ač una
OSTALI PRIHODI
Tekuć e donacije
Kapitalne donacije
Kazne, penali i naknade atete
š
Rashodi iz pr oteklih godina
Izvanr edni r ashodi
RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOV.
RASHODI ZA NAB. NEPROZVEDENE
IMOVINE
Mater ijalna imovina - pr ir odna bogatstva
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.
DUGOTRAJ NE IMOVINE
Gr ađ evinski objekti
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RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plać e
Ostali r ashodi za zaposlene
Dopr inosi na plać e
MATERIJ ALNI RASHODI
Naknade tr oakova zaposlenima
Rashodi za mater ijal i imovinu
Rashodi za usluge
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UKUPNO RASHODI:

Postr ojenja i opr ema
Pr ijevozna sr edstva
Nemater ijalna pr oizvedena imovina
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJ A
NA NEFINACIJ SKOJ IMOVINI
Dodatna ulaganja na građ evinskim
objektima
Dodatna ulaganja na postr ojenjima i
opr emi
IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I
OTPLATE ZAJ MOVA
IZDACI ZA VRIJ EDNOSNE PAPIRE
IZDACI ZA OBVEZNICE
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE
PRIMLJ ENIH ZAJ MOVA
OTPLATA GLAVNICE PRIMLJ ENIH
ZAJ MOVA OD BANAKA I OSTALIH
INST. IZVAN J AVNOG SEKTORA
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3225
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3231
3232
3233
3234
3236
3237
3238
3239

Dopr inosi za zapošaljavanje
MATERIJ ALNI RASHODI
NAKNADE TROš` K. ZAPOSLENIMA
Sluć~bena putovanja
Naknada za pr ijevoz, za r ad na ter enu i za
odvojeni ~ivot
Str uč no usavršaavanje zaposlenika
RASHODI ZA MATERIJ AL I ENERG.
Ur edski mater ijal i ostali mat. Rashodi
Ener gija
Mater ijal i dijelovi za tekuć e. inv. odr ~.
Sitan inventar - auto gume
RASHODI ZA USLUGE
Usluge telefona, poate i pr ijevoza
Usluge tekuć eg i investicijskog odr ~avanja
Usluge pr omidž~be i infor mir anja
Komunalne usluge
Zdr avstvene i veter inar ske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Rač unalne usluge
Ostale usluge
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R A S H O D I POSLOVANJ A
RASHODI ZA ZAPOSLENE
PLAĆ E
Plać e za r edovan r ad
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Ostali r ashodi za zaposlene
DOPRINOSI NA PLAĆ E
Dopr inosi za mir ovinsko osigur anje
Dopr inosi za zdr avstveno osigur anje
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OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJ A
Nakn. za r ad pr edst. i izvr . tijela, povjer . i sl.
Pr emije osigur anja
Repr ezentacija
Članar ine
Ostali nespomenuti r ashodi poslovanja
FINANCIJ SKI RASHODI
KAMATE ZA PRIMLJ ENE
ZAJ MOVE
Kamate za pr imljene zajmove od banaka i
ostalih fin. institucija izvan javnog sektor a
OSTALI FINANCIJ SKI RASHODI
Bankar ske usluge i usluge javnog pr ometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski r ashodi
POMOĆ I
POMOĆ I UNUTAR OPĆ E DRŽ
} AVE
Tekuć e pomoći unutar opć e drž~ave
Kapitalne pomoći unutar opć e drž~ave
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ . IZ
PRORAČ UNA
NAKNADE GRAĐ. I KUĆ . IZ PROR
Naknade gr ađ . i kuć anstvima u novcu
Naknade gr ađ . i kuć anstvima u nar avi
OSTALI RASHODI
TEKUĆ E DONACIJ E
TEKUĆ E DONACIJ E U NOVCU
Tekuć e donacije vjer skim or ganizacijama
Tekuć e donacije udr . gr ađ ana

2

O P I

177
178
179
180
181
182
183
184

168
169
170
171
172
173
174
175
176

167

160
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163
164
165
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159
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OZNAKA
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38114
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Tekuć e donacije politi kim str ankama
Tekuć e donacije spor tskim dr ušatvima
Ostale tekuć e donacije (šakole)
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OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJ A
Nakn. za r ad pr edst. i izvr . tijela, povjer . i sl.
Pr emije osigur anja
Repr ezentacija
Članar ine
Ostali nespomenuti r ashodi poslovanja
FINANCIJ SKI RASHODI
KAMATE ZA PRIMLJ ENE
ZAJ MOVE
Kamate za pr imljene zajmove od banaka i
ostalih fin. institucija izvan javnog sektor a
OSTALI FINANCIJ SKI RASHODI
Bankar ske usluge i usluge javnog pr ometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski r ashodi
POMOĆ I
POMOĆ I UNUTAR OPĆ E DRŽ
} AVE
Tekuć e pomoći unutar opć e drž~ave
Kapitalne pomoći unutar opć e drž~ave
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ . IZ
PRORAČ UNA
NAKNADE GRAĐ. I KUĆ . IZ PROR
Naknade gr ađ . i kuć anstvima u novcu
Naknade gr ađ . i kuć anstvima u nar avi
OSTALI RASHODI
TEKUĆ E DONACIJ E
TEKUĆ E DONACIJ E U NOVCU
Tekuć e donacije vjer skim or ganizacijama
Tekuć e donacije udr . gr ađ ana
O P I S

2

O P I

185
186
187

3

AOP
OZNAKA

177
178
179
180
181
182
183
184

168
169
170
171
172
173
174
175
176

167

160
161
162
163
164
165
166

159

3

AOP
OZNAKA

40.000
50.000
10.000

4

45.000
60.000
3.000

5

IZMJ ENA
PLANA

3.000
30.000

3.000
50.000
IZVORNI
PLAN ZA
2005.

30.000
-----

40.000
-----

100.000
50.000

15.000
10.000

6.000
55.000
15.000

5.000

72.000
----50.000
1.000
3.500

5

IZMJ ENA
PLANA

5.000
500
10.000

100.000

50.000
10.000
20.000
1.000
2.000

4

IZVORNI
PLAN ZA
2005.

45.000
60.000
3.000

6

TEKU I
PLAN

3.000
30.000

30.000
-----

40.000
-----

6.000
55.000
15.000

5.000

72.000
----50.000
1.000
3.500

6

TEKUĆ I
PLAN

2.100
29.200

29.900
-----

34.086

5.530
53.721
14.303

4.266

35.669
----46.963
683
3.284

7

40.002
58.416
2.525

OSTVARENO U
IZVJ E` TAJ NOM
RAZDOBLJ U

7

OSTVARENO U
IZVJ EŠ` TAJ NOM
RAZDOBLJ U

88,90
97,36
84,17

8

INDEX
(7/6X100)

70,00
97,34

99,70
-----

85,20

92,20
97,70
95,40

85,30

49,50
----93,90
68,30
93,80

8

INDEX
(7/6X100)

»SLUŽBENI VJESNIK«

1

372
3721
3722
38
381
3811
38112
38114
Oz.r a .iz
r a . plana

343
3431
3433
3434
36
363
3631
3632
37

3423

3291
3292
3293
3294
3299
34
342

329

1

Oz.r ač .iz
r ač .plana

Strana: 710
Broj: 6

54412

54411

UKUPNO RASHODI

Dodatna ulaganja na postr . i opr emi
IZDACI ZA DANE ZAJ MOVE
IZDACI ZA OBVEZNICE
OBVEZNICE TUZEMNE
OTPL.GLAV.PRIMLJ .ZAJ MOVA OD
BANAKA IZVAN J AVNOG SEKTORA
OTPL.GLAV.PRIMLJ .OD TUZEMNIH
BANAKA IZVAN J AVNOG SEKTORA KRATKOROČ NI
OTPL.GLAV.PRIMLJ .OD TUZEMNIH
BANAKA IZVAN J AVNOG SEKTORA DUGOROČ NI
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45111
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5
522
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PRIJ EVOZNA SREDSTVA
Pr ijevozna sr edstav u cestovnom pr ometu
NEMAT. PROIZVEDENA IMOVINA
Ulaganja u r ač unalne pr ogr ame
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJ A U
NEFIN. IMOVINI
DODATNA ULAG. NA GRAĐ. OBJ .
Dodatna ulag. na stambenim objektima
Dodatna ulaganja u poslovne obj.
Dodatna ulaganja u ceste
Dodatna ulaganja u ostale gr ađ . objekte
DODATNA ULAG. NA POSTR. I OPR.
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NAZIV OZNAKE
ORGAN. I PROGRAM.
KLASIF.
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CESTA
BERAVA BI

PLINOVOD,
VODOVOD I
KANALIZACIJ A

MRTVAČ NICA
(GROBLJ E)

POSTROJ ENJ A I
OPREMA

ULAGANJ A U
RAČ UNALNE
PROGRAME

BR. OZN.
ORGAN. I
PROGR.
KLASIF.
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PROIZVED.
IMOVINA
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OPREMA
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GRAĐEVINSKI
OBJ EKTI

OSTALI
NESPOMENUTI
GRAĐ.OBJ EKT.
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PRETHODNE
GOD.

