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OPĆINA BEBRINA

III.

6.
Temeljem članka 73. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine” br. 59/01) i članka 128. Zakona o
proračunu (“Narodne novine” 96/03) Općinsko
vijeće općine Bebrina na 23. sjednici održanoj 27. 3.
2008.godine donijelo je
GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna općine Bebrina
za 2007.godinu

Posebni dio Godišnjeg obračuna u okviru
bilance izvršenja Proračuna sadrži rashode po
korisnicima i po osnovnim i posebnim namjenama.
IV.
Sredstva
Ministarstva
mora, turizma,
prometa i razvitka RH i sredstva općine udružena su
za program “Zajednica doma i škole u općini Bebrina”
PSGO SU 1, od toga je općina osigurala sredstva iz
Proračuna općine u iznosu od 83.972,08 kn a
Ministarstvo MMTPR u iznosu od 171.323,20 kn.
V.

OPĆI DIO
I.

Općina Bebrina nije primala niti davala
zajmove u 2007.godini.

Godišnjim obračunom Proračuna općine
Bebrina za 2007.godinu utvrđeni su ukupno
raspoloživi prihodi i primici, i realizirani rashodi i
izdaci i to:

VI.

Ukupni prihodi i primici
Ukupni rashodi i izdaci
Ukupni višak prihoda
i primitaka

3.077.286,00 kn
2.496.135,00 kn
581.151,00 kn

II.
Početno stanje žiro-računa općine Bebrina na
dan 1. 1.2007.godine bilo je 528.236 kn. Na dan
31.12.2007.godine stanje na žiro-računu iznosi
818.749 kn.

Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priložene tabele: Usporedni
pregled planiranih i ostvarenih prihoda i izdataka
Proračuna za 2007.godinu

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2007
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VII.

VIII.

Potraživanja općine Bebrina na dan
31.prosinca 2007.godine iznose 641.450,46 kn a
odnose se na potraživanja od zakupnine poslovnih
prostora na području općine u iznosu 40.457,85 kn,
zakup poljoprivrednog zemljišta u iznosu 25.978,61
kn te spomenička renta u iznosu 1.203,39 kn, porez na
imovinu 36.126,28 kn, porez na promet 17.487,32 kn,
porez na tvrtku 49.881,53 kn, komunalni doprinos
6.921,05 kn, komunalna naknada 459.258,80 kn,
doprinos za šume 3.231 kn.
Obveze prema dobavljačima za robu i usluge
na dan 31.12.2007. godine iznose 101.317,79 kn.

Godišnji obračun zajedno s usporednim
pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i izdataka
bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa: 400-01/08-01/10
Urbroj: 2178/02-03-08-1
Bebrina, 27. 3. 2008.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.
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OPĆINA DAVOR

13.

Članak 2.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05), a u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi ("NN" broj 117/01) i
Uredbom o postupku nabave roba, radova i
usluga male vrijednosti ("NN" broj 14/02) i
prema Zapisniku Povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka javne nabave u općini Davor
od 28. 12. 2007. godine, Poglavarstvo općine
Davor na svojoj 25. sjednici održanoj 27. veljače
2008. godine, donosi
ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje
radova na nabavci i postavljanju autobusnih
čekaonica u naselju Davor i Orubica
Članak 1.
Za najpovoljniju ponudu pristiglu na poziv
za ograničeno prikupljanje ponuda od 14. 12. 2007.
godine za izvođenje radova na nabavci i
postavljanju autobusnih čekaonica u naselju Davor
i Orubica izabire se ponuda poduzeća "Kova"
d.o.o. Mraclin, Braće Radića 122/B broj 833/07KB od 18. 12. 2007. godine, po ukupnoj cijeni za
radove po Troškovniku u ukupnom iznosu od
129.172,00 kuna bez uračunatog PDV-a.

Ovlašćuje se načelnik općine Davor Đuro
Anđelković za potpisivanje ugovora za izvođenje
radova iz članka 1. ove Odluke s izabranim
izvođačem radova po utvrđenoj cijeni iz ponude i
Troškovnika, a u kojem će biti detaljno regulirana
sva međusobna prava i obveze između naručitelja
radova i izvođača radova.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 402-01/08-01/9
Urboj: 2178/17-01/08-01
Davor, 27. veljače 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković, prof., v.r.
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14.

15.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.), Poglavarstvo
općine Davor na svojoj 25. sjednici održanoj 27.
veljače 2008. godine, donosi

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor
("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.), Poglavarstvo
općine Davor na s vojoj 25. sjednici održanoj 27.
veljače 2008. godine, donosi

ODLUKU

ZAKLJUČAK

o kupnji ormarića s opremom za energetsko
i elektroničko upravljanje sirenom za javno
uzbunjivanje

o usvajanju Izvješća o popisu imovine općine
Davor sa stanjem 31. 12. 2007. godine
I.

Članak 1.
Odobrava se kupnja ormarića s opremom
za energetsko i elektroničko upravljanje sirenom
za javno uzbunjivanje tip VST 3003 za potrebe
općine Davor, odnosno korištenje sirene u naselju
Davor, a prema ponudi br. 08-02-05 od 4. 2. 2008.
godine, koju je dostavio Elektrotehnički sistemi,
proizvodnja uređaja i s trojeva, Plaška 35, Velika
Gorica, vl. ing. Zlatko Šafranko, čija ukupna
cijena iznosi 12.045,06 kuna s uračunatim PDVom.
Članak 2.
Plaćanje ormarića vršit će se u skladu s
uvjetima iz ponude navedene u članku 1. ove
Odluke, odn. po isporuci i montaži istog.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 402-01/08-01/10
Urboj: 2178/17-01/08-01
Davor, 27. veljače 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković, prof., v.r.

Usvaja se Izvješće o izvršenom popisu
imovine općine Davor koje je podnijelo
Povjerenstvo za popis nematerijalne i materijalne
imovine i zaliha i potraživanja, obveza i novca na
računima i u blagajni na dan 31. 12. 2007. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 401-01/07-01/11
Urboj: 2178/17-01-07-08-03
Davor, 27. veljače 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković, prof., v.r.
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Članak 2.

Na temelju članka 128. točka 7. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03) i članka
23. Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/010. i 11/05.),
Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 20.
sjednici održanoj 10. ožujka 2008. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna
općine Davor za 2007. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna
općine Davor za 2007. godinu, sa stanjem 31. 12.
2007. godine, kako slijedi:
PRIHODI
RASHODI

7.090.439,30 kn
5.136.482,92 kn

VIŠAK PRIHODA
TEKUĆE GODINE

1.953.956,38

Izvješće o izvršenju Proračuna općine
Davor za 2007. godinu u privitku je ove Odluke i
čini njen sastavi dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa : 400-01/06-01/13
Urboj: 2178/17-01-07-08/24
Davor, 10. ožujka 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković, prof., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 580

Broj: 6

OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

5.

Andrijevci za 2007. godinu koji su s astavni dio
ovog Zaključka i to:

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje
i 129/05) i članka 45. stavak 5. Zakona o
vatrogastvu ("Narodne novine" br. 106/99, 117/01,
96/03 i 174/04), Općinsko poglavarstvo općine
Donji Andrijevci na 53. sjednici održanoj 7. 4.
2007. godine, donosi

-

ZAKLJUČAK
o potvrđivanju temeljnih financijskih
izvještaja DVD-a Donji Andrijevci
za 2007. godinu
I
Potvrđuju se temeljni financijski izvještaji
Dobrovoljnog
vatrogasnog
društva
Donji

račun prihoda i rashoda
bilanca i
bilješke uz financijske izvještaje
II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom v jesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa : 214-01/07-01/6
Urbroj: 2178/04-01-07-2
Donji Andrijevci, 7. 4. 2007. godine
Predsjednik
Ivan Musa, v.r.
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OPĆINA GARČIN

prihoda i primitaka:

1.
Na temelju članka 124. Zakona o proračunu
(«NN» 96/03), Općinsko vijeće općine Garčina na
svojoj 20. sjednici održanoj 26. ožujka 2008.g.
donijelo je

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

4.888.769,00 kn
6.709.421,00 kn
- 1.820.652,00 kn

IV
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Garčin
za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2007.g.

Stanje žiro računa na dan 1. 1. 2007.g.
iznosilo je 150.721,70 kn, a na dan 31.12.2007.g.
52.447,91 kn.
Stanje blagajne na dan 31.12.2007.g. iznosi
0,00 kn.

OPĆI DIO
I

V

Godišnjim obračunom Proračuna općine
Garčin utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu
od 4.888.769,00 kn.

Tekuća prićuva planirana Proračunom za
2007.g. u iznosu od 5.000,00 kn nije trošena.
VI

II
Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna za
2007.g. izvršeni su u ukupnom iznosu od
6.709.421,00 kn.
III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka čini manjak

Stanje potraživanja općine Garčin na dan
31.12.2007.g. u ukupnom iznosu od 1.496.945,87 kn
odnosi se na potraživanja za:
- porez na kuće za odmor
- porez na potrošnju
- porez na reklame
- porez na tvrtku
- koncesiju za plin
- najam poslovnih prostora

8.337,34 kn
75.646,10 kn
8.008,27 kn
175.072,14 kn
39.159,69 kn
115.840,33 kn
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- grijanje
5.492,97 kn
- zakup poljoprivrednog zemljišta 26.360,35 kn
- najam javne općinske površine 7.580,00 kn
- komunalni doprinos
42.581,84 kn
- komunalna naknada
513.713,27 kn
- šumski doprinos
14.740,77 kn
- kamate na oročena sredstva
143,90 kn
- zatezne kamate
10.553,11 kn
- koncesija za odvoz smeća
17.889,70 kn
- koncesija za dimnjačarske usluge 2.154,24 kn
- zemljište
333.134,16 kn
- plin
86.295,90 kn
- spomenička renta
11.300,70 kn
- stambeni objekti
2.941,09 kn
VII
Stanje nepodmirenih obveza u iznosu od
3.097.785,08 kn odnosi se na nepodmirene račune
dobavljačima.
VIII
Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priložene tabele Izvještaj o
izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin za
razdoblje od 11. siječnja- 31. prosinca 2007.g.

Broj: 6

POSEBNI DIO
IX
Posebni dio Godišnjeg izvještaja sadrži
rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.
X
Godišnji izvještaj zajedno s izvještajem o
izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin bit će
objavljen u "Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije".
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-01/08-01/97
Urbroj: 2178/06-08-01-1
Garčin, 26. ožujka 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2006. GODINEDO 31. PROSINCA 2007. GODINE
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Izvori: nenamjenska sredstva
Aktivnost: rashodi poslovanja

PROGRAM: Javna uprava i administracija, poglavarstvo, Općinsko vijeće i načelnik

RAZDJEL 1. - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE GARČIN RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2007. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE GARČIN ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2007. GODINE
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OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 28. Statuta općine Garčin,
("Službeni vijesnik Brodsko - posavske županije" br.
13/01), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 20.
sjednici održanoj 26. ožujka 2008.g. donijelo je

Klasa : 021-01/08-01/94
Urbroj: 2178/06-08-01-2
Garčin, 26. ožujka 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

ODLUKA
o izuzimanju k.č.br. 1061 k.o. Klokočevik
iz natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH

I
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o izuzimanju k.č.br. 1061 k.o. Klokočevik, iz
natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH.

II

3.

Na temelju članka 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/03 i 178/04) i članka
28. Statuta općine Garčin ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 13/01), Općinsko
vijeće općine Garčin na svojoj 20. sjednici
održanoj 26. ožujka 2008. godine, donosi

Mjesni odbor Klokočevik uputio je
Općinskom vijeću zamolbu za izuzimanjem k.č.br.
1061 k.o. Klokočevik iz natječaja, budući da se ista
nalazi u neposrednoj blizini izvorišta “Ribnjak”, koji
je u vrijeme suše jedini način snabdijevanja
stanovništva pitkom vodom.

o izboru osobe za obavljanje komunalnih
poslova održavanja javne rasvjete na
području općine Garčin

III

I.

