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ŽUPANIJA

-

akti Poglavarstva:

II.
Privremeni ravnatelj upravlja Zavodom do
imenovanja ravnatelja Zavoda, obavlja pripreme
za početak rada Zavoda, te podnosi prijavu za
upis Zavoda u sudski registar.

64.
Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o
ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97,
47/99) i članka 16. Odluke o osnivanju Zavoda
za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
4/08), Županijsko poglavarstvo je na 64. sjednici
održanoj 15. svibnja 2008. godine, donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog ravnatelja
Zavoda za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije
I.
Igor Čižmek,dipl.ing.arh. imenuje se
privremenim ravnateljem Zavoda za prostorno
uređenje Brodsko-posavske županije (u daljnejm
tekstu: Zavod).

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 080-01/08-01/2
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 15. svibnja 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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65.

66.

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju
Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 4/08) i članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/06-pročišćeni tekst,
23/07), Županijsko poglavarstvo je na 64. sjednici
održanoj 15. svibnja 2008. godine, donijelo

Na temelju članka 108. stavak 6. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne
novine" br. 76/07) i članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/06-pročišćeni tekst,
23/07), Županijsko poglavarstvo je na 64. sjednici
održanoj 15. svibnja 2008. godine, donijelo
RJEŠENJE

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća Zavoda za prostorno
uređenje Brodsko-posavske županije

o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za ocjenu arhitektonske
uspješnosti idejnog projekta
I.

I.
U Upravno vijeće Zavoda za prostorno
uređenje Brodsko-posavske županije imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Danijel Marušić,dr.vet.med. - za predsjednika
Goran Rukavina,dipl.ing. - za člana
Antun Pišonić,dipl.iur. - za člana
Katica Bošnjaković,dipl.ing. - za članicu
Dunja Magaš,dipl.ing. - za članicu
II.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća
imenuju se na 4 godine.

U Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske
uspješnosti idejnog projekta, imenuju se:
1.
Andrea Lazić,dipl.ing. - za predsjednicu
2.
Željka Perković,dipl.ing. - za članicu
3.
Biljana Lončarić,dipl.oec. - za članicu
II.
Zadaća je Povjerenstva da u postupku
izdavanja lokacijske dozvole daje nadležnom
upravnom tijelu Županije mišljenje o ocjeni
arhitektonske uspješnosti idejnog projekta za
smještajne i prateće građevine ugostiteljskoturističke namjene planirane u prostornim
cjelinama obuhvata s više od 5ha, osim u slučaju
kada je idejni proijekt izrađen na temelju
prethodno provedenog natječaja.

III.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 350-01/08-01/5
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 15. svibnja 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

Stručne i administrativne poslove za
potrebe ovog Povjerenstva obavljat će Upravni
odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 350-01/08-01/1
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 15. svibnja 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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II.

67.
Na temelju članka 40. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 121/03.,
44/05., 4/05. i 85/06), članka 3. Uredbe o načinu
izračuna
iznosa
pomoći
izravnanja
za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave za 2008.
godinu ("Narodne novine" br. 52/08.), točke IV.
Odluke o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove
u 2008. godini ("Narodne novine" 52/08) i članka
45. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/06pročišćeni tekst, 23/07), Županijsko poglavarstvo
je na 64. sjednici održanoj 15. svibnja 2008.
godine, donijelo

Odlukom o minimalnim financijskim
standardima za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove u 2008. godini Vlada Republike
Hrvatske utvrdila je iznos sredstava za Brodskoposavsku županiju u dijelu decentraliziranih funkcija
u ukupnom iznosu od 17.258.968 kuna i to za:
-

investicijsko i tekuće održavanje
1.406.746 kn
investicijsko ulaganje
15.852.222 kn.

ODLUKU

III.

o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih
sredstava između zdravstvenih ustanova čiji je
osnivač Brodsko-posavska županija
u 2008. godini

Primjenom kriterija i mjerila navedenih u
Odluci o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
2008. godini utvrđuje se popis prioriteta za raspored
dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova
Brodsko-posavske županije kako slijedi:

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se popis prioriteta
za raspored dodijeljenih sredstava između
zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Brodskoposavska županija u 2008. godini.
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IV.

I.

Po dobivenoj suglasnosti Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi, Županijsko poglavarstvo
donijet će Odluku o rasporedu sredstava za
decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u
2008. godini čiji je osnivač Brodsko-posavska
županija.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis
prioriteta za raspored rashoda za nefinancijsku
imovinu Doma za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod za 2008. godinu.
II.

V.
Ovaj Popis prioriteta za raspored dodijeljenih
sredstava između zdravstvenih ustanova u 2008.
godini čiji je osnivač Brodsko-posavska županija
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije», a stupa na snagu nakon dobivene
suglasnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
Klasa: 500-01/08-01/10
Ur. broj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 15. svibnja 2008.
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Danijel Marušić, dr. vet. med.

Odlukom o minimalnim financijskim
standardima za decentralizirano financiranje
domova za starije i nemoćne osobe u 2008.
godini, Vlada Republike Hrvatske za Brodskoposavsku županiju utvrdila je rashode za nabavu
nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od
2.790.000,00 kuna.
III.
Primjenom kriterija i mjerila utvrđenih u
Odluci o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirano financiranje domova za starije i
nemoćne osobe u 2008. godini ukupan iznos
sredstava iz točke II. ove Odluke namijenit će se
za:
-

68.

-

Na temelju članka 40. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
("Narodne novine" br. 59/01), članka 3. Uredbe o
načinu
izračuna
pomoći
izravnanja
za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u 2008. godini
("Narodne novine" br. 52/08.), točne V. Odluke o
minimalnim
financijskim
standardima
za
decentralizirano financiranje domova za starije i
nemoćne osobe u 2008. godini ("Narodne novine"
52/08.) i članka 45. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 9/06-pročišćeni tekst i 23/07),
Županijsko poglavarstvo na 65. sjednici održanoj
15. svibnja 2008., donijelo je
ODLUKU
o popisu prioriteta za raspored rshoda za
nefinancijsku imovinu Doma za starije i
nemoćne osobe Slavonski Brod
za 2008. godinu

-

medicinsku i laboratorijsku opremu u
iznosu od
58.862,76 kn
uređaje, strojeve i opremu za ostale
namjene u iznosu od 527.550,38 kn
dodatna
ulaganja
na
građevinskim
objektima u iznosu od 203.586,86 kn
uređenje pročelja (fasade) Doma
u iznosu od
2.000.000,00 kn
IV.

Odluka o popisu prioriteta za raspored
rashoda za nefinancijsku imovinu Doma za starije
i nemoćne osobe Slavonski Brod za 2008. godinu
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a stupa na snagu po dobivenoj
suglasnosti Ministarstva zdravstva i socijalne
skrbi.
Klasa: 500-01/08-01/57
Ur. broj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 15. svibanj 2008.
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Danijel Marušić, dr. vet. med.
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GRAD
SLAVONSKI BROD

-

akti Poglavarstva:

82.

5.
-

Temeljem članka 14. Zakona o trgovini
("Narodne novine" br. 11/96., 101/98., 30/99.,
75/99., 76/99., 62/01., 109/01., 49/03 - pročišćeni
tekst) i članka 49. Statuta grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07. i 1/08.)
Gradsko poglavarstvo je na svojoj 37. sjednici
održanoj 15. svibnja 2008. godine, donijelo
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o lokacijama za
prodaju izvan prodavaonica
Članak 1.
U članku 7. Odluke o lokacijama za
prodaju izvan prodavaonica donesenoj na 106.
sjednici Gradskog poglavarstva, održanoj 14.
ožujka 2005. godine ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" 5/05) iza točne 4. dodaje se
točka:

Javna površina (k.č.br. 2557/1 k.o. Brod)
na Trgu pobjede - zapad kod kioska (ispred
RBA)
broj štandova koji se daju u zakup 3 štanda
Članak 2.
Svi ostali članci ostaju nepromijenjeni.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od
dana donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 330-01/08-01/1
Urbroj: 2178/01-07-08-2
Slavonski Brod, 15. svibnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mirko Duspara,dr.med., v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

Članak 2.

13.

Temeljem odredbi Zakona o arhivskom
gradivu i arhivima (NN 105/97. i 64/00.), čl. 11. stavak
3. Pravilnika o vrednovanju, te postupku odabira i
izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02), te čl. 53.
Statuta općine Gornja Vrba ( Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije br. 03/06) i čl. 4. i 16.
Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva Gornja
Vrba (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
10/06) Općinsko poglavarstvo Gornja Vrba na svojoj
26.sjednici održanoj 29.4.2008.g. donijelo je
slijedeći:
PRAV I LN I K
o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje prikupljanje,
odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i
izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i
registraturnog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili
se koristi u poslovanju općine Gornja Vrba (u daljnjem
tekstu: Općina), kao i predaja gradiva nadležnom
arhivu.
Sastavni je dio ovoga Pravilnika predstavlja u
privitku Poseban popis arhivskoga i registraturnog
gradiva općine s rokovima čuvanja, koji obuhvaća
cjelokupno gradivo koje nastaje u poslovanju općine.

Nadzor nad zaštitom cjelokupnog arhivskoga
i registraturnog gradiva općine obavlja Državni arhiv
Slavonski Brod (dalje, skraćeno: Arhiv), te se u tom
smislu obvezuju na suradnju sve osobe odgovorne i
zadužene za gradivo.
Za cjelokupno arhivsko i registraturno
gradivo općine odgovoran je načelnik općine.

Članak 3.
Definicije pojmova za potrebe ovoga
Pravilnika:
Arhivska jedinica gradiva jest najmanja
logičkosadržajna jedinica organizacije gradiva
(predmet, dosje, spis, periodički definiran upisnik,
zapisnik,…).
Arhivska knjiga je evidencija ulaska gradiva
u pismohranu, prema vrstama i količinama.
Arhivskim gradivom smatra se
dokumentacija nastala radom ili u posjedu općine a od
trajnog je značenja, bez obzira na mjesto i vrijeme
nastanka, neovisno o obliku i tvarnom nosaču na
kojem su sačuvani
Izlučivanje je postupak kojim se iz neke
cjeline gradiva izdvajaju jedinice čiji je utvrđeni rok
čuvanja istekao.
Konvencionalno gradivo je gradivo za čije iščitavanje
nisu potrebni posebni uređaji.
Nekonvencionalno gradivo je ono za čije su
iščitavanje potrebni posebni uređaji. Ono može biti na
optičko-magnetskim medijima, na mikrofilmu ili na
CD-u.
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Odabiranje arhivskoga gradiva je postupak
kojim se iz registraturnoga gradiva temeljem
utvrđenih propisa odabire arhivsko gradivo za trajno
čuvanje.
Odgovorna osoba za pismohranu je voditelj
ustrojstvene jedinice u čijem je sastavu organizirana
pismohrana, odnosno osoba na koju takove ovlasti
prenese načelnik.
Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja je
popis jedinica gradiva organiziran prema sadržajnim
cjelinama (poslovnim područjima) općine, s
označenim rokovima čuvanja za svaku jedinicu
popisa i postupkom s gradivom nakon isteka roka
čuvanja.
Registraturno gradivo jest cjelina
dokumentacije nastale ili zaprimljene radom općine.
Registraturno gradivo smatra se arhivskim gradivom
u nastajanju.
Tehnička jedinica gradiva je jedinica fizičke
organizacije gradiva (svežanj, kutija, knjiga, fascikl,
mapa, mikrofilmska rola, magnetska traka, CD,…)
Zadužena osoba za pismohranu je osoba koja
neposredno obavlja poslove pismohrane.
Zbirna evidencija gradiva je popis jedinica
cjelokupnoga gradiva u posjedu općine, bez obzira na
mjesto čuvanja, organiziran prema sadržajnim
(dokumentacijskim) cjelinama.