CESTE
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IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2005.G.

8.540

21.224

96.964

783.856

494.940

9

OSTVARENJ E

85,40

96,48

88,15

99,23

98,99

10

INDEKS
(9/8X100)
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OPĆINA KLAKAR

6.

7.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06.) i podnesene ostavke Josipa
Stanića za obnašanje dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća koji ujedno obnaša i dužnost
općinskog načelnika, Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 10. sjednici održanoj 24. ožujka
2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" br. 33/01., 60/01. i 129/05.) i članka 32. i
35. Statuta općine Klakar ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 01/06.), Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 10. sjednici
održanoj 24. ožujka 2006. godije, donijelo je
ODLUKU

ODLUKU
o razrješenju predsjednika
Općinskog vijeća koji ujedno obnaša
i dužnost općinskog načelnika

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Klakar
Članak 1.

Članak 1.
Josip Stanićdipl.ing.geod., izabran 10. 6.
2005. g.
na
konstituirajućoj
sjednici
za
predsjednika Općinskog vijeća općine Klakar koji
ujedno obnaša i dužnost općinskog načelnika
razrješuje se dužnosti predsjednika Općinskog
vijeća općine Klakar na vlastiti zahtjev.

Stipo Martić, iz Ruščice, Hrvatskih
branitelja 48, član Općinskog vijeća općine
Klakar kojemu je mandat člana Općinskog vijeća
potvrđen 10. 6. 2005. g. izabire se za predsjednika
Općinskog vijeća općine Klakar.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/1
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/2
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.
Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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8.

9.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06.) Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 10. sjednici održanoj 24. ožujka
2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 32. Statuta općine
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06.) Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 10. sjednici održanoj 24. ožujka
2006. godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o razrješenju potpredsjednika Općinskog
vijeća koji ujedno obnaša i dužnost
zamjenika općinskog načelnika

o razrješenju potpredsjednika Općinskog
vijeća koji ujedno obnaša i dužnost
zamjenika općinskog načelnika

Članak 1.

Članak 1.

Stipo Martić, izabran 10. 6. 2005. godine
na konstituirajućoj sjednici za potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Klakar koji ujedno
obnaša i dužnost zamjenika općinskog načelnika
razrješuje se dužnosti zamjenika predsjednika
Općinskog vijeća koji ujedno obnaša dužnost
zamjenika općinskog načelnika općine Klakar.

Ivica Mikolčević, izabran 10. 6. 2005. g. na
konstituirajućoj sjednici za
potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Klakar koji ujedno
obnaša i dužnost zamjenika općinskog načelnika
razrješuje se dužnosti zamjenika predsjednika
Općinskog vijeća koji ujedno obnaša dužnost
zamjenika općinskog načelnika općine Klakar.

Članak 2.

Članak 2.

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Klasa : 013-03/06-01/3
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.

Klasa : 013-03/06-01/4
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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10.

11.

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" br. 33/01., 60/01. i 129/05.) i članka 32. i
35. Statuta općine Klakar ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 01/06.) Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 10. sjednici
održanoj 24. ožujka 2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" br. 33/01., 60/01. i 129/05.) i članka 32. i
35. Statuta općine Klakar ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 01/06.) Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 10. sjednici
održanoj 24. ožujka 2006. godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Klakar

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Klakar

Članak 1.

Članak 1.

Mijo Štević iz Donje Bebrine 28, član
Općinskog vijeća općine Klakar kojemu je
mandat člana Općinskog vijeća potvrđen 10. 6.
2005. g. izabire se za potpredsjednika Općinskog
vijeća općine Klakar.

Tomislav Olić, iz Ruščice, K.A.Stepinca
6, član Općinskog vijeća općine Klakar kojemu je
mandat člana Općinskog vijeća potvrđen 10. 6.
2005. g. izabire se za potpredsjednika Općinskog
vijeća općine Klakar.

Članak 2.

Članak 2.

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Klasa : 013-03/06-01/5
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.

Klasa : 013-03/06-01/6
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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12.

13.

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01., 60/01. i 129/05.) i članka 32. i 46. Statuta
općine Klakar ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 01/06.) Općinsko vijeće
općine Klakar na svojoj 10. sjednici održanoj 24.
ožujka 2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
("NN" br. 45/05. - pročišćeni tekst) i članka 32.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Klakar,
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 10.
sjednici održanoj 24. ožujka 2006. g., donijelo je

ODLUKU

ZAKLJUČAK

o izboru općinskog načelnika

o mirovanju mandata
člana Općinskog vijeća općine Klakar

Članak 1.
I.
Josip Stanić,dipl.ing.geodezije, iz Klakara
37a, član Općinskog vijeća općine Klakar kojemu
je mandat člana Općinskog vijeća potvrđen 10. 6.
2005. g. izabire se za općinskog načelnika općine
Klakar.

Josipu Staniću iz Klakara 37a, član HDZa, izabranog na listi HDZ-a, čiji je mandat za
člana Općinskog vijeća potvrđen 10. 6. 2005. g.
mandat počinje mirovati s danom 24. 3. 2006.

Članak 2.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/7
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.

Josip Stanić dana 24. 3. 2006. g. izabran je
na dužnost općinskog načelnika i podnio je
zahtjev za mirovanje mandata, a obzirom da je
dužnost općinskog načelnika nespojiva s
obnašanjem dužnosti člana Općinskog vijeća,
ispunjene su zakonske pretpostavke za mirovanje
mandata.
III.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

Ovaj
Zaključak objavit
će
se
u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/8
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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14.

15.

Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jednica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05. - pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Klakar, Općinsko vijeće
općine Klakar na svojoj 10. sjednici održanoj 24.
ožujka 2006. g., donijelo je

Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01., 60/01. i 129/05.) i
članka 32., 46. i 50. Statuta općine Klakar
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
01/06.), Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj
10. sjednici održanoj 24. ožujka 2006. g., donijelo
je

ZAKLJUČAK
ODLUKU
o potvrdi mandata
članu Općinskog vijeća općine Klakar

o izboru zamjenika općinskog načelnika

I.

Članak 1.

Franjo Stanić iz Klakara 2a - Hrvatska
demokratska zajednica (HDZ) započinje obnašanje
dužnosti člana Općinskog vijeća općine Klakar
umjesto Josipa Stanića, s danom davanja svečane
prisege, odnosno 24. ožujka 2006. godine.

Alojz Balunović iz Ruščice, K.A.Stepinca
35, član Općinskog vijeća općine Klakar kojemu
je mandat člana Općinskog vijeća potvrđen 10. 6.
2005. godine, izabire se za zamjenika općinskog
načelnika općine Klakar.

II.

Članak 2.

Općinsko vijeće zaključilo je mirovanje
mandata Josipu Staniću iz razloga obnašanja
nespojive dužnosti općinskog načelnika s
dužnošću člana Općinskog vijeća, te utvrđuje na
temelju zahtjeva Općinskog odbora HDZ-a Klakar
i Izvješća i Prijedloga Mandatnog povjerenstva da
su ispunjeni zakonski uvjeti za obnašanje dužnosti
člana Općinskog vijeća Franji Staniću, kao u
točki I. ovog Zaključka.

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

III.
Ovaj
Zaključak objavit
će
se
u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/9
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/10
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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16.

17.

Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01., 60/01. i 129/05.) i
članka 32., 46. i 50. Statuta općine Klakar
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
01/06.), Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj
10. sjednici održanoj 24. ožujka 2006. g., donijelo
je

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
("NN" br. 44/05. - pročišćeni tekst) i članka 32.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Klakar,
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 10.
sjednici održanoj 24. ožujka 2006.g., donijelo je
ZAKLJUČAK

ODLUKU
o izboru zamjenika općinskog načelnika

o mirovanju mandata
člana Općinskog vijeća općine Klakar

Članak 1.