Te m e l j e m p r i j e d l o g a K o m i s i j e z a
raspolaganje poljoprivrednim zemljištem Općinsko
vijeće donijelo je Odluku o izuzimanju k.č.br. 1061
k.o. Klokočevik, iz natječaja za davanje u zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, kako se
aktivnostima u neposrednoj blizini izvora ne bi došlo
da zagađenja vode.

Na temelju provedenog javnog natječaja
za odabir osobe za obavljanje komunlnih poslova
održavanja javne rasvjete na području općine
Garčin, objavljenog u "Narodnim novinama" 20.
veljače 2008. godine, komunalni poslovi
održavanja javne rasvjete na području općine
Garčin povjeravaju se obrtu "Elektroinstalater i
elektromonter Mile Bilokapić" iz Donjih
Andrijevaca, Matije Gupca 57.

ODLUKU

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

II.
Na temelju ove Odluke o izboru,
Općinsko poglavarstvo sklopit će ugovor o
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obavljanju komunalnih poslova održavanja javne
rasvjete na području općine Garčin.
Ugovor iz prethodnog stavka sklopit će se
na vrijeme od četiri godine.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-01/08-01/98
Urbroj: 2178/06-01-08-05
Garčin, 26. ožujka 2008. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Mato Grgić,dipl.iur.,v.r.

Broj: 6
II

Mato i Dubravka Marunica suvlasnici su
stambenog objekta na katastarskim česticama
navedenim u članku I. ove Odluke, te im se prema
Zakonu, ostatak navedenih čestica, koje se vode kao
općenarodna imovina, dodjeljuje kao nužni dio za
korištenje stambenog objekta i dvorišne zgrade.

III
Sve troškove oko prijenosa vlasništva
podnositelji zamolbe će sami snositi, a za sve
aktivnosti oko prijenosa zadužuje se načelnik općine.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom vjesniku" Brodsko posavske županije.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-01/08-01/99
Urbroj: 2178/06-08-01-1
Garčin, 26. ožujka 2008. g.

4.

Na temelju članka 28. Statuta općine Garčin
("Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije" br.
13/01) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 20.
sjednici održanoj 26. ožujka 2008.g. donijelo je
ODLUKU
o ustupanju nekretnine
Mati i Dubravki Marunica

I
Na temelju zamolbe Mate i Dubravke
Marunica iz Garčina, Kralja Tomislava 148, ustupa
se dio od 1/7 k.č.br.97/1 i dio od 1/7 k.č.br. 97/5 u k.o.
Garčin.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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5.

6.

Na temelju članka 28. Statuta općine Garčin
("Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije" br.
13/01) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 20.
sjednici održanoj 26. ožujka 2008.g. donijelo je

Na temelju članka 28. Statuta općine Garčin
("Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije" br.
13/01) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 20.
sjednici održanoj 26. ožujka 2008.g. donijelo je

ODLUKU
o ustupanju nekretnina Tomi Saili

ODLUKU
o ustupanju nekretnina Nenadu Vezmaru

I
I
Na temelju zamolbe Tome Saili iz Garčina,
Kralja Tomislava 150, ustupa se dio od 6/42 k.č.br.
97/2, i dio od 1/7 k.č.br. 97/3 i 97/4 u k.o. Garčin.

Na temelju zamolbe Nenada Vezmara iz
Garčina, Frankopanska bb, ustupa se k.č.br. 626/11 u
k.o. Garčin.

II

II

Tomo Saili, vlasnik je stambenog objekta na
katastarskim česticama navedenim u članku I. ove
Odluke, te mu se prema Zakonu, ostatak navedenih
čestica, koje se vode kao općenarodna imovina,
dodjeljuje kao nužni dio za korištenje stambenog
objekta i dvorišne zgrade.

Nenad Vezmar vlasnik je stambenog objekta
na katastarskoj čestici navedenoj u članku I. ove
Odluke, te mu se prema Zakonu, navedena čestica,
koja se vodi kao vlasništvo općine Garčin, dodjeljuje
kao nužni dio za korištenje stambenog objekta i
dvorišne zgrade.

III

III

Sve troškove oko prijenosa vlasništva
podnositelji zamolbe će sami snositi, a za sve
aktivnosti oko prijenosa zadužuje se načelnik općine.

Sve troškove oko prijenosa vlasništva
podnositelji zamolbe će sami snositi, a za sve
aktivnosti oko prijenosa zadužuje se načelnik općine.

IV.

IV.

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".

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-01/08-01/100
Urbroj: 2178/06-08-01-1
Garčin, 26. ožujka 2008. g.

Klasa : 021-01/08-01/101
Urbroj: 2178/06-08-01-1
Garčin, 26. ožujka 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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Broj: 6

Kandidate za članove savjeta mladih predlażu
udruge mladih i udruge koje se bave mladima sa
sjedištem na području općine Garčin.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima
mladih (“Narodne novine” broj 23/07) i članka 28.
Statuta općine Garčin („Slużbeni vjesnik Brodskoposavske żupanije“ broj 13/01), Općinsko vijeće
općine Garčin na svojoj 20. sjednici odrżanoj 26.
ożujka 2008. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih općine Garčin
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta
mladih općine Garčin (u daljnjem tekstu: Savjet
mladih), broj članova, način i postupak njihova
izbora, način utjecaja na rad Općinskog vijeća u
postupku donošenja odluka i drugih akata od
neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima,
suradnja s drugim savjetima mladih, način
financiranja rada i programa Savjeta mladih i način
osiguranja uvjeta za njegov rad kao i ostala pitanja od
značaja za rad Savjeta mladih.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s
prebivalištem na području općine Garčin u dobi od
petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina żivota.

Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo
Općinskog vijeća općine Garčin.
SASTAV VIJEĆA MLADIH
Članak 3.
Savjet mladih ima sedam članova, uključujući
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.
Članak 4.
Općinsko vijeće općine Garčin pokreće
postupak izbora članova Savjeta mladih javnim
pozivom.

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

Članak 6.
Općinsko vijeće općine Garčin bira članove
Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način propisan
Poslovnikom Općinskog vijeća općine Garčin.
Tajno glasovanje se provodi glasačkim
listićem ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću su prezimena kandidata
navedena abecednim redom, a glasuje se na način da
se zaokrużi redni broj ispred prezimena kandidata, a
najviše 7.
U pripremi i postupku tajnog glasovanja
predsjedniku Općinskog vijeća pomaże Jedinstveni
upravni odjel, prema odredbama Poslovnika
Općinskog vijeća.
Za članove Savjeta mladih su izabrani
kandidati od rednog broja 1. do 7. na rang listi
dobivenih glasova.
U slučaju da pod rednim brojem 7. dva ili više
kandidata ostvari jednaki broj glasova izbor se
ponavlja između tih kandidata na istoj sjednici.
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Članak 7.

Članak 10.

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

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

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

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

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

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

DJELOKRUG RADA
Članak 12.
Savjet mladih:
-

-

-

-

raspravlja o pitanjima značajnim za rad
Savjeta mladih,
raspravlja na sjednicama o pitanjima iz
djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od
interesa za mlade,
predlaże Općinskom vijeću donošenje
odluka, programa i drugih akata od značaja za
mlade, te način rješavanja navedenih pitanja,
daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih
akata od osobitog značenja za mlade,
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe
lokalnog programa djelovanja za mlade,
izrađuje izvješća nadleżnim tijelima o
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-

-

-

-

problemima mladih, a po potrebi predlaże i
donošenje programa za otklanjanje nastalih
problema i poboljšanje polożaja mladih,
predlaże mjere za ostvarivanje i provedbu
odluka i programa o skrbi za mlade,
skrbi o informiranosti mladih o svim
pitanjima značajnim za unapređivanje
polożaja mladih,
potiče suradnju savjeta mladih općina,
gradova i żupanija u RH, te suradnju s
odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
predlaże Općinskom vijeću financijski plan
radi ostvarivanja programa rada Savjeta
mladih,
obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Broj: 6

SREDSTVA ZA RAD
Članak 15.
Općina Garčin osigurava sve potrebne
uvjete za rad Savjeta mladih (financijska sredstva,
prostor, stručnu pomoć i sl.). Financijska sredstva se
osiguravaju u Proračunu općine na temelju
odobrenog programa rada i financijskog plana.
Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu
za svoj rad.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel.

SURADNJA SAVJETA MLADIH
Članak 13.

Članak 16.

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

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

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE odredbE
Članak 14.
Članak 17.
Savjet mladih donosi program rada i
financijski plan za svaku kalendarsku godinu, te
podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću općine
Garčin do kraja veljače tekuće godine za prethodnu
godinu.
Programom rada utvrđuju se programske i
druge aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja, a
priprema se u suradnji s Jedinstvenim upravnim
odjelom.
Program rada se donosi najkasnije do 30.
rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
Savjet mladih odrżava redovite sjednice
jednom u dva mjeseca, a saziva ih predsjednik Savjeta
mladih.
Izvanrednu sjednicu Savjeta mladih
predsjednik je dużan sazvati na prijedlog 1/3 članova
Savjeta mladih.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Slużbenom vjesniku Brodskoposavske żupanije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/08-01/104
Urbroj: 2178/06-01-08-02
Garčin, 26. ożujka 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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II

Na temelju članka 40. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01), Općinsko poglavarstvo
općine Garčin na s vojoj 35. sjednici održanoj 6.
ožujka 2008. g. donijelo je
RJEŠENJE
o brisanju udjela općine Garčin u
Trgovačkom društvu
RTV Slavonski Brod d.o.o. Slavonski Brod iz
imovine općine Garčin

I
Temeljem Potvrde Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu kojom se potvrđuje da je
Trgovačko društvo RTV Slavonski Brod d.o.o. iz
Slavonskog Broda brisano iz registra, Općinsko
poglavarstvo donosi Rješenje o brisanju udjela iz
imovine općine Garčin.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GARČIN
Klasa : 022-01/08-01/414
Urbroj: 2178/06-08-02-02
Garčin, 6. ožujka 2008. g.
Predsjednik
Općinskog poglavsrtva
Mato Grgić, dipl.iur., v.r.
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Broj: 6

OPĆINA GUNDINCI

7.

III

Na temelju članka 32. i članka 52. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj
66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), Općinsko vijeće općine
Gundinci na svojoj 20. sjednici održanoj 25. 1. 2008.
godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske za područje
općine Gundinci

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države
na području s otežanim uvjetima gospodarenja u
privredi utvrđeni posebnim propisom daje se u zakup
fizičkim i pravnim osobama koje imaju prebivalište,
odnosno sjedište na području općine Gundinci, a koje
daju ovjerenu izjavu da će na tom području prebivati,
odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu
djelatnost najmanje 10 godina, odnosno na rok
trajanja zakupa.
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države
može se dati u zakup:
-

I
Predmet javnog natječaja je poljoprivredno
zemljište u vlasništvu države na području općine
Gundinci u katastarskoj općini Gundinci u Brodskoposavskoj županiji, sukladno Programu raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na
području općine Gundinci na koji je suglasnost dalo
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva, Klasa: 320-02/07-01/1244, Ur.broj:
525-9-08-2 od 3. siječnja 2008. godine.
II

Popis poljoprivrednog zemljišta koji se daje u
zakup prilaže se ovoj Odluci i čini sastavni dio.
Sumarni pregled površina u natječaju:
-

k.o. Gundinci, 157 ha 04 a 74 m2.

-

obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
upisano u registar obveznika poreza na
dohodak kojima je poljoprivreda osnovna
djelatnost i poljoprivredni obrt,
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
pravnim osobama registriranim za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti i
ostalim fizičkim i pravnim osobama koje nisu
upisane u upisnik poljoprivrednih
gospodarstava a namjeravaju se baviti
poljoprivrednom proizvodnjom.

IV
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke
i pravne osobe koje uplate jamčevinu u visini 1,5 od
utvrđenog početnog iznosa jednogodišnjeg zakupa za
k.č. prema rednom broju za koji se podnosi ponuda, na
žiro-račun Proračuna općine Gundinci.
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8.

Postupak javnog natječaja provest će
Općinsko vijeće općine Gundinci.
Općinsko vijeće objavit će javni natječaj
najkasnije u roku 10 dana od dana dobivanja
suglasnosti od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodnoga gospodarstva.