Članak 4.
Arhivsko i registraturno gradivo nastalo
tijekom rada i poslovanja općine predstavlja jednu
cjelinu i u pravilu se ne može dijeliti.
II.

OBVEZE STVARATELJA I
IMATELJA JAVNOGA ARHIVSKOG I
REGISTRATURNOG GRADIVA

-
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poduzimanja mjera koje se odnose na
gradivo,
redovito odabirati arhivsko gradivo iz
registraturnog gradiva,
redovito periodički izlučivati gradivo kojemu
su istekli rokovi čuvanja,
omogućiti ovlaštenim djelatnicima
nadležnog Arhiva obavljanje stručnog
nadzora nad čuvanjem gradiva,

Općina je također dužna izvijestiti nadležni
Arhiv o svakoj svojoj promjeni statusa i ustrojstva radi
davanja mišljenja o postupanju s gradivom.

III.

PRIKUPLJANJE, OBRADA I ČUVANJE
GRADIVA
Članak 6.

Konvencionalno i nekonvencionalno gradivo
općine prikuplja se, zaprima, obrađuje, evidentira,
odabire i izlučuje, te osigurava od oštećenja, uništenja
i zagubljenja u pismohrani.
Određene cjeline gradiva mogu se čuvati i
obrađivati u drugoj ustrojstvenoj jedinici osim
pismohrane ako je to potrebno radi poslovanja i ako je
tako utvrđeno ovim Pravilnikom ili posebnom
odlukom.
Ustrojstvena jedinica koja čuva ili obrađuje
neku cjelinu gradiva izvan pismohrane dužna je to
gradivo evidentirati, te pismohrani redovito
dostavljati podatke o jedinicama gradiva koje
posjeduje, radi upisa u Zbirnu evidenciju iz članka 7.
ovoga Pravilnika i provođenja postupka odabiranja i
izlučivanja.

Članak 7.
Članak 5.
Općina kao stvaratelj i imatelj javnoga
arhivskog i registraturnog gradiva dužna je:
-

-

savjesno ga čuvati u sređenom stanju i
osiguravati od oštećenja do predaje navesti
nadležni Arhiv,
dostavljati na zahtjev nadležnog Arhiva popis
gradiva i javljati sve promjene u vezi s njim,
pribavljati mišljenje nadležnog Arhiva prije

a)

b)

U okviru uredovanja pismohrane vodi se:
Arhivska knjiga, kao knjiga evidencije ulaska
arhivskog i registraturnog gradiva u
pismohranu (obrazac 12 NN / Ulazna knjiga s
podacima….)
Zbirna evidencija o gradivu, organizirana kao
popis arhivskih jedinca gradiva unutar
sadržajnih cjelina, kao opći inventarni
pregled cjelokupnoga arhivskog i
registraturnog gradiva koje je po bilo kakvoj
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osnovi u posjedu općine. Zbirna evidencija
sadržava sljedeće podatke: redni broj,
oznaka, naziv, sadržaj, vrijeme nastanka,
količina, nosač, rok čuvanja, napomena.

Članak 8.
Prijepisi (preslici) Arhivske knjige i Zbirne
evidencije gradiva iz prethodnoga članka, dostavljaju
se nadležnom Arhivu redovito jednom godišnje.

III/1 Konvencionalno gradivo
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pismohranu u sređenom stanju, u tehnički
oblikovanim i označenim arhivskim jedinicama, te uz
popis jedinica gradiva obuhvaćenog primopredajnim
zapisnikom.
Primopredajni zapisnik supotpisuju ovlašteni
zaposlenici koji predaju gradivo i odgovorna osoba za
rad pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani.
Primopredajni zapisnik izrađuje se u dva
primjerka, od kojih jedan čuva ustrojstvena jedinica
koja predaje gradivo, a drugi odgovorna osoba za rad
pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani.
Odgovorna osoba za rad pismohrane,
odnosno zaposlenik u pismohrani, dužan je pregledati
sve preuzeto gradivo i provjeriti točnost upisanih
podataka.

Članak 9.
Članak 11.
Riješeni predmeti i dovršeni spisi (dalje:
gradivo) stavljaju se u za to određene omote, fascikle,
registratore, arhivske kutije, svežnjeve, uveze ili
arhivske mape (fascikle s preklopom),… i sl. tehničke
arhivske jedinice. U ustrojstvenoj jedinici u kojoj je
gradivo nastalo (u tzv. priručnoj pismohrani), ono se
čuva najviše dvije godine od završetka predmeta.
Nakon toga roka gradivo se obvezno predaje u
pismohranu, osim u slučajevima iz članka 6. stavka 3.
ovoga Pravilnika, u sređenom stanju, tehnički
opremljeno, te popisano.
Rukovoditelj svake ustrojstvene jedinice
odgovoran je za arhivsko i registraturno gradivo koje
nastaje u njegovom poslovnom području, od trenutka
zaprimanja i obrade do predaje na daljnje čuvanje.
Svaki zaposlenik odgovoran je za gradivo za
koje je zadužen u pogledu sadržaja podataka,
pravodobne obrade, te ukupnog stanja svakog
predmeta kojim raspolaže.
Svaki zaposlenik koji je zadužen za gradivo
do predaje u pismohranu, dužan ga je tijekom godine
odlagati po utvrđenom planu koji odgovara naravi
posla, te ga svrstavati u odgovarajuće arhivske
jedinice. Na svaku arhivsku jedinicu, ispisuju se
sljedeći podaci: naziv institucije, ustrojstvena
jedinica, godina nastanka gradiva, naziv i vrsta
gradiva, raspon brojeva predmeta u arhivskoj jedinici,
rok čuvanja gradiva.

Članak 10.
Arhivsko i registraturno gradivo predaje se u

Po prijemu i obradi arhivskog i registraturnog
gradiva na način propisan u odredbama ovoga
Pravilnika, gradivo se raspoređuje na police, odnosno
ormare, u odgovarajućim prostorijama pismohrane.
Arhivsko i registraturno gradivo u pismohrani
razvrstava se prema sadržajnim cjelinama, vremenu
nastanka, vrstama gradiva i rokovima čuvanja. Nakon
smještanja gradiva jednog godišta na police i u
ormare, obavlja se numeriranje arhivskih jedinica.

III/2 Nekonvencionalno gradivo
Članak 12.
Dokumenti nastali ili zaprimljeni u
elektroničkom obliku, baze podataka, elektroničke
kopije dokumenata i drugi elektronički zapisi nastali u
poslovanju čuvaju se na način koji ih osigurava od
neovlaštenog pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka
podataka, sukladno važećim standardima te dobroj
praksi upravljanja i zaštite informacijskih sustava.
Za svaki računalni sustav, odnosno aplikaciju
koja se koristi za pohranu ili rad s elektroničkim
dokumentima i drugim elektroničkim zapisima,
obvezno je odrediti osobu koja je odgovorna za zaštitu
podataka, redovitu izradu sigurnosnih kopija i
arhiviranje podataka, te u pisanom obliku utvrditi
postupak i učestalost izrade sigurnosnih kopija, te
postupak obnove podataka u slučaju greške ili gubitka
podataka.
Postupci izrade sigurnosnih kopija i obnove
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podataka trebaju biti takvi da omoguće sigurnu i
cjelovitu obnovu podataka u kratkom roku.

Članak 13.
Kod uvođenja ili izmjena aplikacije, baze
podataka ili formata zapisa, obvezno je u pisanom
obliku opisati: svrhu, opseg i način korištenja
aplikacije; minimalne hardverske i softverske
zahtjeve; mjere zaštite zapisa od neovlaštenoga
pristupa, mijenjanja i gubitka podataka; format i
strukturu zapisa; predviđeni način trajne pohrane
zapisa (npr. čuvanje u izvornom formatu, konverzija u
drugi format, kopiranje na drugi medij i dr.); način
(tehnologija) na koji će se osigurati pristup podacima
ako je predviđeno čuvanje izvan izvornog
hardverskog i softverskog okruženja; način predaje
gradiva arhivu (format zapisa i medij,
aplikacija/tehnologija za pristup podacima koja treba
omogućiti iskoristivost podataka nakon predaje,
dokumentacija o aplikaciji i strukturi zapisa,
dokumentacija o postupku pripreme za predaju).

Članak 14.
Elektronički dokumenti i drugi elektronički
zapisi arhiviraju se i čuvaju u najmanje dva primjerka.
Barem jedan primjerak treba biti takav da je iz njega
moguće obnoviti podatke i mogućnost njihova
pregledavanja i korištenja u slučaju gubitka ili
oštećenja podataka u računalnom sustavu u kojem se
obavlja pohrana i obrada zapisa.
Pri izradi arhivske kopije obvezno se u
pisanom obliku utvrđuje predmet arhiviranja, format i
struktura zapisa, vrijeme i odgovornost za izradu
kopije, te da li se zapisi i dalje čuvaju u izvorišnom
informacijskom sustavu ili brišu iz njega.
Prije predaje arhivskih kopija na mjesto
čuvanja obvezno se provjerava njihova cjelovitost,
čitljivost i ispravnost.
Arhivske se kopije predaju na mjesto čuvanja
s programima, odnosno aplikacijama koje su potrebne
za njihovo pregledavanje i korištenje, ili s podrobnim
uputama o hardverskim i softverskim zahtjevima za
prikaz i korištenje i navodom o informacijskom
sustavu koji trenutno to omogućuje.
Cjelovitost, čitljivost i ispravnost arhivskih
kopija elektroničkih zapisa redovito se provjerava
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najmanje jedanput godišnje. Presnimavanje na novi
medij vrši se najmanje svake pete godine, a obvezno
ako su prilikom provjere uočene pogreške ili ako je
primjerak arhivske kopije nečitljiv, oštećen ili
izgubljen.

IV.

KORIŠTENJE GRADIVA
Članak 15.