I.

Mario Pejić iz Klakara 117, član
Općinskog vijeća općine Klakar kojemu je
mandat člana Općinskog vijeća potvrđen 10. 6.
2005. godine, izabire se za zamjenika općinskog
načelnika općine Klakar.

Alojzu Balunoviću iz Ruščice, K.A.
Stepinca 35, član HDZ-a, izabranog na listi HDZa, čiji je mandat za člana Općinskog vijeća
potvrđen 10. 6. 2005. g., mandat počinje mirovati s
danom 24. 3. 2006. g.

Članak 2.

II.

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

Alojz Balunović dana 24. 3. 2006. g.
izabran je na dužnost zamjenika općinskog
načelnika i podnio je zahtjev za mirovanje
mandata, a obzirom da je dužnost općinskog
načelnika nespojiva s obnašanjem dužnosti člana
Općinskog vijeća, ispunjene su zakonske
pretpostavke za mirovanje mandata.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/11
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.

III.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

Ovaj
Zaključak objavit
će
se
u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/12
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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18.

19.

Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jednica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05. - pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Klakar, Općinsko vijeće
općine Klakar na svojoj 10. sjednici održanoj 24.
ožujka 2006. g., donijelo je

Na temelju članka 5. stavka 1.. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jednica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
("NN" br. 44/05. - pročišćeni tekst) i članka 32.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Klakar,
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 10.
sjednici održanoj 24. ožujka 2006. g., donijelo je

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o potvrdi mandata
članu Općinskog vijeća općine Klakar

o mirovanju mandata
članu Općinskog vijeća općine Klakar

I.

I.

Ruža Jagetić iz Ruščice, Ruščičkih žrtava
37 - Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
započinje obnašanje dužnosti člana Općinskog
vijeća općine Klakar umjesto Alojza Balunovića, s
danom davanja svečane prisege, odnosno 24.
ožujka 2006. godine.

Mariu Pejiću iz Klakara 117, član HSP-a,
čiji je mandat za člana Općinskog vijeća potvrđen
10. 6. 2005. g., mandat počinje mirovati s danom
24. 3. 2006. g.
II.

II.
Općinsko vijeće zaključilo je mirovanje
mandata Alojzu Balunoviću iz razloga obnašanja
nespojive dužnosti zamjenika općinskog načelnika
s dužnošću člana Općinskog vijeća, te utvrđuje na
temelju zahtjeva Općinskog odbora HDZ-a Klakar
i Izvješća i Prijedloga Mandatnog povjerenstva da
su ispunjeni zakonski uvjeti za obnašanje dužnosti
člana Općinskog vijeća Ruži Jagetić, kao u točki
I. ovog Zaključka.

Mario Pejić dana 24. 3. 2006. g., izabran je
na dužnost zamjenika općinskog načelnika i
podnio je zahtjev za mirovanje mandata, a
obzirom da je dužnost općinskog načelnika
nespojiva s obnašanjem dužnosti člana Općinskog
vijeća, ispunjene su zakonske pretpostavke za
mirovanje mandata.
III.
Ovaj
Zaključak objavit
će
se
u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

III.
Ovaj
Zaključak objavit
će
se
u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/13
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/14
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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20.

21.

Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jednica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05. - pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Klakar, Općinsko vijeće
općine Klakar na svojoj 10. sjednici održanoj 24.
ožujka 2006. g., donijelo je

Na temelju članka 46. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 14.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01., 60/01. i 129/05.) i
članka 32. Statuta općine Klakar ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 01/06.),
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 10.
sjednici održanoj 24. ožujka 2006. g., donijelo je

ZAKLJUČAK
o potvrdi mandata
članu Općinskog vijeća općine Klakar

ODLUKU
o izboru Općinskog poglavarstva
općine Klakar

I.
Antun Gačić iz Klakara 3 - Hrvatska
stranka prava (HSP) započinje obnašanje dužnosti
člana Općinskog vijeća općine Klakar umjesto
Maria Pejića, s danom davanja svečane prisege,
odnosno 24. ožujka 2006. godine.

Članak 1.
Općinsko poglavarstvo općine Klakar ima
5 (pet) članova i to:
-

II.
Općinsko vijeće zaključilo je mirovanje
mandata Maria Pejića iz razloga obnašanja
nespojive dužnosti zamjenika općinskog načelnika
s dužnošću člana Općinskog vijeća, te utvrđuje na
temelju zahtjeva Općinskog odbora HSP-a Klakar
i Izvješća i Prijedloga Mandatnog povjerenstva da
su ispunjeni zakonski uvjeti za obnašanje dužnosti
člana Općinskog vijeća Antunu Gačiću, kao u
točki I. ovog Zaključka.
III.
Ovaj
Zaključak objavit
će
se
u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Predsjednika Općinskog poglavarstva
Dva zamjenika Općinskog poglavarstva
Dva člana Općinskog poglavarstva.
Članak 2.

Josip Stanić, dipl.ing.geod. - izabran je za
općinskog načelnika, po položaju je predsjednik
Općinskog poglavarstva.
Alojz Balunović - izabran je za zamjenika
općinskog načelnika, po položaju je zamjenik
predsjednika Općinskog poglavarstva,
Mario Pejić - izabran je za zamjenika
općinskog načelnika, po položaju je zamjenik
predsjednika Općinskog poglavarstva,
Jakob Blaževac,ing. - izabran je za člana
Općinskog poglavarstva.
Vinko Lucić,ing.str. - izabran je za člana
Općinskog poglavarstva.

Klasa : 013-03/06-01/15
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.

Članak 3.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

Općinsko poglavarstvo u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga općine,
odgovorno je Općinskom vijeću, a za obavljanje
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poslova državne uprave koji su prenijeti u
nadležnost Općinskog poglavarstva odgovorno je
ovlaštenim organima državne uprave.
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je zahtjev za mirovanje mandata, a obzirom da je
dužnost općinskog načelnika nespojiva s
obnašanjem dužnosti člana Općinskog vijeća,
ispunjene su zakonske pretpostavke za mirovanje
mandata.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/16
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/17
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

22.
23.
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
("NN" br. 44/05. - pročišćeni tekst) i članka 32.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Klakar,
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 10.
sjednici održanoj 24. ožujka 2006.g., donijelo je

Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jednica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05. - pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Klakar, Općinsko vijeće
općine Klakar na svojoj 10. sjednici održanoj 24.
ožujka 2006. g., donijelo je

ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata
člana Općinskog vijeća općine Klakar

o potvrdi mandata
članu Općinskog vijeća općine Klakar

I.
I.
Jakobu Blaževcu iz Donje Bebrine 2, član
HDZ-a, izabranog na listi HDZ-a, čiji je mandat
za člana Općinskog vijeća potvrđen 10. 6. 2005. g.,
mandat počinje mirovati s danom 24. 3. 2006. g.
II.
Jakob Blaževac 24. 3. 2006. g. izabran je
na dužnost člana Općinskog poglavarstva i podnio

Ivica Majić iz Donje Bebrine 129a Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) započinje
obnašanje dužnosti člana Općinskog vijeća općine
Klakar umjesto Jakoba Blaževca, s danom
davanja svečane prisege, odnosno 24. ožujka
2006. godine.
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II.

III.

Općinsko vijeće zaključilo je mirovanje
mandata Jakobu Blaževcu iz razloga obnašanja
nespojive dužnosti člana Općinskog poglavarstva
s dužnošću člana Općinskog vijeća, te utvrđuje na
temelju zahtjeva Općinskog odbora HDZ-a Klakar
i Izvješća i Prijedloga Mandatnog povjerenstva da
su ispunjeni zakonski uvjeti za obnašanje dužnosti
člana Općinskog vijeća Ivici Majiću, kao u točki
I. ovog Zaključka.