Na temelju članka 23. i članka 52. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj
66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), Općinsko vijeće općine
Gundinci na svojoj 20. sjednici održanoj 25. siječnja
2008. godine, donijelo je
O DLUKU

Rok za dostavu ponuda na javni natječaj za
zakup je 15 dana od dana objavljivanja natječaja.

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske za područje
općine Gundinci

Općinsko vijeće donijet će odluku o izboru
najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za zakup u
roku 30 dana od isteka roka za prikupljanje ponuda.

I
VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Predmet javnog natječaja je poljoprivredno
zemljište u vlasništvu države na području općine
Gundinci u katastarskoj općini Gundinci u Brodskoposavskoj županiji, sukladno Programu raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na
području općine Gundinci na koji je suglasnost dalo
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva, Klasa: 320-02/07-01/1244, Ur.broj:
525-9-08-2 od 3. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-01/08-01/1
Urbroj: 2178/05-02/08-5
Gundinci, 25. 1. 2008.g.

II
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

Popis poljoprivrednog zemljišta koji se daje
na prodaju prilaže se ovoj Odluci i čini sastavni dio.
Sumarni pregled površina u natječaju:
-

k.o. Gundinci, 609 ha 24 a 50 m2.

III
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države
na području s otežanim uvjetima gospodarenja u
privredi utvrđeni posebnim propisom daje se na
prodaju fizičkim i pravnim osobama koje imaju
prebivalište, odnosno sjedište na području općine
Gundinci, a koje daju ovjerenu izjavu da će na tom
području prebivati, odnosno imati sjedište i obavljati
poljoprivrednu djelatnost najmanje 10 godina.
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Maksimalna površina poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države koja se može prodati
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
upisano u registar obveznika poreza na
dohodak kojima je poljoprivreda osnovna
djelatnost i poljoprivredni obrt,
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
pravnim osobama registriranim za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti i
ostalim fizičkim i pravnim osobama koje nisu
upisane u upisnik poljoprivrednih
gospodarstava a namjeravaju se baviti
poljoprivrednom proizvodnjom iznosi 35 ha.

-

Broj: 6

od 50.001,00 kuna do 100.000,00 kuna 10 godina
od 100.001,00 kuna do 150.000,00 kuna 15 godina
iznad 150.000,00 kuna
20 godina

Ako kupac uplati cijeli iznos, ostvaruje pravo
na popust od 20% postignute prodajne cijene.

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

IV
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke
i pravne osobe koje uplate jamčevinu u visini 15 % od
utvrđenog početnog iznosa prodajne cijene za k.č.
prema rednom broju za koji se podnosi ponuda, na
žiro-račun Proračuna općine Gundinci.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/08-01/1
Urbroj: 2178/05-02/08-4
Gundinci, 25. 1. 2008.g.

V

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

Postupak javnog natječaja provest će
Općinsko vijeće općine Gundinci.
Općinsko vijeće objavit će javni natječaj
najkasnije u roku 10 dana od dana dobivanja
suglasnosti od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodnoga gospodarstva.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj za
prodaju je 15 dana od dana objavljivanja natječaja.
Općinsko vijeće donijet će odluku o izboru
najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju u
roku 30 dana od isteka roka za prikupljanje ponuda.

9.

Na temelju članka 34. Statuta općine
Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 1/2006), Općinsko vijeće općine
Gundinci na svojoj 21. sjednici održanoj 29.
ožujka 2008. godine, donijelo je
ODLUKU

VI
Za slučaj obročne otplate ugovorom se
određuje rok otplate za poljoprivredno zemljište do
iznosa prodajne cijene iz natječaja:

o prenamjeni k.č.br. 818/3
iz prodaje u povrat

I
-

od 10.000,00 kuna do 50.000,00 kuna
5 godina

Općinsko vijeće općine Gundinci donosi
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odluku da se k.č.br. 818/3 koja je u Programu
raspolaganja predviđena za prodaju prenamjeni u
povrat poljoprivrednog zemljišta.

II
Čestica iz članka I ove Odluke
Programom raspolaganja bila je predviđena za
prodaju no kako nije bila pod ugovorom, a
ovlaštenik Eva Užarević, S. Radića 88, Gundinci,
predmet Klasa:941-06/97-01/550, ima posjed
pored navedene čestice i ovim putem Općinsko
vijeće izašlo je u susret da istom se omogući da
okrupni svoj posjed.

Strana: 609

10.

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima
mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 34.
Statuta općine Gundinci
(»Službeni
vjesnik
Brodsko-posavske županije« broj 01/06), Općinsko
vijeće općine Gundinci, na svojoj 21.sjednici
održanoj 29. ožujka 2008.g. godine donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih općine Gundinci

OSNOVNE ODREDBE
III

Članak 1.

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

Ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta
mladih općine Gundinci (u daljnjem tekstu: Savjet
mladih) djelokrug rada, broj članova, način izbora
članova Savjeta mladih, način utjecaja na rad
Općinskog vijeća u postupku donošenja odluka i
drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi
s mladima, način financiranja rada i programa za rad
Savjeta mladih, te ostala pitanja od neposrednog
značenja za rad Savjeta mladih.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/08-01/2
Urbroj: 2178/05-02/07-3
Gundinci, 29. ožujka 2008. g.

Članak 2.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno
tijelo Općinskog vijeća općine Gundinci u cilju
aktivnog uključivanja mladih u javni život općine
Gundinci.

Članak 3.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s
prebivalištem na području općine Gundinci za koju se
osniva Savjet mladih, u dobi od petnaest (15) do
dvadeset devet (29) godina života.
Mladi koji mogu biti birani za predsjednika i
zamjenika predsjednika Savjeta mladih su osobe s
prebivalištem na području općine Gundinci za koju se
osniva Savjet mladih, u dobi od petnaest (15) do
dvadeset devet (29) godina života.
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OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

Članak 4.
Odluku o osnivanju Savjeta mladih donosi
Općinsko vijeće općine Gundinci, u skladu sa
zakonom i Statutom općine Gundinci.

SASTAV SAVJETA MLADIH
Članak 5.
Savjet mladih ima pet članova uključujući
predsjednika i zamjenika.
Članove Savjeta mladih bira i razrješava
Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanje.
Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju
članovi Savjeta mladih sukladno Poslovniku o radu
Savjeta mladih.

Broj: 6

trajanju dužem od šest mjeseci,
ako odjavi prebivalište s područja općine
Gundinci.

Članak 8.
U slučaju razrješenja člana Savjeta mladih, na
istoj se sjednici obavlja izbor novog člana iz reda
zamjenika članova Savjeta mladih.
Odbor za izbor i imenovanje će za zamjenika
predložiti osobu koja dolazi iz reda ovlaštenog
predlagatelja iz članka 21. stavak 3. ove Odluke
kojima je pripadao i član čije se razrješenje predlaže.
Novom članu mandat traje do isteka mandata
člana umjesto kojeg je izabran.

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH
Članak 9.
U okviru svog djelokruga rada Savjet mladih:

Članak 6.
Na sjednici Općinskog vijeća na kojoj se
odlučuje o izboru članova Savjeta mladih ujedno se
utvrđuje i lista zamjenika članova Savjeta mladih.
Zamjenici članova Savjeta mladih su osobe
čija je kandidatura u postupku izbora utvrđena
pravovaljanom od strane Odbora za izbor i
imenovanje, ali nisu izabrani za članove Savjeta
mladih.

-

-

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 7.
Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije
godine, računajući od dana konstituiranja Savjeta
mladih.
Općinsko vijeće općine Gundinci će
razriješiti člana Savjeta mladih i prije isteka mandata:
ako neopravdano ne nazoči sjednicama
Savjeta mladih,
ako navrši trideset godina života,
na osobni zahtjev,
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u

-

raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o
pitanjima značajnima za njihov rad,
raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o
pitanjima iz djelokruga rada Općinskog
vijeća koji su od interesa za mlade,
predlaže Općinskom vijeću donošenje
odluka, programa i drugih akata od značenja
za unapređivanje položaja mladih na
području općine Gundinci,
predlaže Općinskom vijeću raspravu o
pojedinim pitanjima od značenja za
unapređivanje položaja mladih na području
općine Gundinci, te način rješavanja
navedenih pitanja,
daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih
akata od osobitog značenja za unapređivanje
položaja mladih na području općine
Gundinci,
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe
lokalnog programa djelovanja za mlade,
izrađuje izvješća nadležnim tijelima o
problemima mladih, a po potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih
problema i poboljšanje položaja mladih
(lokalni program djelovanja za mlade),
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Broj: 6
-

-

-

-

-

predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu
odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni
program djelovanja za mlade),
skrbi o informiranosti mladih o svim
pitanjima značajnim za unapređivanje
položaja mladih,
potiče međusobnu suradnju savjeta mladih
općina, gradova i županija u Republici
Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s
odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
predlaže Općinskom vijeću financijski plan
radi ostvarivanja programa rada Savjeta
mladih,
po potrebi poziva predstavnike tijela općine
na sjednice Savjeta mladih,
podnosi izvješće Općinskom vijeću općine
Gundinci jednom godišnje o svom radu,
obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

NAČIN RADA SAVJETA MLADIH
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o nekom pitanju, ako se odluka odnosi na projekt u
kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u
kojoj on ima udio u vlasništvu.

Članak 12.
Savjet mladih predstavlja i zastupa
predsjednik Savjeta mladih.

Članak 13.
Savjet mladih može imenovati svoja stalna i
povremena radna tijela za uža područja djelovanja, te
organizirati forume, tribine i radionice za pojedine
dobne skupine mladih ili srodne vrste problema
mladih.
U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez
prava glasa i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih
za mlade i skrb o mladima.

Članak 10.
Članak 14.
Savjet mladih održava redovite sjednice
najmanje jedanput u dva mjeseca.
Sjednice Savjeta mladih saziva i njima
predsjedava predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik savjeta mladih je dužan sazvati
izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog
najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 11.
Savjet mladih donosi odluke većinom
glasova ako je na sjednici nazočna većina članova
Savjeta mladih.
Većinom glasova svih članova Savjet mladih
donosi:
-

Poslovnik o radu Savjeta mladih
Program rada Savjeta mladih.

Član Savjeta mladih koji je neposredno
osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom
pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju ali je
izuzet od odlučivanja.
Smatra se da je član Savjeta mladih
neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka

Savjet mladih donosi Poslovnik o svom radu.
Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način
rada, način sazivanja sjednice, utvrđivanje dnevnog
reda, predsjedavanje i sudjelovanje u radu, tijek
sjednice, odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika,
osnivanje i imenovanje članova radnih tijela,
postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika
predsjednika, prava i dužnosti članova, te
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih
i druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 15.
Savjet mladih donosi Program rada Savjeta
mladih za svaku kalendarsku godinu.
Program rada Savjeta mladih priprema se u
suradnji s tijelima u čijem djelokrugu se obavljaju
poslovi vezani uz programske aktivnosti Savjeta
mladih.
Programom rada sadrži sljedeće aktivnosti:
-

sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe
lokalnog programa djelovanja za mlade,
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suradnja s drugim Savjetima mladih u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
suradnja s tijelima jedinica lokalne, odnosno
područne (regionalne) samouprave u politici
prema mladima,
te ostale aktivnosti važne za rad Savjeta
mladih i poboljšanje položaja mladih.

Program rada Savjeta mladih, Savjet mladih
donosi i podnosi na odobrenje Općinskom vijeću
najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću
kalendarsku godinu.
Iznimno Program rada za 2008. godinu
podnosi se Općinskom vijeću na odobrenje najkasnije
u roku od mjesec dana od dana konstituiranja.

Broj: 6
Članak 19.

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu
za svoj rad.
Članovi Savjeta mladih imaju pravo na
naknadu troškova vezanih za rad u Savjetu mladih u
skladu s Odlukom o osnivanju.

Članak 20.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel
općine Gundinci.
POSTUPAK IZBORA ČLANOVA
SAVJETA MLADIH

Članak 16.
Članak 21.
Ukoliko se Programom rada Savjeta mladih
za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba
osiguranja financijskih sredstava, tada Program rada
mora sadržavati financijski plan, koji mora biti
usklađen s odobrenim financijskim sredstvima za te
namjene u Proračunu općine Gundinci.