Korištenje gradiva odobrava osoba
odgovorna za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u
pismohrani.
Arhivsko i registraturno gradivo može se
koristiti u prostorijama pismohrane samo i jedino uz
nazočnost odgovorne osobe za rad pismohrane,
odnosno zaposlenika zaduženog za pismohranu.
Korištenje se ostvaruje neposrednim uvidom
u traženo gradivo, izdavanjem preslika ili izdavanjem
originala.
Originalno arhivsko i registraturno gradivo
može se izdati na privremeno korištenje jedino putem
odgovarajuće potvrde (reversa) i obveznog upisa u
Knjigu posudbe, dok je za uvid i izdavanje kopije
potreban samo upis u evidenciju.

Članak 16.
Osoba koja je preuzela gradivo na korištenje,
dužna je isto vratiti u roku naznačenom u reversu.
Revers se izdaje u tri primjerka. Jedan
primjerak potvrde (reversa) ostavlja se na mjestu gdje
je gradivo izdvojeno, drugi primjerak uzima
odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno
zaposlenik u pismohrani, a treći primjerak dobiva
zaposlenik, odnosno korisnik gradiva. Poslije
korištenja gradivo se obvezno vraća na mjesto odakle
je i uzeto, a revers se poništava.

Članak 17.
Izdavanje arhivskoga i registraturnog gradiva
za vanjske korisnike, koji temeljem zakona i propisa
imaju pravo uvida u informacije sadržane u gradivu,
obavlja se temeljem pismene zamolbe tražitelja.
Korištenje gradiva može se uskratiti u slučajevima
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koje propisuje čl. 8 Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 172/03).

-

Članak 18.
Krajem svake godine, odnosno prije
godišnjega ulaganja novog gradiva u pismohranu, vrši
se provjera je li tijekom godine posuđeno gradivo
vraćeno u pismohranu. Nadzor obavlja odgovorna
osoba za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u
pismohrani.
Utvrdi li se da posuđeno gradivo nije vraćeno,
odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno
zaposlenik u pismohrani, traže povrat gradiva.
Korisnik gradiva pismeno potvrđuje, uz
supotpis odgovorne osobe ustrojstvene jedinice,
ukoliko mu zaduženo gradivo treba i u sljedećoj
godini.

V.

POSTUPAK ODABIRANJA I
IZLUČIVANJA GRADIVA
Članak 19.

Redovito, a najkasnije 5 godina od
posljednjega provedenog postupka, obavlja se
odabiranje arhivskoga i izlučivanje onog dijela
registraturnoga gradiva kojem je prema utvrđenim
propisima prošao rok čuvanja, kako bi se u pismohrani
pravovremeno oslobodio prostor za prirast novog
gradiva.
Odabiranje arhivskoga i izlučivanje
registraturnoga gradiva općine obavlja se samo
ukoliko je gradivo sređeno i popisano sukladno članku
7. st. 2., te člancima 11. i 14. ovoga Pravilnika.
Odabiranje arhivskoga i izlučivanje
registraturnoga gradiva obavlja se temeljem
Pravilnika o vrednovanju, te postupku odabiranja i
izlučivanja arhivskoga gradiva (NN 90/2002.) kao i
Posebnoga popisa iz čl.1. st.2. ovoga Pravilnika, na
kojega suglasnost daje nadležni Arhiv.

Članak 20.
Rokovi čuvanja navedeni u popisu iz čl.1.
st.2. ovoga Pravilnika počinju teći:
kod uredskih knjiga i evidencija - od kraja

-

-
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godine posljednjega upisa,
kod vođenja postupaka - od kraja godine u
kojoj je postupak dovršen,
kod rješenja, dozvola, odobrenja, potvrda s
ograničenim trajanjem - od kraja godine u
kojoj su rješenja, dozvole ili odobrenja
prestali vrijediti ili su se prestali
primjenjivati,
kod računovodstvene i knjigovodstvene
dokumentacije - od dana prihvaćanja
završnog računa za godinu na koju se ta
dokumentacija odnosi,
kod personalnih listova - od godine osnutka
personalnog lista,
kod ostalog gradiva - od kraja godine u kojoj
je gradivo nastalo.

Članak 21.
Postupak za izlučivanje registraturnoga
gradiva pokreće odgovorna osoba općine.
Popis gradiva za izlučivanje treba sadržavati
naziv stvaratelja gradiva, ustrojstvenu jedinicu u kojoj
je gradivo nastalo, jasan i točan naziv vrste gradiva
koje će se izlučivati, starost gradiva (vrijeme
nastanka) i količinu izraženu brojem svežnjeva,
registratora, knjiga i sl..
Za svaku vrstu gradiva ukratko se obrazlaže
zašto se predlaže za izlučivanje i uništenje (npr.
istekao rok čuvanja sukladno popisu iz čl.1 st. 2,
nepotrebno za daljnje poslovanje, statistički obrađeno
i sl.)

Članak 22.
Prema potrebi, u pripremi izučivanja može
sudjelovati i stručni djelatnik nadležnog Arhiva.

Članak 23.
Popis gradiva predloženog za izlučivanje, te
potpisan od odgovorne osobe općine dostavlja se
nadležnom Arhivu.
Nadležni Arhiv izdaje rješenje kojim može
predloženo gradivo za izlučivanje u cijelosti odobriti,
ili djelomično ili u cijelosti odbiti.
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Članak 24.

Po primitku rješenja o odobrenju izlučivanja
iz prethodnoga članka, odgovorna osoba donosi
odluku o izlučivanju kojom se utvrđuje način
uništavanja dotičnoga gradiva.
O postupku uništavanja izlučenoga gradiva
sastavlja se zapisnik, kojega se jedan primjerak
dostavlja nadležnom Arhivu.

VII.

Broj: 7

ZAPOSLENICI VEZANI UZ RAD
PISMOHRANE
Članak 28.

Općina je dužna imati odgovornu osobu za
rad pismohrane, te zaduženog zaposlenika s punim ili
djelomičnim radnim vremenom u pismohrani.

Članak 29.
Članak 25.
Ukoliko gradivo sadrži povjerljive podatke,
uništavanje se obvezno provodi na način da podatci ne
budu dostupni osobama koje nemaju pravo uvida u
njih.

Članak 26.
Izlučivanje registraturnoga gradiva bilježi se
u Arhivskoj knjizi, odnosno u Zbirnoj evidenciji
gradiva u pismohrani, s naznakom broja i datuma
rješenja nadležnog Arhiva o odobrenju izlučivanja.

VI.

PREDAJA GRADIVA NADLEŽNOM
ARHIVU
Članak 27.

Arhivsko gradivo općine predaje se
nadležnom Arhivu temeljem Zakona o arhivskom
gradivu i arhivima (NN 105/1997.), i Pravilnika o
predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/2002.).
Arhivsko gradivo predaje se nadležnom
Arhivu u roku koji u pravilu ne može biti dulji od 30
godina od njegova nastanka. Gradivo se može predati i
prije isteka toga roka, ako se o tome sporazume imatelj
i nadležni Arhiv, ili ako je to nužno radi zaštite
gradiva.
Arhivsko gradivo općine predaje se tek nakon
provedenoga odabiranja i izlučivanja, u izvorniku,
sređeno i tehnički opremljeno, označeno, popisano i
cjelovito za određeno vremensko razdoblje.
O predaji arhivskog gradiva općine
nadležnom Arhivu sastavlja se Zapisnik čiji je
sastavni dio popis predanoga gradiva.

Zaposlenik u pismohrani mora imati
najmanje srednju stručnu spremu, kao i položen
stručni ispit za djelatnika u pismohrani, sukladno
Pravilniku o polaganju ispita o stručnoj
osposobljenosti radnika za zadatke i poslove zaštite
arhivske i registraturne građe izvan arhiva (NN
17/1987.).
Ukoliko zaposlenik iz st. 1. ovoga članka
nema položen stručni ispit, dužan ga je položiti u roku
1 godine od dana stupanja na ovaj posao.

Članak 30.
Zaposlenik u pismohrani obavlja sljedeće
poslove:
sređivanje i popisivanje gradiva,
osiguranje materijalno-fizičke zaštite
gradiva,
odabiranje arhivskoga gradiva,
izlučivanje registraturnog gradiva kojem su
prošli rokovi čuvanja,
priprema predaje arhivskoga gradiva
nadležnom Arhivu
izdavanje gradiva na korištenje, te vođenje
evidencija o tome.
Članak 31.
Zaposlenik u pismohrani dužan je u svome
radu pridržavati se etičkog kodeksa arhivista, a
posebice:
čuvati integritet gradiva i na taj način pružati
jamstvo da ono predstavlja trajno i pouzdano
svjedočanstvo prošlosti,
dokumentirati svoje postupke pri obradi
gradiva i opravdati ih,
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poštivati slobodu pristupa informacijama i
propise u svezi s povjerljivošću podataka i
zaštitom privatnosti, i postupati unutar
granica zakonskih propisa koji su na snazi,
osobito povjerenje koje mu je povjereno
koristiti na dobro sviju i ne služiti se svojim
položajem za vlastitu ili bilo čiju
neopravdanu korist,
nastojati postići najbolju stručnu razinu
sustavno i stalno obnavljajući svoje znanje s
područja arhivistike i dijeliti s drugima
rezultate svojih istraživanja i iskustava.

Članak 32.
Prilikom raspoređivanja na druge poslove ili
raskida radnog odnosa odgovorna osoba za rad
pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani, dužni
su izvršiti primopredaju arhivskoga i registraturnog
gradiva s osobom koja preuzima pismohranu.

VIII

PROSTOR PISMOHRANE
Članak 33.

Općina je dužna osigurati primjeren prostor i
opremu za smještaj i zaštitu arhivskoga i
registraturnog gradiva.
Materijalna (fizičko-tehnička) zaštita
arhivskoga i registraturnog gradiva obuhvaća fizičkotehničku zaštitu od oštećenja, uništenja ili nestanka.
Materijalna zaštita osigurava se:
obveznim zaključavanjem prostorija
pismohrane, zatvaranjem prozora i
isključivanjem strujnoga toka kada se u
spremištu ne radi
redovitim čišćenjem i otprašivanjem
spremišta i odloženoga gradiva, te
prozračivanjem prostorija
održavanjem odgovarajuće temperature (1218 °C) i vlažnosti (50-70%)
redovitim otklanjanjem nedostataka koji bi
mogli dovesti do oštećenja gradiva
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Članak 34.

Odgovarajućim prostorom za pohranu
arhivskoga i registraturnog gradiva općine smatraju se
prostorije koje su suhe, prozračne, osigurane od
požara i krađe, udaljene od mjesta otvorenog plamena
i od prostorija u kojima se čuvaju lako zapaljive tvari,
bez vodovodnih, kanalizacijskih, plinskih i
električnih instalacija te razvodnih vodova i uređaja
centralnog grijanja bez odgovarajuće zaštite,
uključujući i zaštitu od nadolaska nadzemnih i
podzemnih voda.
Sve instalacije moraju uvijek biti ispravne i
pod nadzorom.
U prostorijama pismohrane strogo je
zabranjeno pušenje.