Ovaj
Zaključak objavit
će
se
u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/18
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 24. ožujka 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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OPĆINA
NOVA KAPELA

1.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine» 26/03.-pročišćeni
tekst) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»
82/04., 110/04. i 178/04.) na temelju provedenog
Javnog natječaja od 23.12.2005., te članka 29. Statuta
općine Nova Kapela («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» 17/01), Općinsko vijeće općine
Nova Kapela na svojoj 5. sjednici održanoj 10. ožujka
2006. godine donijelo je

Koncesija se dodjeljuje na rok od 5 godina, a
počinje teći od dana sklapanja ugovora.
Godišnja koncesijska naknada iznosi 18% na
ukupno ostvarene prihode dimnjačarskih poslova na
području općine Nova Kapela.

Članak 2.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti na
temelju djelatnosti koncesije određeni obavljanjem
natječaja od 23. prosinca 2005. godine, bit će točno
određeni ugovorom o koncesiji.

ODLUKU
O b r a z l o ž e nj e
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području općine Nova Kapela

Članak 1.
Općina Nova Kapela daje koncesiju za
obavljanje dimnjačarski poslova na području općine
Nova Kapela u naseljima; Batrina, Bili Brig, Nova
Kapela, Dragovci, Magić Mala, Siče, Seoce, Donji
Lipovac, Gornji Lipovac, Srednji Lipovac, Pavlovci,
Stara Kapela, Željku Runjašu, dimnjačaru iz Nove
Gradiške, Marije Jurić Zagorke 5.

Općina Nova Kapela objavila je dana 23.
prosinca 2005. godine javni natječaj u tjedniku
«Posavska Hrvatska» za davanje koncesije za
obavljanje dimnjačarski poslova za područje općine
Nova Kapela, a za naselja Batrina, Bili Brig, Nova
Kapela, Dragovci, Magić Mala, Siče, Seoce, Donji
Lipovac, Gornji Lipovac, Srednji Lipovac, Pavlovci,
Stara Kapela.
Po obavljenom natječaju pristigle su dvije
ponude u redovnom vremenskom roku i to;
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Željko Runjaš, dimnjačar, Nova Gradiška,
Marije Jurić Zagorke 5
«Infohit» d.o.o., za trgovinu, proizvodnju i
usluge, Radovanje 96, 35250 Oriovac

Razmatrajući ponude u postupku je utvrđeno
da ponude naprijed navedene ispunjavaju uvjete
tražene natječajem, ali je ponuda obrta Željko Runjaš,
dimnjačar, iz Nove Gradiške, Marije Jurić Zagorke 5,
povoljnija glede sposobnosti ostvarivanja koncesije
sukladno odredbi stavka 1. članka 12. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»
26/03. pročišćeni tekst) pa je odlučeno kao u izreci
ove Odluke.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti na
temelju koncesije, određeni objavljenim javnim
natječajem od 23.12.2006. godine pobliže će se
odrediti ugovorom o koncesiji, sukladno odredbi
članka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine» br.26/03. pročišćeni tekst.)
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2.

Na temelju članka 27. stavak 1. i 2.
Zakona o popisima birača ("Narodne novine" br.
19/92.) i članka 29. Statuta općine Nova Kapela
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 17/2001.), Općinsko vijeće na 5. sjednici
održanoj 10. 3. 2006. godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Komisije za popis birača

Članak 1.
Imenuju se članovi Komsije za popis
birača općine Nova Kapela:
1.
2.
3.

Josip Benić, predsjednik
Stjepan Bašić, član
Anka Mladinović, član

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU :
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se
može podnijeti tužba Upravnom sudu Republike
Hrvatske u Zagrebu u roku 30 dana od dana dostave
ove Odluke, sukladno odredbi stavka 3. članka 12.
Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine» br. 26/03 pročišćeni tekst).
Tužbu treba predati neposredno Upravnom
sudu RH ili putem pošte preporučenom, a može se
izjaviti i usmeno zapisnik kod redovnog suda
nadležnog za pružanje pravne pomoći.
Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijene
odluke, te primjerak tužbe za tuženo upravno tijelo.
Kada se tužbom zahtjeva naknada štete,
potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći visinu štete
koja se potražuje.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA

Klasa : 363-01/05-01/10
Urbroj: 2178/20-03-06-1
Nova Kapela, 10. 3. 2006.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Benić, v.r.

Članak 2.
Imenuju se zamjenici članova Komisije za
popis birača općine Nova Kapela:
1.
2.
3.

Marijan Dosegović, zamjenik predsjednika
Barica Dročić, zamjenik člana
Žarko Butina, zamjenik člana

Članak 3.

Klasa : 013-02/06-01/01
Urbroj: 2178/20-03-06-01
Nova Kapela, 10. ožujka 2006.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Benić, v.r.
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Članak 2.

N a temelju članka 128. i 130. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.) i članka
29. Statuta općine Nova Kapela, Općinsko vijeće
općine Nova Kapela na 5. sjednici održanoj 10. 3.
2006. godine, donijelo je
GODIŠNJI
obračun Proračuna općine Nova Kapela
za 2005. godinu

Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna općine Nova
Kapela za 2005. 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
B.

2.271.371
134.049
2.405.420
2.096.548
109.369
2.205.917
199.503

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
(Višak/Manjak prihoda i rezerviranja)

Manjak prihoda iz
prethodne godine
C.
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-879.242

Račun zaduživanja/financiranja

Primici od financijske imovine
i zaduživanja
0
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
1.701
Neto zaduživanje/financiranje
1.701
Višak/manjka+raspoloživa sredstva
iz prethodnih godina+neto
zaduživanje/financiranje
-681.440

Za 2005.godinu utvrđen je manjak prihoda i
primitaka u iznosu od 681.440 kuna uključujući i
preneseni manjak iz 2004. i prethodnih godina u
iznosu od 879.242 kuna
a namirit će se iz
namjenskih sredstava ostvarenih u Proračunu za
2006.godinu.
Članak 3.
Ostvarenje Proračuna općine Nova Kapela
za razdoblje siječanj prosinac 2005.godine bilo je ,
kako slijedi :
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu
od 2.405.420 kuna što predstavlja 71 % godišnjeg
planiranog iznosa.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu
od 2.207.618 kuna što predstavlja 87 % godišnjeg
plana.
Razlika
između ostvarenih
prihoda i
izvršenih izdataka Proračuna općine Nova Kapela za
2005.godinu iznosi 197.802 kuna što predstavlja
pozitivan financijski rezultat ,odnosno višak prihoda
nad rashodima.
U Računu zaduživanja iskazani su izdaci za
otplatu zajmova u iznosu od 1.701 kuna .
Preneseni manjak iz prethodnih godina u
iznosu od - 879.242 kuna dijelom je pokriven
viškom prihoda , što je smanjilo negativan financijski
rezultat na -681.440 kuna.
Članak 4.
Izvješće o ostvarenim
prihodima
i
izvršenim izdacima Proračuna općine Nova Kapela za
razdoblje siječanj-prosinac 2005.godine po vrstama
prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka, te po
ekonomskoj, organizacijskoj
i funkcijskoj
klasifikaciji sastavni su dio Godišnjeg obračuna
Proračuna.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 400-01/06-01/02
Urbroj: 2178/20-03-06-4
Nova Kapela, 10. 3. 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Benić, v.r.
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PLAN PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2005.GODINU S
USPOREDNIM PODACIMA IZVRŠENJA ZA PERIOD OD 1.1-31.12.2005.GODINE

Broj: 6
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PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2005.GODINU
( PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ) S USPOREDNIM PODACIMA IZVRŠENJA
ZA PERIOD OD 1.1.-31.12.2005.

Broj: 6
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POSEBNI DIO
PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2005.GODINU PO
RAZDJELIMA S USPOREDNIM PODACIMA OSTVARENJA ZA PERIOD OD 1.1.-31.12.2005.
RAZDJEL 1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
(OPĆINSKO VIJEĆE,OPĆINSKO POGLAVARSTVO,UPRAVNI ODJEL )

Broj: 6
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PLAN PRORAČUNA ZA 2005.GODINU PO PROGRAMIMA ,AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA
S USPOREDNIM PODACIMA OSTVARENJA ZA PERIOD OD 1.1.-31.12.2005.GODINE
RAZDJEL 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
(OPĆINSKO VIJEĆE POGLAVARSTVO,UPRAVNI ODJEL )

Broj: 6
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OPĆINA OPRISAVCI

6.

primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda i primitaka:

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu
(“N.N.” 96/03), Općnsko vijeće općine Oprisavci, na
svojoj 12. sjednici održanoj 22. ožujka 2006.g.
donijelo je

Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci

2.833.843,91 kn
3.395.764,74 kn

Manjak prihoda i primitaka

561.920,83 kn

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
IV
o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za
razdoblje od 1. siječnja 31. prosinca 2005.g.