SURADNJA SAVJETA MLADIH
Članak 17.
Savjet mladih općine Gundinci, te savjeti
mladih ostalih općina, gradova i županija mogu
surađivati međusobno i razvijati suradnju s
organiziranim oblicima djelovanja mladih u
jedinicama lokalne, odnosno regionalne (područne)
samouprave drugih zemalja, te međunarodnim
organizacijama.

Odbor za izbor i imenovanje će u roku od 30
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke pokrenuti
postupak izbora članova Savjeta mladih objavom
javnog poziva.
Javni poziv objavljuje se u javnom glasilu i
oglasnim pločama općine Gundinci, a rok za
podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja
poziva.
Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge
mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća
i drugi registrirani oblici organiziranja mladih (u
daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelji).
Prijava kandidata podnosi se Odboru za izbor
i imenovanje Općinskog vijeća.
Odbor za izbor i imenovanje dužan je
prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih
dostaviti Općinskom vijeću u roku od 30 dana od
isteka roka za podnošenje prijava po javnom pozivu
vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti
ovlaštenih predlagatelja.

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH
Članak 18.

Članak 22.

Financijska sredstva za rad Savjeta mladih
osiguravaju se u Proračunu općine Gundinci na
temelju odobrenog Programa rada Savjeta mladih.
Općina Gundinci osigurava prostor za
održavanje sjednica Savjeta mladih.

Općinsko vijeće će Odluku o izboru članova
Savjeta mladih donijeti u roku od 30 dana od dostave
prijedloga iz članka 21. stavak 5. ove Odluke.
Vijećnici općine Gundinci biraju članove
Savjeta mladih glasovanjem na način propisan
Poslovnikom Općinskog vijeća općine Gundinci.
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Za članove Savjeta mladih su izabrani
kandidati od rednog broja 1. do 5 na rang listi
dobivenih glasova. U slučaju da pod rednim brojem 5.
dva ili više kandidata ostvari jednaki broj glasova
izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj
sjednici.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih
saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15
dana od stupanja na snagu Odluke iz stavka 1. ovog
članka.
Savjet mladih smatra se konstituiranim
izborom predsjednika.

POSTUPAK IZBORA PREDSJEDNIKA I
ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Predsjednik Savjeta mladih pokrenut će kod
Odbora za izbor i imenovanje postupak izbora članova
novog saziva Savjeta mladih najkasnije 60 dana prije
isteka mandata trenutnog saziva.

Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Članak 23.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta
mladih biraju se iz redova članova Savjeta mladih
javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih
članova pod uvjetom da je sjednici nazočna većina
članova Savjeta mladih.
Prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika
predsjednika mora biti sastavljen u pisanom obliku i
podnijet od 1/3 članova Savjeta mladih.
Svaki član Savjeta mladih može potpisom
podržati samo jednog kandidata za predsjednika,
odnosno zamjenika predsjednika.
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Klasa: 021-01/08-01/2
Urbroj: 2178/05-02/07-3
Gundinci, 29. ožujka 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

11.
Članak 24.
Ako je predloženo više kandidata o
kandidatima se glasuje prema abecednom redu
njihovih prezimena s tim što član Savjeta mladih svoj
glas može dati samo jednom od kandidata.
Ako ni jedan od kandidata ne dobije potreban
broj glasova, izbor će se ponoviti s tim da u drugom
krugu glasovanja sudjeluju ona dva kandidata koja su
u prvom krugu dobili veći broj glasova, a ako ni tada ni
jedan od kandidata ne bude izabran, izbor će se
ponoviti najkasnije u roku od 15 dana. U ponovljenom
izboru mogu kao kandidati sudjelovati članovi koji u
prethodnom postupku nisu izabrani.

Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03), Općinsko
vijeće općine Gundinci na svojoj 21. sjednici
održanoj 29. ožujka 2008. g. donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Gundinci
za razdoblje od 1. siječnja-31. prosinca 2007. g.
OPĆI DIO
I
Godišnjim obračunom Proračuna općine
Gundinci utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u
iznosu od 3.907.290,00 kn.
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II

Rashodi i izdaci utvrđeni pozicijama
Proračuna u navedenom razdoblju izvršeni su u
ukupnom iznosu od 2.397.926,00 kn.
III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda
i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje
višak prihoda i primitaka:
Ostvareni prihodi i primici
3.907.290,00 kn
Realizirani rashodi i izdaci
2.397.926,00 kn
_________________________________________
Višak prihoda i primitaka
1.509.364,00 kn

-

Broj: 6

najam
zakup poljop. zemlj.
najam javne
općinske površine
komunalni doprinos
šumski doprinos
grijanje
stanarina
plinska mreža

170.675,71 kn
421.668,76 kn
9.239,03 kn
18,00 kn
101.733,17 kn
11.644,00 kn
16.586,92 kn
1.762.501,50 kn

VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.
12. 2007. godine u ukupnom iznosu od
1.533.958,64 kn odnosi se na nepodmirene račune
dobavljačima.

IV
IX
Stanje žiro-računa 1.1.2007. godine
iznosilo je 73.838,93 kn, a 31. 12. 2007. godine
305.029,20 kn.
Stanje blagajne na dan 31. 12. 2007. godine
iznosi 0 kn.
V

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. 2007. g.
POSEBNI DIO
X

Općina Gundinci je uzela dugoročni kredit
u iznosu od 1.000.000,00 kn kod Slavonske banke
d.d. Osijek. Rok otplate kredita je s edam godina
uključujući poček od jedne godine, a kamata je
promjenjiva vezana uz EUR u iznosu od 1,75%.
Sredstva su se koristila za dovršenje kapitalnog
projekta srednje tlačne plinske mreže sukladno
Odluci Općinskog vijeća o zaduženju i dobivene
suglasnosti Vlade RH.
VI
Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2007. godinu nije trošena.
VII
Stanje potraživanja općine Gundinci na
dan 31. 12. 2007. godine u ukupnom iznosu od
2.617.782,64 kn odnosi se na potraživanja za:
porez na promet
14.593,50 kn
porez na tvrtku
98.067,05 kn
koncesija za
odvoz smeća
11.055,00 kn

Posebni dio Proračuna općine Gundinci za
razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2007. godine čini rashode i
izdatke po korisnicima, osnovnim i potanjim
namjenama.
XI
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
općine Gundinci zajedno s Izvještajem o izvršenju
Općeg i posebnog dijela Proračuna bit će
objavljen u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/08-01/4
Urbroj: 2178/05-02/08-1
Gundinci, 29. ožujka 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSICA 2007. GODINE
OPĆI DIO
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PROGRAM: Javna uprava i administracija, poglavarstvo, Općinsko vijeće i načelnik
Funkcija: 01
Izvori: nenamjenska sredstva
Aktivnost: rashodi poslovanja

RAZDJEL 1. - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE GUNDINCI RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2007. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE GUNDINCI ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2007. GODINE
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OPĆINA KLAKAR

2.

3.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (''N.N.'', br. 76/07.) članka 31.
Statuta općine Klakar (''Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije'', br. 01/06) Općinsko vijeće općine
Klakar, na 26. sjednici održanoj 24. travnja 2008.
godine, donijelo je:

4.
-

O D LUKU

-

3.

o izradi izmjena i dopuna PPUO Klakar
Članak 1.

-

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna PPUO
Klakar sukladno članku 102. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (''N.N.'', br. 76/2007.).

5.
6.

Članak 2.
Izmjenama i dopunama PPUO KLAKAR
obuhvatit će se sljedeći zahtjevi:
1.

Formiranje izdvojenog građevinskog
područja gospodarske namjene na općinskom
zemljištu istočno od naselja Ruščica,

7.

Formiranje izdvojenog građevinskog
područja mješovite namjene sjeverozapadno
od naselja Donja Bebrina (na prostoru bivšeg
«ekonomskog dvorišta»),
Promjena planiranih namjena u sjevernom
kraku građevinskog područja naselja Donja
Bebrina,
Proširenja građevinskih područja naselja:
Gornja Bebrina (proširenje prema zapadu za
cca 350m i prema istoku za cca 70m)
Klakar (proširenje prema zapadu za cca 100m
i eventualno prema jugu južno od sportskorekreacijske namjene),
Ruščica (zapadno uz ulicu Josipa Kozarca za
cca 300 m)
Donja Bebrina (sjeverno prema Trnjanskim
Kutima za cca 70 m)
Određivanje granice obuhvata za izradu
UPU-a i DPU-a,
Odgovarajuće izmjene i dopune odredbi za
provođenje, sa ciljem da se u građevinskim
područjima naselja omogući veći spektar
gospodarskih sadržaja koji se mogu graditi
unutar površina namijenjenih stanovanju, a
osim toga i jasnije utvrde mogućnosti za
izgradnju trafostanica, te izmjene i dopune
odredbi za provođenje kojima se reguliraju
uvjeti uređenja i gradnje na području luke
Slavonski Brod
Usklađivanje odredbi za provođenje PPUO s
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novim Zakonom o prostornom uređenju i
gradnji.

1.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Zvonimirova 4
10000 ZAGREB

2.

M I N I S TA R S T V O U N U TA R N J I H
POSLOVA
Ulica grada Vukovara 33
10 000 ZAGREB

3.

MUP PU Brodsko posavska

4.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE RIBARSTVA I
RURALNOG RAZVOJA
Uprava za poljoprivredno zemljište
gđa. Ana Budanko-Penavić
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

5.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO REGIONALNOG
RAZVOJA,
ŠUMARSTVA I VODNOGA
GOSPODARSTVA
Babonićeva 121
10000 ZAGREB

6.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
A. Starčevića 43,
35 000 Slavonski Brod

7.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu prirode
Gđa. Randić-Potkonjak
Runjaninova 2
10000 ZAGREB

8.

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša
Petra Krešimira IV 1
35000 SLAVONSKI BROD

Navedeni zahtjevi će se na odgovarajući
način ugraditi u tekstualni i grafički dio PPUO-a.
Osnovni razlog i cilj izrade Izmjena i dopuna
PPUO KLAKAR je stvaranje prostorne osnove za
očekivani pojačani razvoj naselja i pratećih funkcija
naselja na području općine.

Broj: 6

Članak 3.
Za potrebe izrade Plana nije potrebna izrada
stručnih podloga, odnosno koristiti će se stručne
podloge iz važećeg Plana.

Članak 4.
Stručna rješenja pribavit
stručnog izrađivača Plana.

će se od strane

Članak 5.
U okviru izrade Izmjena i dopuna koriste se
katastarski planovi i geodetske podloge iz važećeg
Plana.
Za nova građevinska područja, odnosno
proširenja građevinskih područja (ukoliko u važećem
planu nisu sadržane podloge) općina će pribaviti
katastarski plan u mjerilu 1:5.000.
Ako se kartografski prikazi izrađuju na
podlozi u mjerilu izvedenom iz određene karte, ta
podloga će se pripremiti dvostrukim umanjenjem
karte u prvom većem mjerilu

Članak 6.
Popis tijela i osoba određenih posebnim
propisima, koja daju zahtjeve (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog
plana iz područja svog djelokruga, te drugih
sudionika, koji će sudjelovati u izradi Plana je
sljedeći:

Broj: 6
9.

10.

11.
·
·
·
·
12.
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BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
Služba za gospodarstvo
Odsjek za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
Petra Krešimira IV 1
35000 SLAVONSKI BROD
BRODSKO -POSAVSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
Trg pobjede bb
35000 SLAVONSKI BROD

OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o.
Regija Istok
Lorenza Jägera 2
31000 OSIJEK

18.

T-MOBILE HRVATSKA d.o.o.
Sektor za planiranje i razvoj sustava
Ulica grada Vukovara 23
10000 ZAGREB

19.

VIPNET d.o.o.
Odjel izgradnje
Ulica Hrvatske Republike 43
31000 OSIJEK

20.

TELE 2 d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 D
10000 ZAGREB

21.