Članak 35.
Prostorije pismohrane moraju imati
odgovarajući inventar kao što su police, ormari,
stalaže, ljestve, stol, dobro osvjetljenje i dr..
Prostorije moraju biti osigurane valjanim
uređajima za sigurno zatvaranje vrata, te opremljene
odgovarajućim brojem protupožarnih aparata na prah.

Članak 36.
Pristup u pismohranu dozvoljen je samo
odgovornoj osobi za rad pismohrane, odnosno
zaposleniku u pismohrani.
Brigu o uređenju pismohrane, te nadzor nad
radom u pismohrani provodi odgovorna osoba
ustrojstvene jedinice u kojoj se nalazi pismohrana.

IX.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.

Odgovorne osobe za cjelokupno arhivsko i
registraturno gradivo nastalo tijekom poslovanja
općine i njegovih prednika obvezne su postupati u
skladu sa odredbama Zakona o arhivskom gradivu i
arhivima, te odredbama ovog Pravilnika.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 710
Članak 38.

Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se
na način i po postupku utvrđenim za njegovo
donošenje.

Članak 39.

POSEBNA LISTA REGISTRATURNOG
GRADIVA OPĆINE GORNJA VRBA
S ROKOVIMA ČUVANJA
Red. SADRŽAJ Rok
broj (naziv predmeta ili akta) čuvanja
1.

Za sva pitanja koja nisu navedena ovim
Pravilnikom primjenjuje se Zakon o arhivskom
gradivu i arhivima, njegovi podzakonski akti, kao i
drugi zakonski propisi kojima se pobliže utvrđuje
rukovanje i rokovi čuvanja arhivskoga i registraturnog
gradiva.

Članak 40.
Poseban popis arhivskoga i registraturnog
gradiva općine primjenjuje se po pribavljenoj
suglasnosti nadležnog Arhiva.

Članak 41.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
ishođenja suglasnosti Državnog arhiva.

Članak 42.
Ovaj Pravilnik, nakon ishođenja suglasnosti
iz prethodnog članka ovog Pravilnika, objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

NAČELNIK:
Niko Pavić, ing. str.

Broj: 7

OPĆI POSLOVI

1.1
Urudžbeni zapisnik, upisnici i druge knjige
koje imaju karakter urudžbenog zapisnika trajno
1.2.
Kazalo, imenici i registri koji se vode uz
urudžbeni zapisnik i upisnik trajno
1.3.
Arhivska knjiga, zapisnici o škartiranju, popis
gradiva koje se trajno čuva, zapisnici o preuzimanju
gradiva, zapisnici o primopredaji gradiva, zapisnici o
predaji gradiva nadležnom arhivu u tiskanom obliku i
diskete trajno
1.4.
Dostavne knjige, knjige za poštu i druge
pomoćne uredske knjige 5 godina
1.5.
Izvještaji o radu i programi rada za Općinsko
vijeće i Općinsko poglavarstvo, zapisnici sa sjednica
vijeća, poglavarstva, komisija, odbora i slično, te
odluke, rješenja, preporuke i zaključci vijeća,
poglavarstva i komisija trajno
1.6.
Samoupravni opći akti organa (statuti,
pravilnici i drugi opći akti organa općine) trajno
1.7.
Rješenja o utvrđivanju oznaka unutrašnjih
organizacijskih jedinica, o vođenju urudžbenog
zapisnika, upisnika predmeta (upravnog postupka) i
popisa, o planu arhivskih znakova trajno
1.8.
Informacije, analize i uputstva u vezi s
primjenom zakonskih propisa trajno
1.9.
Tehnička dokumentacija - projekti zgrada
trajno
1.10. Evidencija štambilja, pečata i žigova trajno
1.11. Okružnice i uputstva o postupcima u radu,
dostavljene od nadležnih organa trajno
1.12. Dokumentacija vezana uz nadzor nad
provođenjem Zakona o općem upravnom postupku 10
godina
1.13. Spisi o popravcima zgrada 10 godina
1.14. Spisi o nabavi i popravcima opreme i
inventara 10 godina
1.15. Rješenje o rashodovanju opreme i inventara
10 godina
1.16. Spisi u vezi s licitacijama i prikupljanju
pismenih ponuda 5 godina
1.17. Dopisi u vezi s nabavama, radovima i
uslugama 5 godina
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1.18. Manje važno dopisivanje (obavještajnog)
informativnog i urgentnog karaktera 5 godina
1.19. M a n j e v a ž n e p r e p i s k e o o p ć i m ,
organizacijskim i stručnim pitanjima s drugim
ustanovama,
stručnim i drugim organizacijama 5 godina
1.20. Dopisi u unutarnjem dopisivanju 3 godine
1.21. Periodični izvještaji i planovi rada pojedinih
radnika 3 godine
1.22. Tipizirani podnesci, zamolbe, urgencije,
reklamacije stranaka, pozivi, obavijesti, opomene,
informacije općeg karaktera 3 godine
1.23. Koncepti (kopije) potvrda, uvjerenja i ostalih
izvoda s ograničenom važnošću na osnovi stalnih
evidencija i molbe kojima se traži izdavanje takvih
dokumenata 3 godine
1.24. Rješenja o administrativnim zabranama,
honorarima, imenovanjima privremenih komisija i
druga tipizirana beznačajna rješenja, ukoliko nisu
sastavni dio predmeta 5 godina
1.25. Statistički izvještaji trajno
1.26. Foto-dokumentacija, snimljeni materijali
trajno
1.27. Diskete i CD-i trajno

među radnicima (ako ne sadrže popise imovine) 10
godina
3.2.
Dokumentacija o pokretanju i vođenju i
završetku disciplinskog postupka za naknadu štete 5
godina
3.3.
Matična knjiga zaposlenih trajno
3.4.
Zahtjev za mirovinu (cijeli predmet) trajno
3.5.
Personalni listovi - dosjei s personalnim
prilozima i podacima trajno
3.6.
Evidencije o izrečenim mjerama zbog
povrede radne dužnosti trajno
3.7.
Prijave nesreće na poslu trajno
3.8.
Mjesečni izvještaji o bolovanju s
pripadajućom dokumentacijom 5 godina
3.9.
Prigovori, tužbe i žalbe radnika, ostala
dokumentacija (osim konačnih rješenja i odluka u vezi
s ostvarivanjem prava radnika iz radnog odnosa) 5
godina
4.0.
Rješenja i dokumentacija o vođenju
disciplinskog postupka teška povreda trajno
4.1. Rješenja i dokumentacija o vođenju disciplinskog
postupka lakša povreda 5 godina

3.

2.

PERSONALNI POSLOVI

2.1.
Odluke i rješenja o zasnivanju radnog odnosa
i imenovanjima trajno
2.2.
Rješenja o rasporedu radnika na radna mjesta
trajno
2.3.
Rješenja o prestanku radnog odnosa trajno
2.4.
Prijava za polaganje stručnog ispita i
dopisivanja u vezi sa tim 5 godina
2.5.
Rješenja i drugi spisi o dopustima,
bolovanjima i drugim odsustvovanjima s rada, te
zamjene na radu u takvim slučajevima (ukoliko nisu
dio novčane dokumentacije) 3 godina
2.6
Rješenja o stavljanju na raspolaganje trajno
2.7.
Dokumentacija o raspisivanju i provođenju
natječaja za popunjenje radnih mjesta 5 godina
2.8.
Evidencija o prijavama radnika socijalnom
osiguranju trajno
2.9.
Evidencija o odsustvovanju radnika s posla
3 godine
3.0.
Ugovori o obavljanju povremenih i
privremenih poslova trajno
3.1.
Zapisnici o primopredaji dužnosti i poslova
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URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO,
KOMUNALNI I STAMBENI POSLOVI

3.1.
Razvojni provedbeni urbanistički planovi i dr.
s pratećom dokumentacijom trajno
3.2.
Urbanistički uvjeti uređenja prostora trajno,
3.3.
Studije, projekti, planovi i programi trajno
3.4.
Suglasnosti za izdavanje građevinskih
dozvola 10 godina
3.5.
Suglasnost za izdavanje lokacijskih dozvola
10 godina
3.6.
Rješenja o prekopima javnih površina 5
godina
3.7.
Rješenja o utvrđivanju visine komunalne
naknade, naknade za održavanje grobnih polja,
komunalnog doprinosa 6 godina
3.8.
Rješenja o imenovanju trgova, ulica naselja i
sl. trajno

4.

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

4.1.
Rješenja o prodaji građevinskog zemljišta (s
dokumentacijom) trajno
4.2.
Odluka o zamjeni zemljišta s
dokumentacijom trajno
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4.3.
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju
nekretnina trajno
4.4.
Rješenje o odricanju prava vlasništva na
nekretninama u korist općine trajno
4.5.
Ugovor o zakupu zemljišta u vlasništvu
općine trajno
4.6.
Rješenja o priznavanju prava vlasništva na
temelju ranije donijetih akata trajno
4.7.
Kupoprodajni i darovni ugovori i ugovori o
zamjeni nekretnina trajno
4.8.
Evidencije kupoprodajnih, darovnih ugovora
i ugovora o zamjeni nekretnina trajno
4.9.
Zapisnici o procjeni nekretnina 10 godina
4.10. Sudski, upravni i drugi predmeti trajno

5.

FINANCIJSKI POSLOVI

5.1.
Proračun trajno
5.2.
Odluka o izvršenju Proračuna trajno
5.3.
Završni račun Proračuna trajno
5.4.
Izvještaj o izvršenju Proračuna trajno
5.5.
Tromjesečni financijski Planovi proračuna 7
godina
5.6.
Zahtjevi korisnika o dodjeli sredstava iz
proračuna 3 godine
5.7.
Prijedlog i nacrt Proračuna 1 godina
5.8.
Prijedlog završnog računa Proračuna 1
godina

6.10. Putni računi 7 godina
6.11. Knjiga putnih računa 7 godina
6.12. Elaborat o popisu sredstava trajno
6.13. Sudske administrativne zabrane 10 godina
6.14. Rješenje o plaćanju raznih poreza i doprinosa
10 godina
6.15. Inventurne liste 10 godina
6.16. Pomoćne knjige evidencije komunalne
naknade, komunalnog doprinosa i ostalih primanja
općine 6 godina

7.

KNJIGOVODSTVENO-FINANCIJSKA
I DRUGA DOKUMENTACIJA
6.1.
Glavna knjiga 11 godina
6.2.
Konačni obračun plaća trajno
6.3.
Dnevnik knjiženja 11 godina
6.4.
Knjiga ulaznih i izlaznih računa 7 godina
6.5.
Knjiga osnovnih sredstava trajno
6.6.
Blagajnički izvještaj 7 godina
6.7.
Knjigovodstvene isprave na temelju kojih se
vrši knjiženje 11 godina
6.8.
Izvodi FINE 11 godina
6.9.
Ugovori o djelu za izvršavanje manjih radova
5 godina

ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURA,
TURIZAM, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA
ZAŠTITA

7.1.
Analiza stanja u oblasti predškolskog odgoja
trajno
7.2.
Analiza stanja u oblasti osnovnog školstva
trajno
7.3.
Analiza stanja u oblasti kulture i tehničke
kulture trajno
7.6.
Analiza stanja u oblasti turizma trajno
7.7.
Analiza stanja u oblasti zdravstvene i
socijalne zaštite trajno
7.8.
Povremeni izvještaji i informacije 10 godina
7.9.
Rješenja o odobrenjima socijalnih pomoći
trajno

8.
6.