Stanje žiro-računa na dan 1. 1. 2005.g.
iznosilo je 226.987,04 kn, a na dan 31.12.2005.g.
iznosilo je 25.572,95 kn i stanje blagajne na dan 31.12.
2005.g. iznosilo je 0,00 kn.

OPĆI DIO
I

V

Godišnjim izvještajem Proračuna općine
Oprisavci utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od
2.833.843,91 kn.

Općina Oprisavci nije primala niti davala
zajmove .
VI

II
Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna u
navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu
od 3.395.764,74 kn.

Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2005.g. u iznosu od 5.000 kn nije potrošena.

VII
III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i

Stanje potraživanja općine Oprisavci na dan
31. prosinca
2005.g. u ukupnom iznosu od
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223.752,60 kn, odnosi se na potraživanja :
Porez na promet
44.419,20 kn
Porez na tvrtke
70.508,36 kn
Koncesija za ukop
1.140,00 kn
Najam poslovnog prostora
21.271,96 kn
Zakup poljoprivrednog zemljišta 44.971,08 kn
Komunalni doprinos
1.442,00 kn
Zemljište
40.000,00 kn
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POSEBNI DIO
XI
Posebni dio Godišnjeg izvještaja Proračuna
općine Oprisavci za razdoblje od 1. siječnja-31.
prosinca 2005.g. sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i
potanjim namjenama.

VIII

XII

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.
prosinca 2005. godine u iznosu od 674.465,58 kn
odnosi se na nepodmirene obveze prema
dobavljačima.

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”.

IX

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE OPRISAVCI

Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priložene tabele: Godišnji
obračun Proračuna općine Oprisavci za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2005. godine.

Klasa: 400-01/06-01/1
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 22. ožujka 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Jovičić, v.r.

POREZ NA DOBIT

Porez na dobit od poduzetnika

612

6121

61315

61314

61313

61312

61311

6131

Porez na korišatenje javnih površaina

Porez na kuće za odmor

Porez na neiskorišatene poduzetničke nekretnine

Porez na neizgrađeno građevno zemljiate

STALNI POREZI NA NEPOKRETNU
IMOVINU
Porez na neobrađeno obradivo polj. Zemljiate

POREZI NA IMOVINU

Povrat poreza i prireza na doh. po god. prijavi

6117

613

PRIHODI
PRIHODI OD POREZA
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada
Porez i prirez na dohodak o samostalne djel.
Porez i prirez na doh. od imovine i im.prava
Porez i prirez na doh. od kapitala
Porez i prirez na dohodak po god. prijavi
Porez i prirez na doh. o nadzoru preth.godina

3

O P I S

6
61
611
6111
6112
6113
6114
6115
6116

Ozn.
računa iz
rač. plana
2

018

017

016

015

014

013

012

011

010

009

001
002
003
004
005
006
007
008

AOP
OZNAKA

2.000

150.000

1.400.000
1. 250.000
100.000
20.000
0
30.000
0

4

IZVORNI
PLAN

2.000

400.000

1.340.000
1.164.000
120.000
5.000
5.000
45.000
1.000

6

IZMJENE PLANA
22.12.2005.G.

2.000

400.000

1.340.000
1.164.000
120.000
5.000
5.000
45.000
1.000

TEKUĆI
PLAN

1.130

343.387

1.296.883
1.118.512
128.749
3.998
3.775
41.499
350

OSTVARENO U
IZVJE` TAJNOM
RAZDOBLJU

56,50

85,80

96,80
96,10
107,30
8,00
75,50
92,20
35,00
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POREZI NA ROBU I USLUGE

POREZ NA PROMET

Porezna potroanju alk. i bezalk. pi a

POREZI I NAKNADE OD IGARA
ZA SRE U I ZABAVNIH IGARA

Porezi i naknade od prire . igara na sre u

POREZI NA KORIŠ
` TENJE DOBARA
ILI IZV. AKTIVNOSTI

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

Porez na reklame

OSTALI PRIHODI OD POREZA

614

6142

61424

6144

61449

6145

61453

61454

616

175.000

}Županija za vodovod

63
633
6331

Kapitalne pomoći iz prorča una

POMOĆI
POMOĆI IZ PRORAČUNA
Tekuće pomoći iz proračuna

61632

035

032
033
034

031

030

029

028

027

026

025

024

023

022

021

020

019

AOP
OZNAKA

-

25.000

20.000

20.000

700.000

4

IZVORNI
PLAN

350.000

3.500

25.000

20.000

20.000

6

IZMJENE
PLANA
22.12.2005.G.

350.000

3.500

25.000

20.000

20.000

TEKUĆI
PLAN

-

3.500

14.016

19.009

9.986

OSTVARENO U
IZVJE` TAJNOM
RAZDOBLJU

-

100,00

56,10

95,00

49,90
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6332

OSTALI NERASPOREĐENI PRIHODI
Zaprimljeni neprepoznati nalozi

6163

Porez na promet nekretnina

POVREMENI POREZI NA IMOVINU

3
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61341

6134

2
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POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA
UNUTAR OPĆE DRŽ
} AVE
TEK. POMOĆI OD OSTL SUBJ. UNUTAR
OPĆE DRŽ
} AVE
Kap. pomoći od ostalih subj. unutar opće dr~.
PRIHODI OD IMOVINE
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOV.
Kamate na oročena sred. i dep. po viđenju
PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE
Naknade za koncesije Runolist, Palma
PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJ.IMOV.
Prihodi od zakupa nekretnina (posl. prostori)
Prihodi od zakupa polj. zemlj. u vl. drž~ave
Prihodi od zakupa polj. zemlj u vl. općine
Ostali prihodi od iznajmlj. i zakupa imovine
OSTALI PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE
Prihodi od spom. rente
Ostali prihodi od nefinacijske imovine
Naknada za ceste
PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO
POSEBNIM PROP.
}ŽUP.,GRAD., I OP ., PRIST. I NAKN.
Gradske i općinske upravne pristojbe
Ostale naknade utvr ene grad. (op .) odl.
OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE
Prihodi od prodaje dr~avnih biljega
Ostale pristojbe
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
KOM. DOPRINOSI I DR. NAKNADE
UTVR. POSEBNIM ZAKONOM
Komunalni doprinosi
Komunalne naknade
Doprinosi za aume

3
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062
063
064

061

054
055
056
057
058
059
060

053

038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052

037

036

AOP
OZNAKA

10.000
14.000
60.000

150.000

10.000
10.000
120.000

3.000
150.000

50.000
50.000

20.000
-

1.200

3.000

2.000

-

1.005.100

6

IZMJENE
PLANA
22.12.2005.G.

1.500.000

4

IZVORNI
PLAN

20.000
-

1.200

150.000

14.000
60.000

10.000

3.000

1.005.100

TEKUĆI
PLAN

16.190
-

834

-

6.705
61.080

8.604

2.599

1.000.685

OSTVARENO U
IZVJEŠ
` TAJNOM
RAZDOBLJU

81,00
-

69,50

-

47,90
101,80

86,00

86,60

99,60
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65231
65232
6524

6523

6512
65123
65129
6513
65139
6514
652

65

6342
64
641
6413
642
6421
6422
64221
64222
64222
64229
6423
64236
64239
6424

6341

634
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OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI
Ostali nespom. prihodi- sufinanciranja gra .
Ostali nespom. prihodi-dop.za javnu. rasvj.
Ostali nespom. prihodi-distributivna razlika
Ostali nespomenuti prihodi - ostali
OSTALI PRIHODI
KAZNE
Kazne za privredne prijestupe
DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ. OSOBA
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOV.
PRIHODI OD PROD. NEPROIZ. IMOV.
PRIHODI OD PROD. MAT. IMOV.
Zemljišate
PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.IMOV.
Prihodi od prodaje građevnih objekata
Stambeni objekti

6526
65269
65269
65269
65269
66
662
6624
663
6631
6632
7
71
711
7111
72
721
7211

UKUPNO PRIHODI

3

O P I S
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083

065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082

AOP
OZNAKA

4.414.000

3.518.100

2.000

2.000

3.518.100

2.000

75.000

300

300

75.000

2.000
15.000

TEKUČI
PLAN

2.000
15.000

6

IZMJENE
PLANA
22.12.2005.G.