HRVATSKE VODE ZAGREB
VGO za vodno područje sliva Save
VGI ''Brodska posavina'' Slavonski Brod
Braće Radića 22
35000 SLAVONSKI BROD

HEP-OPERATOR PRIJENOSNOG
SUSTAVA d.o.o.
Prijenosno područje Osijek
Šetalište kardinala F. Šepera 1a
31000 OSIJEK

22.

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Služba za razvoj i investicije
Petra Krešimira IV 11
35000 SLAVONSKI BROD

23.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
I. G. Kovačića 58
35000 SLAVONSKI BROD

24.

LUČKA KAPETANIJA SLAVONSKI
BROD
Šetalište braće Radić 19A
35000 SLAVONSKI BROD

25.

HRVATSKE ŽELJEZNICE
HŽ-INFRASTRUKTURA
Ulica A. Mihanovića 12
10 000 Zagreb

''VODOVOD'' d.o.o.
N. Zrinskog 25
35000 SLAVONSKI BROD

14.

HP-HRVATSKA POŠTA d.d.
Središte pošta Slavonski Brod
Trg pobjede 2
35000 SLAVONSKI BROD

16.

17.

SUSJEDNE JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE:
GRAD SLAVONSKI BROD
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINA GARČIN
OPĆINA OPRISAVCI

13.

15.
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HRVATSKA AGENCIJA ZA
TELEKOMUNIKACIJE
Jurišićeva 13
10000 ZAGREB
HT-HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE d.d.
Sektor za regionalnu mrežu
Regija 4-Istok
Kardinala A. Stepinca 8b
31000 OSIJEK
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26.

INA d.d.
Avenija Većeslava Holjevca 10
10000 ZAGREB

27.

JANAF d.d.
Miramarska 24
10000 ZAGREB

28.

BROD PLIN d.o.o.
Tome Skalice 4
35000 SLAVONSKI BROD

Broj: 6

4.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 – uredba) i
članka 31. Statuta općine Klakar, Općinsko vijeće na
svojoj 26. sjednici održanoj 24. travnja 2008. godine
donosi
PROGRAM

Pravne osobe navedene u stavku 1., ovoga
članka dužne su osigurati i dostaviti općini zahtjeve
(podatke, planske smjernice i propisane dokumente)
sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji u roku do 30 dana.

održavanja komunalne infrastrukture
u 2008. godini.

Članak 7.

Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2008. godini na području
općine Klakar za komunalne djelatnosti:

Nacrt prijedloga Plana izradit
će se
najkasnije u roku od 90 dana od primitka eventualno
nedostajućih podloga i zahtjeva iz članka 6. ove
Odluke.
Članak 8.
Izvori financiranja za izradu Plana
osiguravaju se iz Proračuna općine.
Članak 9.
Provođenje ove Odluke povjerava se
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar.

Članak 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
-

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po
njezinu objavljivanju u ''Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/08-02/7
UR.BROJ: 2178/07-02-08-1
Klakar, 24. travnja 2008 .g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

odvodnja atmosferskih voda
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
održavanje javnih površina
održavanje nerazvrstanih cesta
održavanje groblja
javna rasvjeta

opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarenje Programa s naznakom izvora
financiranja

Članak 2.
U 2008. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovoga Programa u općini
Klakar obuhvaća:
1.
-

odvodnja atmosferskih voda
izmuljivanje i čišćenje cestovnih kanala u
naseljima u dužini 6000 metara.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 90.000,00 kn, a financirat će se iz
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2.
-

3.
-

4.
-

5.
-

6.
-

sredstava komunalne naknade i Proračuna
općine Klakar.
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
čišćenje i odvoz komunalnog otpada sa
divljih odlagališta i javnih površina.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu 10.000,00 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade i Proračuna
općine Klakar.
održavanje javnih površina
redovito održavanje javnih zelenih površina,
košenje trave i čišćenje parkova
i površina ispred objekata u vlasništvu
općine, te održavanje drugih javnih površina.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 20.000,00 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade i Proračuna
općine Klakar.
održavanje nerazvrstanih cesta
nasipanje nerazvrstanih cesta i poljskih
putova kamenom, te ugradnja cijevnih
propusta.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 200.000,00 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade i Proračuna
općine Klakar.
održavanje groblja
redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih
groblja, te održavanje mrtvačnica.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 30.000,00 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade i Proračuna
općine Klakar.
javna rasvjeta
troškovi zamjene rasvjetnih tijela
troškovi potrošnje električne energije za
javnu rasvjetu .
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu 100.000,00 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade i Proračuna
općine Klakar.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Klasa: 021-05/08-02/9
Ur.br. 2178/07-02-08-01
Klakar, 24. travnja 2008. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

5.

Na temelju stavka 4.članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
br.26/03. pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04. Uredba) i
članka 31. Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 1/06.), Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 26. sjednici održanoj
24. travnja 2008.godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Klakar za 2008.godinu

Članak 1.
Ovim se Programom određuje izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Klakar za 2008.godinu za:
I
-

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za :
javne površine,
nerazvrstane ceste,
groblja,
javnu rasvjetu.

Članak 3.
II
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“.

-

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:
opskrbu pitkom vodom,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
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III
-

Građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:
prijevoz putnika
održavanje čistoće,
odlaganje komunalnog otpada,

-

Programom iz stavka I. ovog članka određuje
se opis poslova s procjenom troškova za gradnju
pojedinih objekata i uređaja, te iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s
naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2008.godini gradnja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture iz članka 1.ovog Programa
obuhvaća slijedeće:
Javne površine
izgradnja rasvjete i žičane ograde oko dječjih
igrališta na „Strovićima“ u Ruščici planirana
financijska sredstva 150.000,00 kn,
izgradnja rasvjete oko mjesnog doma i
dječjeg igrališta u Donjoj Bebrini planirana
financijska sredstva 40.000,00 kn,
Izvršenje ovih radova će se financirat iz
sredstava komunalnog doprinosa i Proračuna
općine Klakar.
Nerazvrstane ceste
Asfaltiranje i modernizacija Ulice
A.M.Relković u Ruščici
Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 350.000,00 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalnog doprinosa i Proračuna
općine Klakar.
Groblja
Hortikulturno uređenja groblja u Donjoj
Bebrini i Ruščici sa izgradnjom potrebitih
staza,Sredstva za izvršenje radova se
planiraju u iznosu 160.000,00 kn, s financirat
će se iz sredstava komunalnog doprinosa i
Proračuna općine Klakar
Izgradnja rasvjete
Izgradnja javne rasvjete u Donjoj Bebrini,
Gornjoj Bebrini, Klakaru i Ruščici Sredstva
za izvršenje radova se planiraju u iznosu
80.000,00 kn, a financirat će se iz
komunalnog doprinosa i proračuna općine
Klakar.
Kupnja dekorativne rasvjete za Božićno
novogodišnje praznike.

-

-

-

-
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Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 70.000,00 kn, a financirat će se iz
Proračuna općine Klakar.
Opskrba pitkom vodom
Proširenje i izgradnja vodovodne mreže i
izrada kućnih priključaka na općinske
objekte.
Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 250.000,00 kn, a financirat će se iz
naknade za priključenje i Proračuna općine
Klakar.
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Izgradnja kanalizacije u Ruščici
Planirana financijska sredstva 1.200.000,00
kn
izrada projektne dokumentacije za naselja
Gornja Bebrina, Klakar i Donja Bebrina.
Planirana financijska sredstva 200.000,00 kn
Izvršenje ovih radova i izrada projektne
dokumentacije financirat će se iz Proračuna
općine Klakar.
Prijevoz putnika
izgradnja ugibališta u Ruščici
Planirana financijska sredstva u iznosu
40.000,00 kn, a financirat će se iz Proračuna
općine Klakar.
Odlaganje komunalnog otpada
Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog
otpada „Biđevi“ Ruščica.
Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 6.700.000,00 kn, a financirat će se iz
Proračuna općine Klakar (Fond za zaštitu
okoliša i energetske učinkovitosti 80% i
općina Klakar 20%).
Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/08-02/8
Ur.br. 2178/07-02-08-01
Klakar, 24. travnja 2008. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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6.

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu
(«NN» 96/03) Općinsko vijeće općine Klakar na 26.
sjednici održanoj 24. travnja 2008. godine donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Klakar za razdoblje od
1. siječnja– 31. prosinca 2007. g.
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Potraživanja za zakup polj. zemljišta
u vlasništvu RH
– 84.928,21 kn
Potraživanje za zakup polj. zemljišta
u vlasništvu općine
- 3.101,94 kn
Potraživanja za priključak na vodu
– 6.594,00 kn
Potraživanja za korištenje javne
površine
– 74.992,58 kn
Potraživanja za komunalni doprinos
– 17.203,36 kn
Potraživanja za ceste
– 4.790,00 kn
Potraživanja za doprinos za šume
10.367,45 kn
Potraživanja za najam posl.prostora
5.719,15 kn
499.311,61 kn

I
U Proračunu općine Klakar u razdoblju od 1. 1. –
31.12.2007. godine ostvareno je 4.690.043 kn prihoda.
II
Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u
navedenom razdoblju iznosili su 4.477.726 kn.
III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak prihoda i
primitaka :
Ostvareni prihodi i primici 4.690,043 kn
Izvršeni rashodi i izdaci 4.477.726 kn
Višak prihoda i primitaka 212.317 kn
IV
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 1.
1. 2007. godine bilo je 2.874.119,92 kn, a na dan
31.12.2007. iznosilo je 936.153,18 kn.

VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. prosinca
2007.g. u iznosu od 94.989,21 kn odnosi se na nepodmirene
obveze prema dobavljačima, obveze za zaposlene, obveze
za jamčevine i obveze za više uplaćeni komunalni doprinos.
nepodmirene obveze prema dobavljačima
61.289,26 kn
obveze za plaće (12/07) 30.396,65 kn
obveze za jamčevine 96,26 kn
obveze za više uplaćeni komunalni doprinos
3.207,04 kn.

IX
Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Klakar za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007.g. sadrži
rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima
sredstava po osnovnim i posebnim namjenama.

V

X

Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2007.g.
u iznosu od 5.000 kn koristila se za pomoć obiteljima
poginulih branitelja.

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

VI
Općina Klakar nije primala niti davala zajmove.
VII
Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca
2007. godine iznose
499.311,61 kn.
Potraživanje za poreze
271.452,46 kn
Potraživanje za koncesije
17.902,46 kn
Potraživanje za zakup i iznaj. imovine
2.260,00 kn

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 400-05/08-01/1
Ur.broj : 2178/07-02-08-1
Klakar , 24. travanj 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE KLAKAR 1. 1.-31.12.2007.
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POSEBNI DIO
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Broj: 6

OPĆINA OPRISAVCI

6.

7.

Na tenelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01. i 129/05) i članka 26. Statuta općine
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 22. sjednici održanoj 27.
ožujka 2008. goidne, donijelo je

Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu ("NN" br. 96/03), Općinsko vijeće
općine Oprisavci, na svojoj 22. sjednici održanoj
27. ožujka 2008. g., donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Oprisavci
za razdoblje od 1. siječnja-31.prosinca 2007.g.

ODLUKU
o usvajanju izvješća i financijskih izvještaja
za razdoblje od 1. siječnja-31. prosinca 2007. g.

OPĆI DIO
I

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci usvojilo
je izvješće i financijske izvještaje za razdoblje od
1.siječnja-31. prosinca 2007. g.