Broj: 7

GRADIVO POHRANJENO NA
NEKONVENCIONALNIM MEDIJIMA

Određena građa, pretežito vezana za
računovodstveno-knjigovodstveno poslovanje, može
se čuvati pohranjena na nekonvencionalnim medijima
(compact discovima ili mikrofilmirana)
8.1.
Proračun i Odluka o izvršavanju Proračuna te
završni računi trajno
8.2.
Ostale računovodstvene i knjigovodstvene
evidencije pohranjene na nekonvencionalnim
medijima trajno.

Broj: 7
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14.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o
javnoj nabavi (Narodne novine» br. 110/07) i
članka 53. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br.03/06)
Općinsko poglavarstvo općine Gornja Vrba na
25. sjednici održanoj 3. travnja 2007. godine
donijelo je

Broj: 7
ODLUKU

o Planu nabave općine Gornja Vrba
u 2008. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom sukladno Proračunu
općine Gornja Vrba utvrđuje se Plan nabave
općine Gornja Vrba kako slijedi:
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Članak 2.

OPĆE ODREDBE

Postupak nabave provodi se sukladno
odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Članak 1.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja s primjenom od 1. siječnja 2008.
godine i objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke
mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se
koristi kao poljoprivredno zemljište u općini Gornja
Vrba u slučajevima kad bi propuštanje tih mjera
nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo
poljoprivrednu proizvodnju i mjere za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i
šumskom zemljištu..

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
AGROTEHNIČKE MJERE

KLASA: 022-05/08-02/
URBROJ: 1728/28-03-08-1
Gornja Vrba, 3. travnja 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Niko Pavić,inž.str., v.r.

15.

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NN br. 33/01 )
članka 11. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(“Narodne novine”, br. 66/01, 87/02) čl. 53. i čl. 14.
točka 3. Statuta općine Gornja Vrba ( "Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 03/06) i čl. 4.
i 16. Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 10/06) Općinsko poglavarstvo Gornja Vrba
na svojoj 26.sjednici održanoj 29.4.2008.g. donijelo je
sljedeću:

Članak 2.
Agrotehničkim
Odluke smatraju se:
-

mjerama iz članka 1. ove

sprečavanje erozije,
sprečavanje zakorovljenosti,
održavanje kanalske mreže,
zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih
vrsta biljaka na određenom području,
suzbijanje biljnih bolesti štetnika,
korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.
uređivanje i održavanje poljskih putova
sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica
zabrana odlaganja otpada na šumske i
poljoprivredne površine

Članak 3.
Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu su mjere koje se moraju provoditi da bi se
spriječila pojava i širenje požara.

ODLUKU

Članak 4.

o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom
zemljištu i mjerama zaštite od požara na
šumama, poljoprivrednom i šumskom zemljištu

Agrotehničke mjere na poljoprivrednom
zemljištu i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu, šumama i šumskom zemljištu propisane
ovom Odlukom dužni su provoditi:
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vlasnici, posjednici ili korisnici
poljoprivrednog zemljišta ( u nastavku teksta:
vlasnici i korisnici )
vlasnici šuma i šumskog zemljišta
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MJERE SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI
I OBRASTANJA VIŠEGODIŠNJIM
RASLINJEM
Članak 8.

Članak 5.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
dužni su, u svrhu zaštite tla od erozije, održavati
dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute
radi zaštite tla od erozije.

Članak 6.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
dužni su održavati i uređivati živice i to:
krčiti i obrezivati ih najmanje dva puta
godišnje,
formirati ih na način da ne ometaju promet,
vidljivost i preglednost poljskog puta
sjeći i obrezivati visoko grmlje tako da se ne
oštećuje poljoprivredno zemljište i putovi.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
radi sprečavanja obrastanja zemljišta korovima i
višegodišnjim raslinjem dužni su poduzimati sljedeće
mjere;
redovito preoravati, okopavati i kositi korov,
te krčiti višegodišnje raslinje,
spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje
raslinje sukladno odredbama ove Odluke
prskanjem herbicidima uništavati korov i
višegodišnje raslinje

Članak 9.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
posebnu pozornost moraju dati uništavanju
ambrozije i ostalih sličnih biljki i korova koje štetno
djeluju na ljudsko zdravlje.
Bilje i korove iz stavka 1. ovog članka mora se
ukloniti najkasnije prije cvatnje.

Članak 7.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
dužni su primjenjivati osnovne mjere uređivanja međa
i to:
krčenje živica, grmlja i stabala na međi koje
zasjenjuje poljoprivredno zemljište,
redovito suzbijanje korova košnjom i drugim
mehaničkim načinima,
živicu na međi održavati na način da širinom
ne prelazi površinu međe, odnosno da ne
zasjenjuje i šteti susjednom poljoprivrednom
zemljištu.
Radi održavanja u ispravnom stanju živica i
međa zabranjeno je:
podizanje živica na međi uz poljske putove,
ako bi ona nanosila štetu susjednom
poljoprivrednom zemljištu ili smetala
prometu, vidljivosti i preglednosti poljskih
putova,
neovlašteno preoravanje i pomicanje međa,
paljenje grmlja, korova i otpada uz živicu i na
međama.

Članak 10.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
dužni su radi održavanja vodenih kanala u funkciji,
odvodnje suvišne vode i održavanja izvedenih sustava
drenaže poduzimati sljedeće mjere:
obrađivati poljoprivredno zemljište na način
da se ne remeti funkcija kanala za odvodnju
vode, te da se ne ošteti izvedeni drenažni
sustav,
U cilju održavanja kanala u dobroj funkciji za
odvođenje suvišne vode, zabranjeno je:
mijenjati smjer kanala bez suglasnosti organa
nadležnog za poslove vodoprivrede,
odlagati u kanal zemlju, građevinski materijal
i otpad,
uz hidromelioracijske kanale na udaljenosti
manjoj od 2 m od ruba kanala obrađivati
zemlju, kopati zemlju, šljunak ili pijesak i
obavljati radnje kojima se mogu oštetiti
kanali ili poremetiti njihovo funkcioniranje.
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Članak 11.

Poljskim putem u smislu ove Odluke smatra
se svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet,
odnosno prilaz na poljoprivredno zemljište, a kojim se
koristi veći broj korisnika, te se održava kao ostale
nerazvrstane ceste na području općine.
Poljski putovi moraju se redovito održavati
tako da budu sposobni za svoju funkciju.
Pod održavanjem poljskih putova
podrazumijeva se sljedeće:
nasipanje puta kamenom ili drugim čvrstim
materijalom,
kopanje i čišćenje putnih jaraka i propusta za
vodu,
zamjena dotrajalih cijevi i drugih propusta za
vodu.

Članak 12.
U cilju održavanja poljskih putova u dobroj
funkciji prometovanja zabranjeno je:
neovlašteno mijenjati trasu putova,
izvoziti i iznositi na putove neadekvatni
otpadni materijal, te biljni i drugi otpad
neovlašteno vršiti preoravanje putova i vršiti
druge radnje koje znatno oštećuju putnu
mrežu.

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU,
ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU
Članak 13.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
dužni su radi sprečavanja pojava i širenja požara na
poljoprivrednom zemljištu poduzeti sljedeće mjere:
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radi sprječavanja širenja požara na susjedovo
zemljište,

Članak 14.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
dužni su kod uništavanja korova i biljnog otpada
spaljivanjem poduzeti sljedeće mjere:
spaljivati suhi korov i biljni otpad na
najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba
šumskog zemljišta, te najmanje 15 m od
krošanja stabala, nasada na susjednim
parcelama kao i vodiča i stupova dalekovoda,
tlo na kojem se loži vatra mora se očistiti od
trave i drugog gorivog materijala,
spaljivanju korova moraju biti nazočne osobe
koje su zapalile vatru, a uza se moraju imati
osnovna sredstva i opremu za početno gašenje
požara,
osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i
ugasiti, i tek nakon utvrđivanja da je vatra
ugašena može napustiti to mjesto.

Članak 15.
Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici,
odnosno gospodare šumama i šumskim zemljištem
dužne su planirati i provoditi sljedeće preventivnouzgojne i druge mjere zaštite od požara i to:
uklanjati sušce, kresati i uklanjati suhe grane,
uspostaviti šumski red nakon sječe, sakupljati
suhe biljne ostatke nakon čišćenja šuma,
uspostaviti šumske prosjeke i držati u
prohodnom stanju,
poduzimati i druge mjere utvrđene propisima
iz djelokruga šumarstva i zaštite od požara

Članak 16.
-

-

-

obvezno uklanjanje biljnih ostataka na
poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u
roku 15 dana od žetve,
obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka
nakon provedenih agrotehničkih mjera u
trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine,
obvezno uz među preorati ili očistiti zemljište
zatravnjeno suhim biljem i biljnim otpadom

Zabranjuje se uklanjanje spaljivanjem korova
i biljnog otpada na poljoprivrednom i šumskom
zemljištu od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine.
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA

Članak 17.
Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke
provode poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna
inspekcija, te inspekcija zaštite od požara.

KLASA: 214-01/08-01/2
URBROJ: 1728/28-03-08/2
Gornja Vrba, 29. 4. 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Niko Pavić,inž.str., v.r.

KAZNENE ODREDBE
Članak 18.
Novčanom kaznom od 100,00 do 200,00 kn
kaznit će se za prekršaj fizička osoba, ako postupa
protivno odredbama članka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, ove Odluke.

Članak 19.
Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kn
kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi
protivno odredbama članka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, ove Odluke.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će
se odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom od
100,00 do 200,00 kn.

16.

Na temelju članka 26. Zakona o trgovini
(“Narodne novine” br. 49/03), članka 3. i 4. Pravilnika
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovine na malo (“Narodne novine” br. 80/01), i
članka 53. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije” br. 03/06)
Općinsko poglavarstvo općine Gornja Vrba na svojoj
25. sjednici održanoj 3. 4. 2008.godine donijelo je
sljedeću:
ODLUKU

Članak 20.
Novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se
fizičke osobe, a novčanom kaznom od 1000,00 kn
pravne osobe koje ne postupe po odredbama članka 9.
ove Odluke, odnosno, uklanjanje ambrozije i ostalih
korova štetnih po zdravlje ljudi učinit će ovlaštena
pravna osoba za komunalne poslove na trošak
vlasnika ili korisnika poljoprivrednog zemljišta.

o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovine na malo

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme
prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u
daljem tekstu: prodavaonice ), radno vrijeme u dane
državnih blagdana i nedjelja, ljekarni i benzinskih
postaja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 2.
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

Obavijest o radnom vremenu mora se nalaziti
na vidnom mjestu u prodavaonici, a radno vrijeme
prodavaonice istaknuti na ulazu u prodavaonicu ili na
drugom pogodnom mjestu tako da bude uočljivo
potrošačima.
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Članak 3.