100.000

100.000
-

4

IZVORNI
PLAN

2.833.844

1.955

33.200

298

1.600
14.505
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RAZDOBLJU

80,60

97,80

44,30

99,34

80,00
96,70
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Građevinski objekti

RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE
IMOVINE

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
FINANCIJSKI RASHODI
Kamate za primljene zajmove
Ostali financijski rashodi
POMOĆI
Pomoćie untar opće drž~ave
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ
ZAVODA I IZ PRORAČUNA
Naknade građanima i kuć. iz proračuna
OSTALI PRIHODI
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Kazne, penali i naknade aštete
Rashodi iz proteklih godina
Izvanredni rashodi
RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOV.
RASHODI ZA NAB. NEPROIZV.IMOV.
Materijalna imovina - prirodna bogatstva

RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
MATERIJALNI RASHODI
Naknade trošakova zaposlenima
Rashodi za materijal i imovinu
Rashodi za usluge

3
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111

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

093
094
095
096
097
098
099

084
085
086
087
088
089
090
091
092

AOP
OZNAKA

1.936.000

5.000

5.000

2.580.000

269.500
90.000
3.500

229.000
75.000
-

118.000

80.000

18.000

37.000

39.000

30.000

230.000

46.500
199.000
382.500

48.000
176.000
419.000
187.000

105.000
7.000
18.500

IZMJENE PLANA
22.12.2005.G.

150.000
7.000
28.000

4

IZVORNI
PLAN

1.936.000

5.000

269.500
90.000
3.500

18.000

118.000

37.000

230.000

46.500
199.000
382.500

105.000
7.000
18.500

TEKUĆI
PLAN

1.934.343

-

265.749
90.000
3.460

16.178

37.704

35.456

226.830

42.111
198.329
363.836

104.971
6.924
18.064

OSTVARENO
U
IZVJEŠ
` TAJNO
M
RAZDOBLJU

99,90

-

98,60
100,00
98,90

88,90

32,00

95,80

98,60

90,60
99,70
95,10

100,00
98,90
97,60
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421

372
38
381
382
383
384
385
4
41
411
42

329
34
342
343
36
363
37

31
311
312
313
32
321
322
323
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451
452

45

2
422
423
426

Ozn.rač. iz
rač. pl.

118

UKUPNO RASHODI:

115
116
117

112
113
114

AOP
OZNAKA

Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA
NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

3

O P I S

65.000
10.000

4.414.000

286.000

4

IZVORNI
PLAN

3.518.100

7.400

8.600

8.600

7.400

36.600

TEKUĆI
PLAN

36.600

3.518.100

6

IZMJENE PLANA
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3.395.765

7.311

8.540

35.959
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R A S H O D I POSLOVANJA
RASHODI ZA ZAPOSLENE
PLAĆE
Plaće za redovan rad- tajnica,načelnik, ista
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Ostali rashodi za zaposlene
DOPRINOSI NA PLAĆE
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošaljavanje
MATERIJALNI RASHODI

NAKNADE TROŠ
` K. ZAPOSLENIMA

Služ~bena putovanja
Naknada za prijevoz, za rad na terenu i za odv. ~ivot
ž
Stručno usavršaavanje zaposlenika
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.
Uredski materijal i ostali mat. rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće. inv. odr~.
Sitan inventar - auto gume

RASHODI ZA USLUGE

Usluge telefona, poate i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održ~avanja
Usluge promidž~be i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge

321

3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225

323

3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239

3
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3
31
311
3111
312
3121
313
3131
3132
3133
32

2
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119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

AOP
OZNAKA

25.000
300.000
10.000
15.000
0
2.000
60.000
1.000
6.000

27.000
220.000
33.000
6.000
200
90.000
300
6.000

14.500
165.000
1.000
18.500

10.000
160.000
1.000
5.000

16.500
2.000

25.000
3.000

35.000
11.500
-

7.000

7.000

35.000
10.000
3.000

105.000

6

IZMJENE
PLANA
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150.000

4

IZVORNI
PLAN

POSEBNI DIO -RASHODI I IZDACI OPĆINE OPRISAVCI

27.000
220.000
33.000
6.000
200
90.000
300
6.000

14.500
165.000
1.000
18.500

35.000
11.500
-

16.500
2.000

7.000

105.000

TEKUĆI
PLAN

28.101
205.352
32.302
5.673
161
88.089
168
3.990

14.718
164.454
707
18.450

30.999
11.112
-

16.271
1.793

6.974

104.971
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104,10
93,30
97,90
94,60
80,50
97,90
56,00
66,50

101,50
99,70
70,70
99,70

88,60
96,60
-

98,60
89,70

98,90

100,00
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372
3721
3722
38
381
3811
38112
38114

37

343
3431
3433
3434
36
363
3631
3632

3423

342

3291
3292
3293
3294
3299
34

329

2
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OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
Nakn. za rad predst. i izvr. tijela, povjer. i sl.
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
FINANCIJSKI RASHODI
KAMATE ZA PRIMLJENE
ZAJMOVE
Kamate za primljene zajmove od banaka i
ostalih fin. institucija izvan javnog sektora
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
Bankarske usluge i usluge javnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
POMOĆI
POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽ
} AVE
Tekuće pomoći unutar opće drž~ave
Kapitalne pomoći unutar opće drž~ave
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ
PRORAČUNA
NAKNADE GRAĐ. I KUĐ. IZ PROR
Naknade građ. i kućanstvima u novcu
Naknade građ. i kućanstvima u naravi
OSTALI RASHODI
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
Tekuće donacije vjerskim organizacijama
Tekuće donacije udr. građana

3
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167
168
169
170
171
172
173
174

166

158
159
160
161
162
163
164
165

157

156

150
151
152
153
154
155

149

AOP
OZNAKA

34.000
27.000

30.000
26.000

118.000

80.000

13.000
5.000

30.000

32.000

10.000
20.000

7.000

80.000
2.000
2.000

60.000
2.000
5.000

7.000

146.000

6
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120.000

4

IZVORNI
PLAN

32.500
26.550

13.000
3.278

37.704

29.247

6.209

77.952
1.334
1.950

145.594

OSTVARENO U
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95,59
98,34

99,20
65,60

32,00

97,50

88,70

97,40
66,70
97,50

99,70
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13.000
5.000

118.000

30.000

7.000

80.000
2.000
2.000

146.000
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Mat. rashodi iz proteklih godina
IZVANREDNI RASHODI
Nepredviđeni rash. do visine pror. pričuve
R A S H O D I ZA NABAVU NEF.IMOVINE
RASHODI ZA NAB. NEPROIZ. IMOV.
MAT. IMOV. - PRIRODNA BOGAT.
Zemljišate

3841
385
3851
4
41
411
4111
42
421

4227

nova J.R. Sviaj, Prnjavor,

trimer, kosilica

POSTROJENJA I OPREMA
Uredski namješataj i oprema
Komunikacijska oprema
Oprema za održ~avanje i zašatitu- klima
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namj.-

Novi Grad

Spomenici
Ostali nespomenuti građ. objekti

Općina 400.000, ~upanija
ž
350.000, Fond za reg.razvoj 1.500.000

Ceste, ž~eljeznice i sl. građevinski objekti
Ostali građ. objekti
Plinovod, vodovod i kanalizacija

30.700
Autobusn čekaonice- 28.204

GRAĐEVINSKI OBJEKTI
Poslovni objekti Mrtv.Trnj.Kuti

3.500

0

15.000

40.000
10.000

199
200
201
202
203

50.000

2.200.000
-

330.000

5.000

24.500
1.100
6.000

59.500

1.816.500

60.000

5.000

90.000
-

60.000
15.000

5.000

44.500
109.000
55.000

6
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40.000
83.000
50.000

4

IZVORNI
PLAN

198

197

196

194
195

193

184
185
186
187
188
189
190
191
192

183

175
176
177
178
179
180
181
182

AOP
OZNAKA

5.000

24.500
1.100
6.000

59.500

1.816.500

60.000

5.000

3.500

90.000
-

44.500
109.000
55.000

TEKUĆI
PLAN

4.894

24.368
1.098
5.599

59.368

1.816.014

58.961

-

3.460

90.000

43.200
108.500
55.000
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97,90

99,50
99,80
93,30

99,78

99,98

98,27

-

98,90

100,00

97,08
99,55
100,00
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422
4221
4222
4223

42149

42146

42141

4213
4214

4212

RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA

384

RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOT. IMOV.