Godišnjim izvještajem Proračuna općine
Oprisavci utvrđeni su prihodi i primici u iznosu
od 3.058.608,00 kn.
II

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu
donošenja i dostavlja se računovodstvu.

danom

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

Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna u
navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom
iznosu od 1.927.482,00 kn.
III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda
i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje
višak prihoda i primitaka:
Ostvareni prihodi i primici
3.058.608,00 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
1.927.482,00 kn
_________________________________________
Manjak prihoda i primitaka
1.131.126,00 kn

»SLUŽBENI VJESNIK«
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IV

Stanje žiro-računa na dan 1. 1. 2007. g.
iznosilo je 250.388,45 kn, a na dan 31. 12. 2007. g.
iznosilo je 831.277,39 kn i stanje blagajne na dan
31. 12. 2007. g. iznosilo je 0,00 kn.
V
Općina Oprisavci nije primala niti davala
zajmove.
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prosinca 2007. godine u iznosu od 354.689,95 kn
odnosi se na nepodmirene obveze prema
dobavljačima.
IX
Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priložene tabele: Godišnji
obračun Proračuna općine Oprisavci za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine.
POSEBNI DIO

VI
XI
Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2007. g. u iznosu od 10.000,00 kn nije trošena.
VII
Stanje potraživanja općine Oprisavci na
dan 31. prosinca 2006. g. u ukupnom iznosu od
363.139,89 kn, odnosi se na potraživanja:
Porez na promet
57.664,89 kn
Porez na tvrtke
75.420,91 kn
Koncesija za ukop
1.140,00 kn
Najam poslovnog prostora
21.271,96 kn
Zakup poljoprivrednog
zemljišta
147.291,30 kn
Komunalni doprinos
6.406,00 kn
Zemljište
40.000,00 kn
Koncesija za dimnjačarske
poslove
1.676,50 kn
Koncesija za odvoz smeća
10.521,00 kn
Potraživanje od
spomeničke rente
554,35 kn
Kamate po viđenju
1.192,98 kn
VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.

Posebni
dio
Godišnjeg
izvještaja
Proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 1.
siječnja - 31. prosinca 2007. g. sadrži rashode i
izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.
XII
Godišnji obračun Proračuna zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će
objavljen u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 400-01/08-01/1
Urbroj: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 27. ožujka 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2006. GODINEDO 31. PROSINCA 2007. GODINE
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PROGRAM: Javna uprava i administracija, poglavarstvo, Općinsko vijeće i načelnik
Funkcija: 01
Izvori: nenamjenska sredstva
Aktivnost: rashodi poslovanja

RAZDJEL 1. - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE OPRISAVCI RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2007. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI ZA RAZDOBLJE OD
1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2007. GODINE
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

3.

skupljanje, privremeno skladištenje i prijevoz do
ovlaštenih osoba za obrađivanje.

Na temelju članka 34. stavak 1. Pravilnika o
gospodarenju otpadnim vozilima («Narodne
novine», br. 136/06) i članka 79. Statuta općine
Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 03/06), Općinsko
poglavarstvo općine Slavonski Šamac na svojoj 18.
sjednici održanoj 13. ožujka 2008. godine, donosi

III.
Skupljanje otpadnih vozila koja je nepoznata
osoba odbacila u okoliš vrši se po službenoj dužnosti
ili po prijavi fizičke ili pravne osobe koja je uočila
otpadno vozilo.

PLAN
IV.
skupljanja otpadnih vozila koja je nepoznata
osoba odbacila u okoliš na području općine
Slavonski Šamac

I.
Ovim Planom utvrđuje se postupak i način
skupljanja otpadnih vozila koja je nepoznata osoba
odbacila u okoliš na području općine Slavonski
Šamac.

II.
«Skupljanje otpadnih vozila» podrazumijeva

Skupljanje otpadnih vozila koja je nepoznata
osoba odbacila u okoliš vrši «Jakob Becker» d.o.o.,
Vrbskih žrtava 33, G. Vrba Ovlaštena osoba za
skupljanje otpadnih vozila - (u daljnjem tekstu:
Skupljač Po koncesionar).

V.
Prilikom skupljanja otpadnih vozila
Skupljač je dužan pridržavati se odredaba Zakona o
otpadu («Narodne novine», broj 178/04 i 111/06.),
Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima
(«Narodne novine», broj 136/06) i drugih važećih
propisa koji reguliraju obavljanje ove djelatnosti.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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VI.

X.

Preuzeto otpadno vozilo skupljač je obvezan
predati ovlaštenom obrađivaču uz ispunjen obrazac
pratećeg lista za opasni otpad i zapisnik komunalnog
djelatnika ili presliku prometne dozvole.

Skupljač otpadnih vozila ima pravo na
naknadu troškova skupljanja, privremenog
skladištenja i prijevoza otpadnih vozila od posjednika
do privremenog skladišta skupljača ili skladišta
obrađivača sukladno Pravilniku o gospodarenju
otpadnim vozilima. Fond isplaćuje skupljaču
naknadu za skupljene količine otpadnih vozila.
Skupljač uz Zahtjev fondu za isplatu
naknade za skupljene količine otpadnih vozila prilaže
preslike prometnih dozvola ili zapisnike komunalnog
djelatnika i prateće listove koje je ovjerio obrađivač.

VII.
Skupljač je dužan sklopiti s Fondom za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem
tekstu: Fond) ugovor o obavljanju poslova skupljanja
otpadnih vozila, temeljem ugovora o koncesiji koji
skupljač sklapa s Ministarstvom zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva.
Skupljač je dužan dostaviti Fondu i Agenciji
za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija)
Izvješće o skupljenim i predanim otpadnim vozilima
u roku utvrđenom ugovorom iz stavka 1. ovog članka,
a najmanje svaka 3 (tri) mjeseca na obrascu ISOV.

VIII.
Skupljač mora imati osigurano skladište za
skladištenje skupljenih otpadnih vozila. U skladištu
otpadnih vozila nije dozvoljena obrada otpadnih
vozila, rastavljanje i odstranjivanje tekućina.
Otpadna vozila u skladištu se ne smiju slagati jedan na
drugi i moraju se skladištiti na način da se izbjegne
oštećenja dijelova motornih vozila koji sadrže
tekućine i sastavnih dijelova koji se mogu ponovno
uporabiti i oporabiti.
Otpadna vozila moraju se skladištiti na
prikladnoj nepropusnoj podlozi opremljenoj
uređajima za skupljanje rasutog ili razlivenog otpada,
sabirnom jamom ili posebnom posudom,
te
sredstvima za odmašćivanje.

XI.
Procjenjuje se da na području općine
Slavonski Šamac ima 5 otpadnih vozila koja je
nepoznata osoba odbacila u okoliš. Sva otpadna
vozila s područja općine Slavonski Šamac skupljačse
obvezuje ukloniti u roku od 90 dana od dana
zaključivanja ugovora s Fondom iz točke VII. ovog
Plana.

XII.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa: 022-05/08-02/07
Urbroj: 2178/09-03-08-1
Slavonski Šamac, 13. ožujka 2008. Godine
Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.

IX.
Otpadna vozila koja zbog mogućnosti
nekontroliranog ispusta tekućina predstavljaju
opasnost za okoliš moraju se prevoziti u skladu s
propisima za prijevoz opasnih tvari. Otpadna vozila
koja ne predstavljaju opasnost po okoliš mogu se
prevoziti vozilima za prijevoz motornih vozila.
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4.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi , na temelju
Proračuna općine Slavonski Šamaci čl. 28. Statuta
općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije», br. 03/06), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 24. sjednici
održanoj 21. ožujka 2008. godine donijelo je
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igraonice provodi se u prostorima O.Š. «Josip
Kozarac», Slavonski Šamac u Kruševici. Program se
provodi deset puta mjesečno u trajanju 2,5 sati kako
za «igraonicu», tako i za «malu školu», uz
angažiranje stručne osobe odgajatelja za vrijeme dok
traje Program «igraonice» i «male škole». Općina
Slavonski Šamac svake godine sklapa Ugovor s
Dječjim vrtićima «Ivana Brlić-Mažuranic» iz
Slavonskog Broda u kojemu su definirati svi uvjeti i
način održavanja i plaćanja Programa «igraonice» i
«male škole». Za realizaciju ovog Programa godišnje
je planirano 12.000,00 kuna.

PROGRAM
javnih potreba u području društvenih djelatnosti
za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu
općine Slavonski Šamac u 2008. godini

Članak 1.
Program javnih potreba u društvenim
djelatnostima za udruge građana na području općine
Slavonski Šamac u 2008. godini (u daljnjem tekstu:
Program) određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti
koje su od lokalnog značenja, te se sredstva za
njihovo financiranje osiguravaju Proračunom općine
Slavonski Šamac.

ostale tekuće donacije škole -

U svom Proračunu općina Slavonski Šamac
osigurala je sredstva i za pomoć pri realiziranju
osnovno-školskog obrazovanja u visini do 5.000,00
kuna, ovisno o dinamici izvršenja Proračuna i
mogućnostima općine Slavonski Šamac.

II.

JAVNE POTREBE U KULTURI

-

KUD «Tamburica» - Slavonski Šamac

Za realizaciju redovnog programa KUD-a u
svom Proračunu općina Slavonski Šamac osigurava
do 5.000,00 kn, a što ovisi o dinamici izvršenja
Proračuna i mogućnostima općine Slavonski Šamac.

Članak 2.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima na
području općine Slavonski Šamac ostvarivat će se na
sljedeće načine:

I.

-

JAVNE POTREBE U
PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM
ODGOJU
predškolski odgoj

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i
naobrazbi («Narodne novine», br. 10/97), općina
Slavonski Šamac, u suradnji s Dječjim vrtićima
«Ivana Brlić-Mažuranić» Slavonski Brod i O.Š.
«Josip Kozarac», Slavonski Šamac,
provodi
organizirani kraći program rada s djecom predškolske
dobi tzv. «igraonica» i «mala škola». Program

KUD «Šokadija» - Kruševica

Za realizaciju redovnog programa KUD-a
općina Slavonski Šamac u svom Proračunu osigurava
do 5.000,00 kn, a što ovisi o dinamici izvršenja
Proračuna i mogućnostima općine Slavonski Šamac.
-

ostale udruge u kulturi

Na temelju pristiglih zamolbi tijekom tekuće
godine Općinsko poglavarstvo općine Slavonski
Šamac može, ako zamolbu ocijeni opravdanom,
odobriti do 3.000,00 kn za realizaciju ostalih
značajnih kulturnih programa, a što ovisi o dinamici
izvršenja Proračuna i mogućnostima općine
Slavonski Šamac.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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-

udruge građana

Ako tijekom godine udruge građana s
područja općine Slavonski Šamac u svojim
aktivnostima organiziraju kulturne sadržaje sa
ciljem promicanja naselja Slavonskog Šamca i
Kruševice u povijesnom i kulturnom smislu i ako se
organiziraju okupljanja i potiče kulturni i zabavni
život mještana općine Slavonski Šamac, Općinsko
poglavarstvo općine Slavonski Šamac osigurava u tu
svrhu do 2.000,00 kuna, a što ovisi o dinamici
izvršenja Proračuna i mogućnostima općine
Slavonski Šamac.

III.

Broj: 6

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

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

POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Članak 5.

Na području općine Slavonski Šamac djeluje
jedna župa Župa Rođenja Blažene Djevice Marije sa
sjedištem u Kruševici.
Za realizaciju pomoći župi s područja
općine Slavonski Šamac i pomoći ostalim župama
osiguravaju se sredstva u iznosu do 5.000,00 kuna, a
što ovisi o dinamici izvršenja Proračuna i
mogućnostima općine Slavonski Šamac o čemu
odlučuje Općinsko poglavarstvo općine Slavonski
Šamac.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa: 021-05/08-02/01
Urbroj: 2178/09-02-08-1
U Slavonskom Šamcu, 21. ožujak 2008.

JAVNE POTREBE U ŠPORTU

Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.

Na području općine Slavonski Šamac djeluje
jedan nogometni klub i to NK «Graničar» Slavonski
Šamac, te ostale udruge sportskog karaktera koje se
financiraju sredstvima Proračuna:
5.
-

NK «Graničar» Slavonski Šamac
25.000,00 kuna
Udruga izviđača porječana
«Mihaljevica» 3.000,00 kuna
ŠRU «Amur» Slavonski Šamac
3.000,00 kuna
Lovačko društvo «Fazan»Slavonski Šamac
3.000,00 kuna

Na temelju čl. 7. Zakona o socijalnoj skrbi
(N. N., br. 73/97), na temelju Proračuna općine
Slavonski Šamac za 2008. godinu («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije», br. 29/07)) i članka 28.
Statuta općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije», br. 03/06), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 24. sjednici
održanoj 21. ožujka 2008. godine donosi:

Članak 3.
Sredstva za javne potrebe u području
društvenih djelatnosti utvrđena ovim Programom,

PROGRAM
socijalne skrbi na području općine Slavonski
Šamac za 2008. godinu
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Broj: 6
Članak 1.