-

Prodavaonice mogu radnim danom:
započeti s radom najranije u 7,00 sati
završiti s radom najkasnije u 22,00 sati
a nedjeljom:
započeti s radom najranije u 8,00 sati
završiti s radom najkasnije u 13,00 sati
U dane državnih blagdana prodavaonice ne

rade.
Prodavaonice mogu radnim danom raditi
jednokratno i dvokratno, prema odluci trgovca.
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Članak 9.

Trgovac je dužan Jedinstvenom upravnom
odjelu 15 dana prije početka rada dostaviti obrazac
prijave radnog vremena.
Članak 10.
Trgovac je dužan obavijestiti Jedinstveni
upravni odjel o privremenom ili trajnom zatvaranju
prodavaonice najmanje 10 dana prije zatvaranja.
Obavijest o privremenom ili trajnom zatvaranju
prodavaonice trgovac je dužan istaknuti na ulazu u
prodavaonicu.

Članak 4.

Članak 11.

Prodavaonice kruha u sastavu pekara i kiosci
s kruhom radnim danom mogu započeti s radom
najranije u 5,30 sati, a završiti u 22,00 sati.

Trgovac je dužan uskladiti radno vrijeme
prodavaonice s odredbama ove Odluke u roku od 30
dana od dana njenog stupanja na snagu.
Članak 12.

Članak 5.
Benzinske postaje mogu raditi sve dane u
godini 0,00-24,00 sata.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja
Gospodarska inspekcija Državnog inspektorata.
Članak 13.

Članak 6.
Kiosci za prodaju tiska i duhanskih proizvoda
radnim danom mogu:
započeti s radom najranije u 5,30 sati
završiti s radom najkasnije u 23,00 sati
a nedjeljom i blagdanom mogu:
započeti s radom najranije u 8,00 sati
završiti s radom najkasnije u 14,00 sati

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih
oblika trgovina na malo na području općine Gornja
Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko posavske županije”
br. 07/02).
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko posavske županije”.

Članak 7.
Ljekarne mogu započeti s radom najranije u
7,00 sati, a završiti s radom u najkasnije u 20,00 sati.
Članak 8.
Na dan 24. prosinca (Badnjak) i 31. prosinca
(Silvestrovo) sve prodavaonice se zatvaraju u 15,00
sati.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 330-01/08-01/1
URBROJ: 1728/28-02-08/1
Gornja Vrba, 3. 4. 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Niko Pavić,inž.str., v.r.
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17.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu
(“Narodne novine” br. 96/03) i članka 30. Statuta
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 03/2006.), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na svojoj 18. sjednici održanoj
28. svibnja 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna
općine Gornja Vrba za 2007. godinu

Broj: 7

Preneseni višak prihoda iz
2006. godine:
624.828,00 kn
Višak prihoda 2007. godine:
4.272.758,65 kn
Ukupno višak prihoda raspoloživ
u narednom razdoblju:
4.897.586,65 kn

V.
Stanje žiro-računa Proračuna broj 24910051856900007 na dan 01.01.2007. godine bilo je
994.441,68 kn.
Stanje žiro-računa Proračuna broj 24910051856900007 na dan 31.12.2007. godine je
4.184.925,56 kn, a izdvojeni depozit iznosi
715.589,09 kn.

OPĆI DIO
I.

VI.

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji obračun
Proračuna općine Gornja Vrba za 2007. godinu.

Stanje potraživanja na dan 31. 12. 2007.
godine iznosi 3.442.629,18 kn.

II.

VII.

Godišnjim obračunom Proračuna općine
Gornja Vrba za 2007. godinu utvrđeni su ostvareni
prihodi u iznosu 8.268.950,80 kn.

Na dan 31. 12. 2007. godine utvrđene su dospjele
obveze u iznosu 2.928,00, a odnose se na neplaćene
geodetske usluge.

III.

VIII.

Rashodi utvrđeni prema pozicijama
Proračuna za 2007. godini izvršeni su u ukupnom
iznosu 3.996.192,15 kn.

Općina Gornja Vrba tijekom 2007. godine nije
primala niti davala zajmove.

IX.
IV.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
izvršenih rashoda daje višak prihoda:
Ostvareni prihodi
u 2007. godini:
Izvršeni rashodi
u 2007. godini:
Višak prihoda u
2007. godini:

U Proračunu za 2007. godinu nisu planirana
sredstva za tekuću pričuvu.

X.
8.268.950,80 kn
3.996.192,15 kn
4.272.758,65 kn

Izvršenje bilančnog dijela prihoda i rashoda
Proračuna općine Gornja Vrba za 2007. godinu daje se
u Usporednom pregledu planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka i rashoda Proračuna za 2007.
godinu koji je sastojina Godišnjeg obračuna
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Proračuna općine Gornja Vrba za 2007. godinu.
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ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna za 2007.
godinu bit će objavljena u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».

XI.
Posebni dio Godišnjeg obračuna u okviru
bilance izvršenja Proračuna, sadrži rashode izvršene
po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim i
posebnim namjenama.

XII.
Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna
Proračuna općine Gornja Vrba za 2007. godinu
zajedno s Usporednim pregledom planiranih i

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 400-08/08-01/2
Urbroj: 2178/28-02-08-2
Gornja Vrba, 28. svibnja 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić
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18.

Općina Gornja Vrba je imenovala operativne
snage na svome području, a koje čine:

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1.
Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br.174/4.) i članka
14. i članka 61. Statuta općine Gornja Vrba
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
03/06 ), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj
18. sjednici održanoj 28. 5. 2008.godine donosi:

Vrba

Stožer zaštite i spašavanja općine Gornja

1.
2.

SMJERNICE

3.

za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području
općine Gornja Vrba u 2008.g.

4.

NIKO PAVIĆ, zapovjednik
načelnik općine
LIDIJA RESANOVIĆ, član
Djelatnik Općinske uprave
MATO ODOBAŠIĆ, član
Predstavnik PU
JADRANKA ĆORLUKA, član
Djelatnik DUZS
IVAN VULETAčlan
Zapovjednik vat. postrojbe
Dr.LILJANA MIKEŠIĆ, član
Predstavnik Doma zdravlja
MIRJANA ČAMBER, član
Predstavnik kom. Poduzeća
ZDRAVKO MARINOVIĆ, član
Predstavnik veterinarske stanice

5.
6.

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša,
materijalnih kulturnih dobara, sa ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih dobara, te okoliša kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i
spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i
zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i
spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti)
donose se ove Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava za zaštitu i spašavanje u 2008.g., a koje se
odnose na sljedeće :

7.
8.

-

Zapovjedništvo civilne zaštite

;1.

JADRANKA ĆORLUKA, Zapovjednik
Djelatnik DUZS
SLAVICA LEOVIĆ, Član
Djelatnik Doma zdravlja
Dr.MARTINA VIDOVIĆ, Član
Djelatnik Veterinarske ambulante
MARKO JURIĆ, Član
Član JVP
MARICA PAVLOVIĆ, Član
Djelatnik Općinske uprave

2.
3.

1.

CIVILNA ZAŠTITA

Sukladno procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Planu zaštite
i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i
materijalnom sklopu, te usklađeno s osiguranim
financijskim sredstvima u Proračunu općine Gornja
Vrba, a sa ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za
djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na
sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje
nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba
kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih
dobara redovita djelatnost, za zapovjedništva,
postrojbe i druge sposobnosti civilne zaštite iskazuju
se prioriteti materijalno-tehničkog razvoja (nabava
osobne i skupne opreme), te planirati provođenje
osposobljavanja, uvježbavanja i druge aktivnosti.

4.
5.

Za osiguranje
uvjeta za provođenje
evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i
materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz mjera
zaštite i spašavanja za 2008.g. ne predviđaju se
nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se i do sada
provode kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe.
Općina Gornja Vrba je u svom Proračunu
osigurala sredstva za funkcioniranje civilne zaštite u
iznosu od 5.000,00 kn kroz tekuće pomoći.
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VATROGASTVO

Na području općine Gornja Vrba vatrogasnu
zaštitu obavlja Javna vatrogasna postrojba grada
Slavonskog Broda, na temelju zaključenog Ugovora
od 02.04.2008.god., te su u Općinskom proračunu
osigurana potrebna sredstva za sufinanciranje iste u
iznosu od 37.500,00 kuna.
Isto tako, općina Gornja Vrba je osigurala u
Proračunu sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za
nabavu i ugradnju ormarića s opremom za energetsko i
elektronično upravljanje sirenom.

3.

SKLONIŠTA

Na području općine Gornja Vrba nema
izgrađenog skloništa osnovne ni dopunske zaštite, to
će se za sklanjanje ljudi koristiti predviđeni zakloni,
odnosno koristit će se putovi evakuacije u skladu s
Planom zaštite.

4.

UDRUGE GRAĐANA OD INTERESA
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Od udruga koje su od interesa za zaštitu i
spašavanje na području općine Gornja Vrba djeluju:
-

-

-

Lovačko društvo „Jelas“ Ruščica (revir
Gornja i Donja Vrba) predsjednik Vlado
Štefanek, prof., Slav. Brod
Športsko ribolovna udruga "Bistro" Gornja
Vrba predsjednik Ivan Primorac, Gornja
Vrba
Gradsko društvo Crvenog križa, Slav. Brod

Za navedene udruge osigurana su sredstva za
rad sukladno dostavljenim programima i planovima
rada. Smatramo da navedene udruge, preko svojih
članova, upoznate sa stanjem na terenu, dobro poznaju
lokalni teren i kao takve mogu biti važan čimbenik u
sustavu zaštite i spašavanja.
Isto tako, općina Gornja Vrba ima dobre
odnose sa Crvenim križem iz Slavonskog Broda za čiji
je rad odnosno sufinanciranje osigurano 5.000,00 kn u
Proračunu općine.

5.
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SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU SVOJE REDOVNE
DJELATNOSTI

Na području općine nije registrirana niti jedna
pravna osoba kojoj bi zaštita i spašavanje bili u okviru
redovite djelatnosti.
Nositelj koncesije za distribuciju zemnog
plina je trgovačko društvo „Brod-plin“ d.o.o. iz
Slavonskog Broda, a „Jakob Becker“ d.o.o. Vrbskih
žrtava, koncesijskim ugovorom obavlja usluge
odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području
općine, te svatko od navedenih obnaša dužnost u
okviru redovitog obavljanja radnih zadataka, a između
ostalog rade i na prevenciji u smislu zaštite ljudi,
okoliša i materijalnih dobara.

6.

FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

Tijekom 2008.godine nastojat će se osigurati
dodatna sredstva za financiranje sustava zaštite i
spašavanja, a posebno operativnih snaga, te službi,
pravnih osoba i udruga koje se u svojoj djelatnosti
bave zaštitom i spašavanjem ili neposredno sudjeluju
u tom sustavu.
Sredstva za navedene namjene će biti osigurana u
Proračunu općine Gornja Vrba za 2008.g. u ukupnom
iznosu od 72.000,00 kuna.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 214-01/08-01/2
Urbroj: 2178/28-03-08-4
U Gornjoj Vrbi, 29. 5. 2008.
Predsjednik Vijeća
Stanko Jurić,v.r.
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Na temelju čl. 92. stavak 2. Zakona o lokalnoj
i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01,
60/01,129/05 ) i čl. 30 Statuta općine Gornja Vrba
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 3/06 ), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na
svojoj 18.sjednici održanoj 28. 5. 2008.g. donijelo je:
ODLUKU
o razrješenju člana Općinskog poglavarstva
Gornja Vrba

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 013-03/08-01/1
Urbroj: 2178/28-02-08-02
U Gornjoj Vrbi, 29. 5. 2008.
Predsjednik Vijeća
Stanko Jurić,v.r.

I
Razrješuje se Đuro Martin, s danom 28. 5.
2008. godine., dužnosti člana Općinskog poglavarstva
Gornja Vrba, na osobni zahtjev.
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OPĆINA KLAKAR

7.

Članak 3.

Na temelju odredbe članka 35. točka 5. i
članka 53. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnog) samoupravi („Narodne novine“ br.
33/01, 60/01 i 129/05), članka 31. i 62. Statuta općine
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko
posavske
županije“ br. 01/06) Općinsko vijeće općine Klakar na
svojoj 27. sjednici održanoj 8.svibnja 2008. godine
donijelo je
ODLUKU
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
općine Klakar

I.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela
osiguravaju se u Proračunu općine Klakar i iz drugih
prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 4.
Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni
upravni odjel mora biti istaknut natpis koji sadržava
sljedeće:
„Grb Republike Hrvatske“, naziv:
„Republika Hrvatska“, naziv: „Brodsko posavska
županija“, naziv: „Općina Klakar“, naziv:
„Jedinstveni upravni odjel“, Klakar“.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se ustroj i djelokrug
Jedinstvenog upravnog odjela općine Klakar.
Unutar Jedinstvenog upravnog odjela mogu
se ustrojiti unutarnje ustrojstvene jedinice službe.

Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat.
Pečatom Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se
sva pismena iz nadležnosti istog.

II.

DJELOKRUG JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA

Članak 2.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u
obavljanju poslova iz svoga djelokruga rada i za svoj
rad je odgovoran Općinskom poglavarstvu i načelniku
za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz
samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne
samouprave, kao i poslove državne uprave prenijetih
na sukladno zakonu i drugim propisima, i to naročito:
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poslove iz oblasti društvenih djelatnosti:
kulture, tehničke kulture i sporta, brige i
odgoja djece predškolske dobi, osnovnog
školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruge
građana;
poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva:
izrada Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, upravni
postupci u oblasti komunalnog gospodarstva,
provedba komunalnog reda, izrada Programa
izgradnje i održavanja komunalne
infrastrukture i drugih objekata kojih je
investitor općina, priprema zemljišta za
izgradnju;
poslove iz oblasti prostornog uređenja i
zaštite okoliša:
izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada
Programa za unapređenje stanja u prostoru,
poslovi na donošenju prostornog plana
općine i provedba javne rasprave,
predlaganje Programa zaštite okoliša u
slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih
razmjera;
poslove priprema akata u gospodarenju
nekretninama u vlasništvu općine:
prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti,
najma stanova, zakup poslovnih prostora
odnosno javnih površina;
poslove vođenja financijskog i materijalnog
poslovanja općine:
izrade i izvršavanja Proračuna i Godišnjeg
obračuna Proračuna općine, razreza i naplate
prihoda koji pripadaju općini kao jedinici
lokalne samouprave, obavljanje
računovodstvenih poslova, vođenje
knjigovodstvenih evidencija imovine općine,
vođenje poslova osiguranja imovine općine,
poticanje poduzetničkih aktivnosti putem
posebnih Programa od interesa za općinu;
poslove opće uprave:
opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova
i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa,
osiguravanje uvjeta za rad Jedinstvenog
upravnog odjela, poslovi prijemne
kancelarije, arhiviranje i otpreme pošte,
nabave robe i usluga;
poslovi unapređenja mjesne samouprave i
rada mjesnih odbora

III.
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NAČIN RADA I UPRAVLJANJA
Članak 7.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela
upravlja pročelnik.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
imenuje Općinsko poglavarstvo na temelju
provedenog javnog natječaja, na neodređeno vrijeme.

Članak 8.
Unutrašnji ustroj, način rada i upravljanja
Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela kojeg donosi Općinsko vijeće.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela podrobnije se utvrđuju radna mjesta,
opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima,
stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj
potrebnih službenika i namještenika, te druga pitanja
od značaja za organizaciju rada, u skladu sa zakonom i
ovom Odlukom.

IV.

ODGOVORNOST JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel u svome djelokrugu
rada izrađuje nacrte općih akata, analiza, priprema
materijale za Općinsko vijeće, Općinsko
poglavarstvo, načelnika, te radna tijela Vijeća i
Poglavarstva.
Jedinstveni upravni odjel je dužan svojim
radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana
i pravnih osoba u skladu sa Statutom općine Klakar i
zakonom.

V.

SREDSTVA ZA RAD
Članak 10.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela
osiguravaju se u Proračunu općine Klakar i iz drugih
prihoda u skladu sa zakonom.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važenje Odluke o ustrojstvu općinske uprave
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br.
02/94).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/08-02/11
Ur. broj: 2178/07-02-08-1
Klakar, 8.svibnja 2008.

Broj: 7

mladih općine Klakar (u daljnjem tekstu: Savjet
mladih), broj članova, način i postupak izbora,
djelokrug rada, način financiranja rada i Programa,
osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad, te druga
pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.
Savjet mladih osniva se kao savjetodavno
tijelo Općinskog vijeća općine Klakar sa ciljem
aktivnog uključivanja mladih u javni život općine
Klakar.
Mladi, u smislu ove Odluke su hrvatski
državljani s prebivalištem na području općine Klakar
u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina
života.

SASTAV SAVJETA MLADIH
Članak 3.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

Savjet mladih općine Klakar ima pet članova,
uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

NAČIN I POSTUPAK IZBORA SAVJETA
MLADIH
8.

Članak 4.

Na temelju odredbe članka 2. Zakona o
savjetima mladih („Narodne novine“ br. 23/07) i
članak 31. Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije“ br. 01/06) Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 27. sjednici održanoj
8.svibnja 2008. godine donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih općine Klakar

Općinsko vijeće općine Klakar pokreće
postupak izbora članova Savjeta mladih javnim
pozivom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu
ove Odluke.
Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči
općine Klakar i oglasnim pločama mjesnih odbora
Ruščica, Gornja Bebrina i Donja Bebrina.
Kandidate za članove Savjeta mladih
predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladim,
učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi
registrirani oblici organiziranja mladih, sa sjedištem u
općini Klakar.

OSNOVNE ODREDBE
Članak 5.
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta
mladih podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor
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i imenovanje Općinskog vijeća općine Klakar, u roku
od 15 dana od dana objave javnog poziva.
Prijedlog obvezno sadrži sljedeće podatke:
naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja
podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i
godina rođenja, prebivalište)
obrazloženje prijedloga
prijedlog mora biti ovjeren od ovlaštene
osobe predlagatelja
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće
se uzeti u razmatranje.
Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za
izbor u Savjet mladih utvrđuje Komisija za izbor i
imenovanja Općinskog vijeća. Lista se objavljuje na
oglasnoj ploči općine Klakar i na oglasnim pločama
mjesnih odbora općine Klakar u roku 15 dana od dana
isteka roka za dostavu prijedloga.
Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime
i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu
zaprimljenih prijedloga.
Lista kandidata sadrži:
ime i prezime kandidata,
datum i godinu rođenja kandidata,
prebivalište kandidata,
naznaku predlagatelja,

Strana: 747

Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta
mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne
nazoči sjednicama Savjeta mladih, ako navrši trideset
(30) godina života, na osobni zahtjev te ako je
pravomoćno sudskom presudom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, prijedlog
za novog člana Savjeta mladih utvrđuje Odbor za
izbor i imenovanja Općinskog vijeća na prijedlog
onog predlagatelja čiji je kandidat bio izabran.
Novome članu mandat traje do isteka mandata člana
umjesto kojeg je izabran.

Članak 8.
Način rada Savjeta mladih, te izbor
predsjednika i njegovog zamjenika uređuje se
Pravilnikom o radu Savjeta mladih.
Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka donosi se
većinom glasova svih članova Savjeta mladih na
konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih
saziva predsjednik Općinskog vijeća, koji sjednicom
predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Članak 9.
Članak 6.
Općinsko vijeće općine Klakar dužno je
izabrati članove Savjeta mladih u roku od 30 dana od
dana objave liste.
Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih
tajnim glasovanjem, na način i po postupku
utvrđenom u skladu s odredbama Statuta općine
Klakar i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća općine
Klakar.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjet
mladih biraju članovi Savjeta mladih iz reda izabranih
članova na kostituirajućoj sjednici.

-

-

-

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 7.
Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme
od dvije godine.

-

U okviru svog djelokruga Savjeta mladih:
raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada
Općinskog vijeća općine Klakar koji su od
interesa za mlade i predlaže donošenje akata
od značaja za unapređivanje položaja mladih
na području općine Klakar,
predlaže Općinskom vijeću općine Klakar
raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za
položaj mladih, te predlaže način rješavanja
navedenih pitanja
daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom
donošenja odluka, mjera, Programa i drugih
akata od osobitog značaja za mlade,
izrađuje izvješće nadležnim tijelima o
problemima mladih, po potrebi predlaže
mjere, odnosno program za otklanjanje
nastalih problema,
skrb o informiranosti mladih,
potiče međusobnu suradnju Savjeta mladih
općine, gradova i županija u RH, te suradnju s
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odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
obavlja i druge poslove od interesa za mlade,

Broj: 7

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.

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

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/08-02/13
Ur.broj:2178/07-02-08-1
U Klakaru, 8.svibnja 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

Članak 11.
Savjet mladih donosi Program rada Savjeta za
svaku kalendarsku godinu većinom glasova svih
članova Savjeta najkasnije do 30. rujna tekuće godine
za sljedeću kalendarsku godinu.
Program iz stavka 1. ovoga članka odobrava
Općinsko vijeće općine Klakar.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o
svome radu Općinskom vijeću općine Klakar
najkasnije do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu
godinu.