Tekuće donacije političkim strankama
Tekuće donacije sportskim drušatvima
Ostale teku e donacije (akole)
KAPITALNE DONACIJE
Kap.donacije neprof. organizacijama
Kapitalne donacije građ. i kućanstvima
KAZNE , PENALI I NAKN. ` TETE
Naknade ateta
š
pravnim i fizič kim osobama

3
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38114
38115
38119
382
3821
3822
383
3831

2
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PRIJEVOZNA SREDSTVA
Prijevozna sredstav u cestovnom prometu-motor
NEMAT. PROIZVEDENA IMOVINA
Ulaganja u računalne programe
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U
NEFIN. IMOVINI
DODATNA ULAG. NA GRA . OBJ.
Dodatna ulag. na stambenim objektima
Dodatna ulaganja u poslovne obj.
Dodatna ulaganja u ceste
Dodatna ulaganja u ostale građ. objekte
DODATNA ULAG. NA POSTR. I OPR.
Dodatna ulaganja na postr. i opremi
UKUPNO RASHODI

423
4231
426
4262

4511
45111
45111
45111
45111
452
4521

45

3

O P I S

2
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računa iz
rač. plana

209
210
211
212
213
214
215
216

208

204
205
206
207

AOP
OZNAKA

-

3.518.100

4.414.000

8.600

7.400

5
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286.000

10.000

4

IZVORNI
PLAN

7.400

8.600

3.518.100

6

TEKUĆI
PLAN

3.395.765

7.311

8.540
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4212

4221
4223
4222

Mrtvačnica u Trnj. Kutima
Vodovod
Javna rasvjeta
Autobusne čekaonice

Uredska oprema

Oprenma za održavanje

Komunikacijska oprema

Uređaji, strojevi

Ulaganje u rač. programe

Dod. ulag. na građ. objektima

1

2

3

4

5

6

7
4511

4262

4227

3

2

1

Dod. ulag. na posl. obj.

Ulaganje u rač. prog.

Oprema

Telefon

Oprema za grijanje

Uredski namještaj

Ostali poslovni
građevinski objekti

4

Broj
Naziv računa
računa iz
računalnog
plana

Naziv oznake
organiz. i
program. klasif.

Broj oz
org. i
prog.
klasif.

179.872

6.100

-

4.153

-

25.156

181.012
167.670
-

5

Izvršenje
prethodne
godine

24.500
6.000
1.100

40.000
10.000
-

286.000

10.000

7.400

8.600

5.000

31.000
1.816.500
59.500
29.000

30.000
2.200.000
50.000
-

15.000

7

Izmjene
plana
22.12. 04.

6

Izvorni
plan

7.400

8.600

5.000

1.100

6.000

24.500

31.000
1.816.500
59.500
29.000

8

Tekući
plan

I7VJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2005. GODINE

7.311

8.540

4.894

1.098

5.599

24.368

30.657
1.816.014
55.908
28.304

9

Izvršenje

98,80

99,31

97,88

99,82

93,32

99,47

98,90
99,98
93,97
97,60

10

Index
(9/8x100)
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OPĆINA PODCRKAVLJE

13.

"Za obračun plaće prema složenosti poslova
utvrđuju se koeficijenti i to:

Na temelju članka 56. stavak 3. i članka
96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01. i
129/05.) i članka 33. Statuta općine Podcrkavlje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
22/05.), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na
svojoj 8. sjednici održanoj 29. ožujka 2006. g.
donijelo je

-

za načelnika općine ako svoju dužnost
obnaša profesionalno koeficijent 2,00
za pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela koeficijent 1,35
za
administrativno-og-u
tajni-ka-cu
koeficijent 1,15"
Članak 2.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći,
dodacima na plaću, te radnom vremenu,
odmorima, dopustima i ostalim materijalnim
pravima načelnika i službenika-zaposlenika u
općini Podcrkavlje
Članak 1.
U Odluci o plaći, dodacima na plaću, te
radnom vremenu, odmorima, dopustima i ostalim
materijalnim pravima načelnika i službenikazaposlenika u općini Podcrkavlje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 2/04.)
članak 5. briše se, a novi članak 5. glasi:

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, bit će objavljena u "Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije",
a
primjenjuje se od 1. 4. 2006.g.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 080-01/06-01/1
Urbroj: 2178/13-01-06-2
Podcrkavlje, 29. 3. 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Samardžija, v.r.
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14.

Broj: 6

mijenjati bez suglasnosti,
Općinskog vijeća.

Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03. - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka
33. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 22/05.), Općinsko
vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 8. sjednici
održanoj 29. ožujka 2006. g., donijelo je

odnosno

odluke

Članak 5.
Koncesionar je dužan najkasnije u roku
15 dana po primitku ove Odluke zaključiti
Ugovor o koncsiji.

ODLUKU

Članak 6.

o dodjeli koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području
općine Podcrkavlje

Koncesionar je obvezan pridržavati se
Odluke o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih
poslova ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 22/04. i 22/05.), odredbi Ugovora o
koncesiji i pravila struke.

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje
dodjeljuje koncesiju za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području općine Podcrkavlje tvrtki
INFOHIT d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i
uslugu, Radovanje 96, 35250 Oriovac.

Članak 7.
Koncesija prestaje: istekom vremena iz čl.
2. ove Odluke, prestankom pravne osobe
korisnika koncesije, otkazom ugovora o koncesiji
i sporazumom korisnika i davatelja koncesije.

Članak 2.
Članak 8.
Koncesija se dodjeljuje na vrijeme od 10
(deset) godina, a vrijeme počinje teći danom
potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Ugovor o koncesiji, na temelju ove
Odluke, sklopit će općinski načelnik u ime
Općinskog poglavarstva.
Članak 3.
Koncesionar iz čl. 1. ove Odluke
obvezuje se općini Podcrkavlje plaćati naknadu za
koncesiju i to: 10% na ukupno naplaćenu cijenu
usluge, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine
za prethodnu godinu.
Članak 4.
Cijenu za izvršenu uslugu koncesionar
naplaćuje od korisnika usluge po cijenama koje
su navedene u Ponudbenom troškovniku koji je
sastavni dio Ponude dostavljene na javni natječaj
objavljen u "Posavskoj Hrvatskoj" 16. 12. 2005.g.
Cijene
usluge
prihvaćene
su
po
Ponudbenom troškovniku, koncesionar ne može

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 363-02/05-01/7
Urbroj: 2178/13-01-06-4
Podcrkavlje, 29. 3. 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Samardžija, v.r.
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nedjelja, 21. 5. 2006. godine.

Na temelju članka 61. st. 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" br. 33/01., 60/01. i 129/05.), te članka 62.
stavak 2. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 22/05.), te
članka 4. stavak 1. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 7/02.), a sukladno
odredbama
Zakona
o
izboru
članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("NN" br. 44/05. - proč.
tekst), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na
svojoj 8. sjednici održanoj 29. ožujka 2006.
godine, donijelo je

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a bit će objavljena i na
oglasnoj ploči općine Podcrkavlje.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 026-01/06-01/1
Urbroj: 2178/13-01-06-2
Podcrkavlje, 29. 3. 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Samardžija, v.r.

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora
Raspisuju se izbori za članove vijeća
mjesnih odbora:
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mjesni odbor Brodski Zdenci (za područje
naselja Brodski Zdenci)
Mjesni odbor Donji Slatinik (za područje
naselja Donji Slatinik)
Mjesni odbor Dubovik-Matković Mala (za
područje naselja Matković Mala i
Dubovik)
Mjesni odbor Glogovica (za područje
naselja Glogovica)
Mjesni odbor Gornji Slatinik (za područje
naselja Gornji Slatinik)
Mjesni odbor Grabarje (za područje
naselja Grabarje)
Mjesni odbor Kindrovo (za područje
naselja Kindrovo i Crni Potok)
Mjesni odbor Oriovčić (za područje
naselja Oriovčić)
Mjesni odbor Podcrkavlje (za područje
naselja Podcrkavlje)
Mjesni odbor Rastušje (za područje
naselja Rastušje) i
Mjesni odbor Tomica (za područje naselja
Tomica).