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

OBLICI I OPSEG SOCIJALNE POMOĆI

Strana: 669

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

Crveni križ
Udruga slijepih
O.Š. Milan Amruš
Ostale udruge

5.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn

c)

pomoć u plaćanju priključka na
komunalnu infrastrukturu

Članak 2.
Programom socijalne skrbi na ime čega je u
Proračunu općine Slavonski Šamac za 2008. godinu
izdvojeno 50.000,00 kn utvrđuju se za sljedeće
namjene:

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

a)

d)

pomoć obiteljima i kućanstvima

Na temelju podnesenih zamolbi za pomoć
Općinsko poglavarstvo općine Slavonski Šamac
razmatra iste i odlučuje o opravdanosti zamolbe, te o
visini pomoći za svaku pozitivno riješenu zamolbu.
Ove pomoći odobravaju se u obliku jednokratnih
novčanih pomoći ili u obliku tekućih novčanih
pomoći.
Jednokratne
novčane pomoći će se
odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a visina
će se određivati ovisno o veličini potrebe i drugim
okolnostima, te posebnim uvjetima i okolnostima u
kojima živi podnositelj zahtjeva. Općinsko
poglavarstvo odlučuje o realizaciji pojedinačnih
zahtjeva u iznosu do 12.000,00 kuna.
Tekuće novčane pomoći također odobrava
Općinsko poglavarstvo, a odobravaju se na temelju
podnesenih zahtjeva i to za period dužeg vremenskog
razdoblja (pola godine, godina). Visina ove vrste
pomoći realizira se u iznosu do 23.000,00 kuna.

b)

pomoć invalidima i hendikepiranim

pomoć u plaćanju školske kuhinje

Općina će sufinancirat troškove školske
kuhinje za djecu čiji su roditelji slabijeg imovnog
stanja, a prema popisu škole koja upućuje zahtjev
Općinskom poglavarstvu za doznaku sredstava ili
prema zamolbi roditelja u iznosu do 2.000,00 kuna.
Odobrena sredstva doznačuju se na žiro-račun škole
za svaki mjesec.
e)

ostale pomoći

Sve ostale pomoći koje nisu definirane ovim
Programom, a za koje se tijekom godine pokaže
potreba realizirat će se Odlukom Općinskog
poglavarstva u iznosu do
2.000,00 kuna.

Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje programa socijalne
skrbi utvrđena ovim Programom, uplaćivat će se na
žiro-račune korisnicima, prema pojedinačnim
zamolbama pojedinaca ili udruge, a na temelju
zaključka Općinskog poglavarstva. Ako se u
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Proračunu neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva
za realiziranje programa socijalne skrbi uplaćivat će
se sukladno mjesečnom ostvarivanju prihoda,
odnosno financijskim mogućnostima Proračuna.

Članak 4.
Osobe koje su radno sposobne, a primit će
bilo koji oblik pomoći temeljem ovog Programa,
obvezne su za primljenu pomoć odraditi određeni
posao, a za koji će ih obvezati Općinsko poglavarstvo
svojim zaključkom.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa: 021-05/08-02/02
Urbroj: 2178/09-02-08-1
Slavonski Šamac, 21. ožujka 2008. Godine

Broj: 6

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

Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo
Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac.

SASTAV VIJEĆA MLADIH
Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.

Članak 3.
Savjet mladih ima pet članova, uključujući
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.

6.
IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Na temelju članka 4. Zakona o savjetima
mladih („Narodne novine“, broj 23/07) i na temelju
članka 28. Statuta općine Slavonski Šamac
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj
3/06), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
svojoj 24. sjednici održanoj 21. ožujka 2008. godine,
donosi
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih
općine Slavonski Šamac

Članak 4.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih
javnim pozivom.
Kandidate za članove Savjeta mladih
predlažu udruge mladih i udruge koje se bave
mladima, športske udruge, učenička vijeća i
studentski zbor obrazovnih ustanova, te drugi oblici
organiziranja mladih sa sjedištem na području općine
Slavonski Šamac.

Članak 5.
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje osnivanje
Savjeta mladih općine Slavonski Šamac (u daljnjem

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

Članak 6.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na
način propisan Poslovnikom Općinskog vijeća
općine Slavonski Šamac.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićem koji je ovjeren pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću su prezimena kandidata
navedena abecednim redom, a glasuje se na način da
se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata, a
najviše 5.
U pripremi i postupku tajnog glasovanja
predsjedniku Općinskog vijeća pomaže nadležno
upravno tijelo, prema odredbama Poslovnika
Općinskog vijeća.
Za članove Savjeta su izabrani kandidati od
rednog broja 1. do 5. na rang listi dobivenih glasova.
U slučaji da pod, rednim brojem 5. dva ili
više kandidata ostvari jednak broj glasova izbor se
ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.
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Savjeta mladih općine Slavonski Šamac.

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

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

Članak 7.
Članak 10.
Prijedlog Poslovnika o radu Savjeta mladih,
kojim se uređuje način rada Savjeta mladih, te izbor
predsjednika i njegovog zamjenika, utvrđuje
Općinsko vijeće, a donosi Savjet mladih većinom
glasova svih članova Savjeta na konstituirajućoj
sjednici.
Predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta mladih biraju članovi Savjeta između sebe, na
konstituirajućoj sjednici, sukladno Poslovniku o radu

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

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
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OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Članak 11.

-

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije
godine.

-

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

DJELOKRUG RADA
Članak 12.
Savjet mladih:
-

-

-

-

-

-

raspravlja o pitanjima značajnim za rad
Savjeta mladih,
raspravlja na sjednicama o pitanjima iz
djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od
interesa za mlade,
predlaže Općinskom vijeću donošenje
odluka, programa i drugih akata od značaja
za unapređenje položaja mladih,
predlaže Općinskom vijeću raspravu o
pojedinim pitanjima od značaja za mlade, te
način rješavanja navedenih pitanja,
daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih
akata od osobitog značenja za mlade,
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe
lokalnog programa djelovanja za mlade,
izrađuje izvješća nadležnim tijelima o
problemima mladih, a po potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih
problema i poboljšanje položaja mladih,
predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu
odluka i programa o skrbi za mlade,
skrbi o informiranosti mladih o svim

-

Broj: 6

pitanjima značajnim za unapređivanje
položaja mladih,
potiče suradnju savjeta mladih općina,
gradova i županija u RH, te sudjeluje s
odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
predlaže Općinskom vijeću financijski plan
radi ostvarivanja programa rada Savjeta
mladih,
obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

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

Članak 14.
Savjet mladih donosi program rada i
financijski plan za svaku kalendarsku godinu, te
podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću općine
Slavonski Šamac do kraja veljače tekuće godine za
prethodnu godinu.
Programom rada se utvrđuju programske i
druge aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja, a
priprema se u suradnji s Upravnim odjelom
Program rada se donosi najkasnije do 30.
rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
Savjet mladih održava redovite sjednice
jednom u dva mjeseca, a saziva ih predsjednik Savjeta
mladih.
Izvanrednu sjednicu Savjeta mladih
predsjednik je dužan sazvati na prijedlog 1/3 članova
Savjeta mladih.

SREDSTVA ZA RAD
Članak 15.
Općina Slavonski Šamac osigurava sve
potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska
sredstva, prostor, stručnu pomoć i sl.) Financijska
sredstva se osiguravaju u Proračunu općine, na
temelju odobrenog programa rada i financijskog
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plana.
Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu
za svoj rad.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Savjeta mladih obavlja Upravni odjel.

SURADNJA SAVJETA MLADIH
Članak 16.

Na temelju članka 7., 9. i 28. Zakona o
zaštiti i spašavanju (”Narodne novine” broj
174/04., 79/07-Izmjene i dopune Zakona o zaštiti
i spašavanju) i članka 28. Statuta općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 03/06), Općinsko vijeće
općine Slavonski Šamac na svojoj 24. sjednici
održanoj 21. ožujka 2008. godine, donosi

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

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja
općine Slavonski Šamac

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 1.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

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

Klasa: 021-05/08-02/03
Urbroj: 2178/09-02-08-1
Slavonski Šamac, 21. ožujka 2008. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

7.

Članak 2.
U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Slavonski Šamac imenuju se:
1.

Đuro Božić, zapovjednik - K. Zvonimira
16, Slav. Šamac - 098-341-634

2.

Ana Martić,dipl.oec., član - Savska cesta
39, Slavonski Šamac djelatnica Općinske
uprave)

3.

Mladen Petrić, član - Lj. Gaja 25A,
Kruševica - 473-689
(predstavnik
Policijske uprave)

4.

Tajana
Katalinić,
član
(djelatnik
Područnog ureda za zaštitu i spašavanja)

5.

Stipo Vilajtović, M. Gupca 31, Slavonski
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Šamac (zapovjednik Vatrogasne postrojbe)
6.

Anica Bilandžić, član - K. Zvonimira 10,
Slavonski Šamac, (predstavnik Doma
zdravlja

Broj: 6

od 28. kolovoza 2007. godine, Općinsko
Poglavarstvo općine Slavonski Šamac na svojoj 19.
sjednici održanoj 3. ožujka 2008. godine donosi:
ODLUKU

7.

Karlo Jozinović, član - I. Gundulića 44,
Kruševica (komunalni radnik u općini
Slavonski Šamac)

o dodjeli građevinskih parcela u k.o.
Slavonski Šamac

8.

Eugen Cvitan, član - Lj. Gaja 66, Kruševica
(predstavnik veterinarske službe)

Članak 1.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Općinsko poglavarstvo općine Slavonski
Šamac utvrđuje da je pristiglo 5 prijava na objavljeni
Javni poziv za prodaju građevinskih parcela
hrvatskim braniteljima i ostalim mještanima s
područja općine Slavonski Šamac (Klasa: 940-01/0701/14; Urbroj: 2178/09-01-07-1) i to:
1.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa: 021-05/08-02/04
Urbroj: 2178/09-02-08-1
Slavonski Šamac, 21. ožujka 2008. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

2.

3.

4.

5.
8.

Na temelju čl. 43. Statuta općine Slavonski
Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije», br. 3/06 i na temelju članka 17. Poslovnika
o radu Općinskog Poglavarstva općine Slavonski
Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije», br. 10/06) a na temelju raspisanog javnog
poziva za prikupljanje prijava za prodaju
građevinskih parcela hrvatskim braniteljima i ostalim
mještanima s područja općine Slavonski Šamac
(Klasa: 940-01/07-01/14; Urbroj: 2178/09-01-07-1)

PERO BRLEČIĆ, K. Zvonimira 15,
Slavonski Šamac, zaprimljena 28. 3. 2008.
godine
(Klasa:940-01/08-01/08;
Urbroj:15-03-08-8),
MARTINA HOŠNJAK, K. Tomislava 38,
Kruševica, zaprimljena 31. 3. 2008.
(Klasa:940-01/08-01/08; Urbroj:15-03-089)
HASIB DERVIŠEVIĆ, Kolodvorska 2/2,
Kruševica, zaprimljena
31. 3. 2008.
(Klasa:940-01/08-01/08; Urbroj:15-03-0810)
IVONA VRANJIĆ, V. Nazora 58,
Slavonski Šamac, zaprimljena 31. 3. 2008.
(Klasa:940-01/08-01/08; Urbroj:15-03-0811)
ANĐELKO SARIĆ, Lj. Gaja 128,
Kruševica, zaprimljena
1. 4. 2008.
(Klasa:940-01/08-01/08; Urbroj:15-03-0812)
Članak 2.

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog
poziva za prikupljanje ponuda za prodaju
građevinskih parcela do rasprodaje u k.o. Slavonski
Šamac, kao i kriterija za odabir najpovoljnije ponude
(Klasa: 021-05/07-02/20; Urbroj: 2178/09-02-07-1)
od 28. kolovoza 2007. godine na temelju čl. 5.
definirano je da će se u prvom mjesecu razmatrati
samo prijave hrvatskih branitelja, a o ostalim
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prijavama razmatrat će se u narednim mjesecima.

Članak 3.
Općinsko poglavarstvo utvrđuje da sve
ponude ispunjavaju uvjete propisane u Javnom
pozivu za prikupljanje prijava za prodaju
građevinskih parcela hrvatskim braniteljima i ostalih
mještana s područja općine Slavonski Šamac.
Podnositelji prijava su uz prijavu priložili
svu potrebnu dokumentaciju.

Članak 4.
Općinsko poglavarstvo ovlašćuje načelnika
općine da sklopi sa svim podnositeljima prijava
kupoprodajni Ugovor o prodaji nekretnina.

Članak 5.
Cijena građevinskih parcela je 5.000,00 kn, a
naknadu podnositelji prijava moraju uplatiti u korist
Proračuna općine Slavonski Šamac prije potpisivanje
Ugovora o kupoprodaji.
Naknada iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se
u korist Proračuna općine Slavonski Šamac i to:
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC:
žiro-račun: 2340009-1839700003
poziv na broj: 7757-JMBG
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na temelju čl. 40. Zakona o pravima hrvatskih
branitelja iz DOmovinskog rata i članova
njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 174/4) od
jedinice lokalne samouprave, odnosno općine
Slavonski Šamac dobiti besplatno građevinsko
zemljište.
S Hasibom Derviševićem će se sklopiti
Ugovor o dodjeli građevinskog zemljišta.

Članak 7.
Po potpisivanju Ugovora o dodjeli
građevinskih parcela omogućuje se svim prijavljenim
da se uknjiže kao vlasnici dodijeljene građevinske
parcele.

Članak 8.
Troškove sklapanja Ugovora kao i sve druge
troškove nastale kako bi se mogla provesti ova
Odluka snose podnositelji prijave, odnosno osoba
kome je dodijeljena građevinska parcela.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Članak 6.
Općinsko poglavarstvo je svima
podnositeljima prijava dodijelilo građevinske parcele
prema Idejnom rješenju parcelacije, no ostavlja im
mogućnost da se sami između sebe usuglase, a što će
se konačno definirati potpisivanjem kupoprodajnog
Ugovora.
Hasib Dervišević iz Kruševice ima pravo

Klasa: 022-05/08-02/26
Urbroj:2178/09-03-08-1
Slav. Šamac, 3. travnja 2008. godine
Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

4.

-

Na temelju članka 27. Statuta općine
Velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01), Općinsko vijeće
općine Velika Kopanica, na svojoj 21. sjednici
održanoj 8. travnja 2008. godine donosi

-

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe puteva u k.o.
Divoševci u svrhu izgradnje autoceste Beli
Manastir-Osijek-Svilaj
dionica Đakovo-Sredanci

-

I
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica
donosi Odluku o isključivanju iz opće uporabe
puteva u k.o. Divoševci, prema parcelacijskom
ovjerenom u skladu sa Zakonom, izrađenom od
strane Geodetskog zavoda d.d. Osijek, koji u
skladu s lokacijskom dozvolom Klasa:UP/-35005/03-01/0295, Urbroj:531-06/2-05-57 KM od 12.
4. 2005. godine izdanom od Ministarstva zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva radi
izgradnje trase autoceste od km 80+900,00 do km
82+600,00 u k.o. Divoševci na dionici ĐakovoSredanci autoceste Beli Manastir-Osijek-Svilaj, i
to za sljedeće katastarske čestice:

-

k.č.br. 488/3, put, površine izvlaštenja:
417m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 488/4, put, površine izvlaštenja:
454 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 488/5, put, površine izvlaštenja:
244 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 490/3, put, površine izvlaštenja:
588m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 490/4, put, površine izvlaštenja:
458 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 490/5, put, površine izvlaštenja:
292 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 492/3, put, površine izvlaštenja:
285 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 492/5, put, površine izvlaštenja:
146 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 492/6, put, površine izvlaštenja:
27 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 590/3, put, površine izvlaštenja:
259 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 590/6, put, površine izvlaštenja:
30 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
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-

k.č.br. 590/7, put, površine izvlaštenja:
32 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 585/2, put, površine izvlaštenja:
166 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 585/4, put, površine izvlaštenja:
57 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 579/3, put, površine izvlaštenja:
247 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 579/5, put, površine izvlaštenja:
26 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 579/6, put, površine izvlaštenja:
35 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 583/3, put, površine izvlaštenja:
267 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 583/5, put, površine izvlaštenja:
27 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 583/6, put, površine izvlaštenja:
32 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 582/3, put, površine izvlaštenja:
521 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 582/6, put, površine izvlaštenja:
52 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
k.č.br. 582/7, put, površine izvlaštenja:
69 m2, upisana z.k.ul.br. 1,
k.o. Divoševci
II

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica
donosi Odluku o isključivanju iz opće uporabe
puteva u k.o. Divoševci, prema parcelacijskom
ovjerenom u skladu sa Zakonom, izrađenom od
strane Geodetskog zavoda d.d. Osijek, koji u
skladu s lokacijskom dozvolom Klasa:UP/-35005/03-01/0295, Urbroj:531-06/2-05-57 KM od 12.
4. 2005. godine izdanom od Ministarstva zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva radi
izgradnje trase autoceste s objektima u trasi,
pripadajuća unutarnja i vanjska odvodnja, te
lokalni i poljski putevi od km 80+900,00 do km
82+600,00 u k.o. Divoševci na dionici ĐakovoSredanci autoceste Beli Manastir-Osijek-Svilaj, i
to za sljedeće katastarske čestice:

-
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k.č.br. 492/1 , put, površine izvlaštenja:
257 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 492/4 , u k.o. Divoševci
k.č.br. 492/2 , put, površine izvlaštenja:
146 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 492/7 , u k.o. Divoševci
k.č.br. 590/1 , put, površine izvlaštenja:
35 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 590/4 , u k.o. Divoševci
k.č.br. 590/2 , put, površine izvlaštenja:
31 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 590/5 , u k.o. Divoševci
k.č.br. 585/1 , put, površine izvlaštenja:
93 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 585/3 , u k.o. Divoševci
k.č.br. 579/1 , put, površine izvlaštenja:
37 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 579/4 , u k.o. Divoševci
k.č.br. 579/2 , put, površine izvlaštenja:
36 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 579/7 , u k.o. Divoševci
k.č.br. 583/1 , put, površine izvlaštenja:
73 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 583/4 , u k.o. Divoševci
k.č.br. 583/2 , put, površine izvlaštenja:
455 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 583/7 , u k.o. Divoševci
k.č.br. 582/1 , put, površine izvlaštenja:
54 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 582/4 , u k.o. Divoševci
k.č.br. 582/2 , put, površine izvlaštenja:
273 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 582/5 , u k.o. Divoševci
III

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica
donosi Odluku o isključivanju iz opće uporabe
puteva u k.o. Divoševci, prema parcelacijskom
ovjerenom u skladu sa Zakonom, izrađenom od
strane Geodetskog zavoda d.d. Osijek, koji u
skladu s lokacijskom dozvolom Klasa:UP/-35005/03-01/0295, Urbroj:531-06/2-05-57 KM od 12.
4. 2005. godine izdanom od Ministarstva zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva radi
izgradnje prijelaz Sredanci od km 0+000,00 do km
0+394,55, paralelni put 30, paralelni put 31 u k.o.
Divoševci na dionici Đakovo-Sredanci autoceste
Beli Manastir-Osijek-Svilaj, i to za sljedeće
katastarske čestice:
-

k.č.br. 583/2 , put, površine izvlaštenja:
481 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 583/8 , u k.o. Divoševci
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k.č.br. 582/2 , put, površine izvlaštenja:
1985 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 582/2 , u k.o. Divoševci
k.č.br. 583/1 , put, površine izvlaštenja:
651 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 583/9 , u k.o. Divoševci
k.č.br. 582/1 , put, površine izvlaštenja:
1372 m2, upisana z.k.ul.br. 1, pod novom
oznakom k.č.br. 582/8 , u k.o. Divoševci

I

Broj: 6

Opće odredbe
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se opis grba i
zastave općine Velika Kopanica kao i način i
zaštita njihove uporabe.
Članak 2.

IV
Temeljem ove Odluke o Zemljišnoj knjizi
i Katastru na česticama iz članka I, II i III upisat
će se opće dobro - autoceste na upravljanje
Hrvatskim autocestama d.o.o. Zagreb, Širolina 4.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Grbom i zastavom općine Velika
Kopanica predstavlja se općina Velika Kopanica i
izražava se pripadnost općine Velika Kopanica.
Članak 3.
Grb i zastava općine Velika Kopanica
rabe se u skladu s odredbama ove Odluke, na
način kojim se ističe ugled i dostojanstvo općine
Velika Kopanica.
Članak 4.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa : 943-01/08-01/3
Urbroj: 2178/12-02-08-02
Velika Kopanica, 8. travnja 2008. g.

Zabranjeno je javno isticati dotrajale,
neuredne, poderane ili na drugi način oštećenog
grba i zastave općine Velika Kopanica.
II.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Matija Vidaković, v.r.

Grb općine Velika Kopanica
Članak 5.

Grb
općine
Velika
Kopanica
je
poluokruglog štita, u zlatno-žutom polju u sredini
bijelo-srebrno
kolo
u
crvenom
plamenurotirajućem.
5.
Članak 6.
Na temelju članka 9. i 10. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje, 129/05. i 108/07), članka 27. Statuta
općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" 10/01), Općinsko
vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 21.
sjednici održanoj 8. travnja 2008.g, donosi

Grb općine Velika Kopanica rabi se:
1.
2.
3.

ODLUKU
4.
o donošenju grba i zastave
općine Velika Kopanica

u sastavu pečata Općinskog vijeća,
načelnika i upravnih odjela,
u službenim natpisima istaknutim na
zgradama u kojima su smještena općinska
tijela,
na službenim aktima i sličnim aktima
kojima se služe općinska tijela,
na diplomama, poveljama i priznanjima
koje dodjeljuje Općinsko vijeće
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5.
6.

za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako je
to u interes općine,
u drugim prigodama, ako njegova uporaba
nije u suprotnostima s odredbama ove
Odluke.
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isticati:
1.

Članak 7.
2.
Izvornik grba općine Velika Kopanica
čuva se u državnom arhivu i prema njemu se
oblikuju grbovi.
IV.

pri
javnim
skupovima
(političkim,
znanstvenim,
kulturno-umjetničkim,
sportskim i drugim) koji se održavaju u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu, u
skladu s pravilima i običajima održavanja
takvih skupova,
u drugim prigodama, ako njezina uporaba
nije suprotnosti s odredbama ove Odluke.
Kaznene odredbe

Članak 8.

Članak 12.

Općinsko vijeće može odobriti uporabu
grba fizičkim i pravnim osobama, ako ocijeni da
je to u interesu općine.
Uporaba grba može se uz naknadu
odobriti u svrhu izrade različitih ukrasa ili
uporabnih predmeta.
Naknada iz prethodnog stavka je prihod
općine, a visinu naknade utvrdit će Općinsko
vijeće u svakom pojedinom slučaju.
Uz zahtjev za uporabu grba, pravna ili
fizička osoba mora priložiti dokaz o nazivu i
sjedištu, opis svrhe uporabe, te gotov dizajnirani
priložak.

Novčanom kaznom iznosu od 500,00 do
1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna
osoba ako rabi grb i zastavu općine Velika
Kopanica suprotno odredbama ove Odluke.
Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00
kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako
rabi grb i zastavu općine Velika Kopanica
suprotno odredbama ove Odluke.

III.

Zastava općine Velika Kopanica

V.

Završne odredbe
Članak 13.

Likovni prikaz grba i zastave općine
Velika Kopanica sastojak je ove Odluke.

Članak 9.
Članak 14.
Zastava općine Velika Kopanica je
jednobojna, zelene boje, dimenzija omjera dužine
i širibe 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U
sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se
grb općine obostrano, obrubljen zlatno-žutom
trakom.
Članak 10.
Zastava općine Velika Kopanica ističe se:
1.
2.

stalno na zgradama svih općinskih tjela
prigodno obilježavanje Dana općine, te
državnih blagdana
Članak 11.
Zastava općine Velika Kopanica može se

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
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»SLUŽBENI VJESNIK«

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

Broj: 6