Na temelju članka 15. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 7/02.), Općinsko
vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 8. sjednici
održanoj 29. ožujka 2006. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju
Općinskog izbornog povjerenstva
I.
Za provođenje izbora vijeća mjesnih
odbora na području općine Podcrkavlje koji će se
održati 21. 5. 2006. godine, imenuje se Općinsko
izborno povjerenstvo u sastavu:
1.
2.

Članak 2.
Za dan provedbe izbora određuje se

3.
4.

Zdravko
Sauerborn,
predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
Ružica Janković, član Općinskog izbornog
povjerenstva
Mišo Hip, član Općinskog izbornog
povjerenstva
Jelena Demetrović, zamjenik predsjednika
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5.
6.

Tomislav Delač, zamjenik člana
Ljubica Sabo, zamjenik člana.
II.

Općinsko izborno povjerenstvo brine za
zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području općine
Podcrkavlje, te obavlja i druge poslove u skladu s
Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora
i Zakonom.
III.
Ukoliko bi iz bilo kojeg razloga netko od
imenovanih iz točke I. ovog Rješenja odustao ili
bio spriječen u obavljanju svoje dužnosti,
Općinsko poglavarstvo će imenovati zamjenu.

Broj: 6
IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 026-01/06-01/2
Urbroj: 2178/13-01-06-2
Podcrkavlje, 29. 3. 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Samardžija, v.r.
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OPĆINA SIKIREVCI

19.

-

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01.) i na temelju članka
35. Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 10/01.) i članka
4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora općine Sikirevci, Općinsko vijeće općine
Sikirevci na svojoj 8. sjednici održanoj 14.
ožujka 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora
za članove vijeća mjesnih odbora na
području općine Sikirevci za Sikirevce i
Jaruge

Mjesnog odbora Jaruge 2. - čine mještani
naselja Jaruge i birat će se na biračkom
mjestu br. 2. u Jarugama, Jaruge bb, u
mjesnoj Ambulanti Jaruge.

Izbori će se održati u nedjelju, 9. travnja
2006. godine, u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.
Članak 2.
Broj članova vijeća mjesnih odbora iz
članka 1. ove Odluke u skladu sa člankom 37.
stavka 8. Statuta općine Sikirevci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/01.),
određuje se: za mjesni odbor Sikirevci jedanaest
(11) članova, a za mjesni odbor Jaruge sedam (7)
članova.
Članak 3.

Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove vijeća
mjesnih odbora na području općine Sikirevci za
Sikirevce i Jaruge.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora
provodi Izborna komisija, sastavljena od 3 člana i
3 zamjenika koje imenuje Općinsko vijeće.
Sjedište
Izborne
komisije
je
u
Sikirevcima, ul. Ljudevita Gaja br. 12.

Članovi vijeća:
-

Mjesnog odbora Sikirevci 1. - čine mještani
naselja Sikirevci i birat će se na
biračkom mjestu br. 1 u Sikirevcima, ul.
Lj. Gaja br. 11 u Osnovnoj školi u
Sikirevcima

Članak 4.
Prijedlozi
kandidata
dostavljaju
se
Izbornoj komisiji na posebnom listiću, počevši od
14. ožujka 2006., a zaključno s 31. ožujkom
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2006. godine u uredovno radno vrijeme
Jedinstvenog upravnog odjela općine SIkirevci.
Izborna komisija u roku od 48 sati od
isteka roka iz prethodnog stavka objavljuje zbirnu
listu abecednim redom predloženih kandidata za
svako vijeće mjesnog odbora po izbornim
jedinicama.
Zajedno sa članom svakog vijeća mjesnog
odbora bira se i njegov zamjenik, za kojeg se
posebno ne glasuje.

Broj: 6

Na glasačkom listiću kandidati se navode
abecednim redom. Ispred imena i prezimena
svakog kandidata stavlja se redni broj.
Tiskanje glasačkih listića obavit će se pod
nadzorom Izborne komisije.
Glasovanje se obavlja osobno, i to tako
da birač zaokruži redni broj kandidata za kojeg
glasuje.
Članak 7.

Članak 5.
Prijedlog kandidata za vijeće mjesnog
odbora i za njegovog zamjenika mogu podnijeti
birači s područja mjesnog odbora za koju se
pojedini kandidat predlaže.
Za pravovaljanost kandidature potrebno je
prikupiti najmanje 5 potpisa birača s područja
pojedinog mjesnog odbora.
Svaki birač može svojim potpisom
podržati samo jednog kandidata.
U prijedlogu kandidata navode se ime i
prezime, adresa i matični broj predloženog
kandidata i zamjenik kandidata, te se prilažu
njihove izjave da prihvaćaju kandidaturu.
Kandidat i zamjenik kandidata moraju biti
upisani u popis birača na području mjesnog
odbora za čije se vijeće kandidiraju.
Uz popis birača koji predlaže kandidata i
zamjenika kandidata za vijeće mjesnog odbora,
navodi se ime i prezime birača, adresa i matični
broj građana - birača.
Listići za podnošenje kandidature i listići
za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
za člana i zamjenika člana vijeća svakog mjesnog
odbora preuzimaju se u Jedinstvenom upravnom
odjelu općine SIkirevci, na adresi: Sikirevci, Ul.
Ljudevita Gaja br. 12, u uredovno radno vrijeme
od 7,00 - 15,00 sati.

Za članove vijeća svakog pojedinog
mjesnog odbora izabrani su oni kandidati koji su
dobili najveći broj glasova birača koji su
glasovali.
Ako dva ili više kandidata dobiju jednak
broj glasova, izbori se ponavljaju za te kandidate,
i to samo onda ako rezultat glasovanja utječe na
popunu posljednjeg mjesta u vijeću toga mjesnog
odbora.
Članak 8.
Tijelo nadležno za vođenje popisa birača
izvršit će provjeru jesu li u popis birača upisani
svi državljani Republike Hrvatske koji su navršili
18 godina života, a imaju prebvalište na području
mjesnog odbora, kao i jesu li s tog popisa brisana
imena osoba s biračkim pravom koje su umrle, ili
osobe koje su navršile 18 godina života, a koje su
odjavile prebivalište.
Članak 9.
Općinsko vijeće u roku od 3 dana od
donošenja ove Odluke obavijestit će birače s
prebivalištem na području mjesnog odbora iz
članka 1. ove Odluke:
-

Članak 6.
Članovi vijeća i njihovi zamjenici biraju
se tajnim glasovanjem. Glasački listić na kojem
se glasuje sadrži:
-

naznaku za koje se vijeće mjesnog odbora
glasuje,
ime i prezime svakog kandidata i
njegovog zamjenika,
oznaku i serijski broj glasačkog listića.

-

o donošenju odluke o raspisivanju izbora,
o danu i vremenu provođenja izbora,
ukupnom broju članova vijeća mjesnog
odbora koji se biraju,
o mogućnosti pregledavanja popisa birača,
te traženja njegovog ispravka ili dopune.
Članak 10.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku
izbora može se podnijeti u roku 48 sati od isteka
dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen
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prigovor, i to Izbornoj komisiji.
Članak 11.

Članovima Izborne komsije i članovima
biračkih odbora pripada naknada sukladno Odluci
Općinskog vijeća o visini naknade donsena dana
14. 3. 2006. godine.
Isplata sredstava iz stavka 1. ovog članka,
kao i drugi potrebni troškovi teretit će Proračun
općine Sikirevci.
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Članak 12.

Ova
donošenja.

Odluka

stupa

na

snagu

danom

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-01/23
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 14. ožujka 2006.
Predsjednik
Stjepan Lešić, v.r.
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Izdaje Stručna služba. Odgovorni urednik Slavica Bešlić, dipl. pravnik, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV, telefon
216-111, kućni 36. List izlazi po potrebi. Narudžbe slati - Stručna služba Brodsko-posavske županije Slavonski Brod
- Žiro-račun kod Zavoda za platni promet Slavonski Brod 34300-637-1557. Tisak »POSAVSKA HRVATSKA« d.o.o.,
Trg Pobjede 7/I, Slavonski Brod. Mišljenjem Ministarstva kulture, Klasa 612-10/95-01/242, Ur. broj: 532-03-1-95-01
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« oslobođa se poreza na promet temeljem članka 18. točke 13. stavka
2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