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH
Članak 12.
Ukoliko se Programom rada Savjeta mladih
za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba
osiguranja financijskih sredstava ista se osiguravaju u
Proračunu općine Klakar na temelju odobrenog
Financijskog plana koji je sastavni dio Programa rada.
Za svoj rad članovi Savjeta mladih ne primaju
naknadu, ali imaju pravo na naknadu troškova vezanih
za rad u Savjetu mladih.
Općina Klakar osigurava prostorije za rad
Savjeta mladih i svaku drugu materijalnu i
administrativnu pomoć.

9.

Na temelju članka 15.stavak 2.Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine
br.26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.i 178/04.)
te članka 31.Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br.1/06.), Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 27. sjednici održanoj
8. svibnja 2008.godine, donijelo je
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora
u općini Klakar

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila
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za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja
za povjeravanje tih djelatnosti na temelju ugovora.

III
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UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA
Članak 4.

II.

ODREĐENJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj
osobi jesu:
održavanje javnih površina
održavanje nerazvrstanih cesta
održavanje groblja
javna rasvjeta.
Pod održavanjem javnih površina naročito
se razumijeva: održavanje javnih zelenih površina,
pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih
kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih
prometnih površina, te dijelova javnih cesta koje
prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju
kao javne ceste prema posebnom zakonu.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta
razumijeva se održavanje površina koje se koriste za
promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne
većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u
smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim
zemljištem uz nerazvrstane ceste.
Pod održavanjem groblja razumijeva se
održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i
sahrane pokojnika i ukop pokojnika.
Pod pojmom javna rasvjeta razumijeva se:
upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih
cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta;
zamjena dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura,
bojanje rasvjetnih stupova, postavljanje prigodne
blagdanske dekoracije i drugo.
Komunalne djelatnosti iz ovog članka
financiraju se iz Proračuna općine Klakar iz sredstava
komunalne naknade.

Članak 3.
Komunalne djelatnosti iz članka 2. ove
Odluke povjeravaju se fizičkoj ili pravnoj osobi na
temelju pisanog ugovora na vrijeme od četiri godine.

Postupak povjeravanja komunalnih poslova na
temelju ugovora provodi se:
prikupljanjem ponuda ili
javnim natječajem
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili
javnog natječaja donosi Općinsko poglavarstvo.
Poziv za dostavu ponuda i javni natječaj
moraju sadržavati:
djelatnost za koju se sklapa ugovor
vrijeme na koje se sklapa ugovor
vrstu i opseg posla
način određivanja cijene, te način i rok
plaćanja.
jamstva izvršitelja za ispunjenje ugovora,
način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
rok važenja ponude,
dokaze kojima ponuditelj dokazuje svoju
sposobnost,
mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
uvjete za odabir najpovoljnije ponude.
Ponude se dostavljaju u zatvorenom omotu
neposredno ili putem pošte preporučeno s naznakom
„NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ“ u roku od najmanje
8 dana od dana objave natječaja.
Pozivom za dostavu ponude se poziva
najmanje tri ponuditelja da dostave ponudu.
Javni natječaj se objavljuje u dnevnom ili
tjednom tisku.

Članak 5.
Ponuditelji su uz ponudu dužni priložiti i
sljedeće dokaze o sposobnosti:
dokaz o registraciji za obavljanje komunalnih
djelatnosti (obrtnica ili izvadak iz registra trgovačkog
suda), potvrde BON 1 i BON 2, potvrde o plaćenim
porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave
natječaja (Porezna uprava, HZMO i HZZO), potvrdu
da se protiv direktora, odnosno vlasnika obrta ne vodi
istražni, odnosno kazneni postupak, reference tvrtke,
odnosno obrta za obavljanje komunalne djelatnosti
koja je predmet natječaja (oprema, poslovni prostor,
broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi).
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10.

Ponude se otvaraju na sjednici Općinskog
poglavarstva. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni i
predstavnici ponuditelja.
O tijeku postupka otvaranja ponuda vodi se
zapisnik.
Na temelju pristiglih ponuda Općinsko
poglavarstvo će donijeti Zaključak o prijedlogu za
odabir najpovoljnije ponude , te ga uputiti Općinskom
vijeću radi donošenja Odluke o izboru osobe kojoj će
se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na
temelju ugovora.
Općinsko vijeće zadržava pravo da bez
obrazloženja donose odluku da se ne izabere ni jedna
od ponuda pristiglih na natječaj.

Na temelju članka 36.stavak 1. Zakona o
proračunu (“Narodne novine 96/03)., Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 27. sjednici održanoj 8.
svibnja 2008.godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna
općine Klakar za 2008. godinu

I

OPĆI DIO
Članak 1.

IV

MJERILA ZA ODABIR PONUDE
Proračun općine Klakar za 2008.godinu
sastoji se od:

Članak 7.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se
ponuda koja udovoljava sljedećim kriterijima:
bolje reference za obavljanje komunalnih
djelatnosti iz članka 2.ove Odluke
broj i struktura radnika
oprema
ponuđena cijena
uvjeti plaćanja (odgoda plaćanja,
kompenzacije i druge pogodnosti).

RAZLIKA VIŠAK /MANJAK -1.031.000,00

V

B.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

A.
RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
10.841.000,00
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
200.000,00
RASHODI
7.780.000,00
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.292.000,00

RAČUN ZADUŽIVANJA /
FINANCIRANJA

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/08-02/12
Ur.br. 2178/07-02-08-1
Klakar, 8. svibnja 2008.

PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.000.000,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATE ZAJMOVA
2.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA + NETO
ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

Broj: 7
C.
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R A S P O L O Ž I VA S R E D S T VA I Z
PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA

1.031.000,00
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Članak 2.

Prihodi i rashodi u izmjenama i dopunama
proračuna općine Klakar za 2008.godinu utvrđeni su u
tabelarnom prikazu, te se povećavaju ili smanjuju
kako slijedi:

Rebalans Proračuna za 2008. godinu - OPĆI DIO
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POSEBNI DIO

Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz rashoda i rashoda za nabavu nefinancijse imovine po
nositeljima i potanjim namjenama kako slijedi:

Članak 3.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2008.godine i bit će objavljena u “Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Broj: 7

Klasa: 400-08/08-01/1
Ur.br. 2178/07-02-08-1
Klakar, 8. svibnja 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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OPĆINA OKUČANI

8.

“ Porez na tvrtku ili naziv utvrđuje se u
sljedećim iznosima:

Na temelju članka 68. Zakona o lokalnoj i
područnoj /regionalnoj/ samoupravi /Narodne novine
broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07 /, članka 3. Zakona
o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave /
Narodne novine broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,
132/06 i 26/07 /, članka 24. Statuta općine Okučani i
članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Okučani, Općinsko vijeće na svojoj 24. sjednice
održanoj 9. svibnja 2008. godine donijelo je

1.
registrirana trgovačka društva koja imaju
sjedište na području općine Okučani, odnosno koja
posluju na području općine Okučani
iz oblasti industrije, ribarstva, poljoprivrede,
šumarstva, zanatstva
i prometa
1.000,00 kuna
-

iz oblasti trgovine
na veliko i malo
prodavaonice na
veliko i malo

1.500,00 kuna
500,00 kuna

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
općine Okučani

-

skladišta

-

iz oblasti ugostiteljstva
snack-bar, kafić, picerija,
restauracija, kavana
gostionica
1.000,00 kuna
hoteli, moteli, kampovi 1.500,00 kuna
turističke agencije, poslovnice,
marketing
1.000,00 kuna

Članak 1.
“ Članci 9. do 21. Odluke o porezima općine
Okučani, a koji su uređivali poglavlja “ POREZA NA
N E O B R A Đ E N O O B R A D I V O
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, POREZA NA
NEKORIŠTENJE PODUZETNIČKIH
NEKRETNINA I POREZA NA NEIZGRAĐENO
GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE “ s e b rišu. “

-

500,00 kuna

iz oblasti financijskog poslovanja,
posredovanja, otpreme i prijema pismenih i sličnih
pošiljaka, kladionice, Hrvatska lutrija, prodaja
novina, nafte i naftinih derivata, INA, TISAK i sl.,
.
2.000,00 kuna

Članak 2.
Članak 24. Odluke o porezima općine
Okučani mijenja se i glasi:

ostali nespomenuti

1.000,00 kuna
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2.
registrirane obrtničke radnje na području
općine Okučani

9.

-

Na temelju članka 3. Pravilnika o naknadi
troškova i nagradi za rad članovima vijeća i
predstavnicima nacionalnih manjina
/"Narodne
novine" broj 24/06/ , i članka 48. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani / "Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 3/02/, Općinsko
vijeće općine Okučani na svojoj 24. sjednici održanoj
9. svibnja 2008. godine donijelo je

ugostiteljske radnje
1.000,00 kuna
trgovačke radnje
500,00 kuna
uslužne radnje
400,00 kuna
ostali nespomenuti obrti 300.00 kuna “

Članak 3.
Članak 31. Odluke o porezima općine
Okučani mjenja se i glasi:
“ Porez na korištenje javnih površina utvrđuje
se u mjesečnim iznosima, ako se javna površina
koristi za
postavljanje naprava za prodaju cvijeća,
svijeća, lampiona, suvenira
ili ukrasnih predmeta
200,00 kuna/m2
postavljanje automata za prodaju sladoleda
500,00 kuna/m2
postavljanje pokretnih naprava za prodaju
sezonskog voća i povrća 200,00 kuna/m2
postavljanje automata za prodaju
bezalkoholnih pića i cigareta
500,00 kuna/m2
postavljanje pećnice za prodaju i pečenje
plodina
500,00 kuna/m2 “

ODLUKU
o određivanju iznosa nagrade za rad članovima
Vijeća srpske nacionalne
manjine općine Okučani

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina novčanog
iznosa nagrade članovima Vijeća srpske nacionalne
manjine u općini Okučani / u daljnjem tekstu: Članovi
Vijeća / na koju imaju pravo u obavljanju poslova za
Vijeće.

Članak 2.
Članovi Vijeća ostvaruju pravo na nagradu za
rad u Vijeću u iznosu od 100,00 kuna neto mjesečno.

Članak 4.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o porezima općine Okučani stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će u Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije.
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/08-01/12
Ur.broj: 2178/21-08-01-01
Okučani, 9. svibanj 2008. godine
Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. Ove Odluke doznačivat
će se članovima Vijeća na njihove računa dva puta
godišnje i to do kraja mjeseca lipnja za prvih pola
godine i do kraja mjeseca prosinca za drugu polovinu
godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
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OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/08-01/ 19
Ur. broj: 2178/21-01-01-08-01
Okučani, 9. svibnja 2008. godine
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OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-05/01-08/13
Ur. broj: 2178/21-02-08-01
Okučani, 9. svibnja 2008. godine

Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

10.

11.

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Okučani /"Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 3/02/, Općinsko vijeće
općine Okučani na svojoj 24. sjednici održanoj 9.
svibnja 2008. godine donijelo je

Na temelju članka 25. Statuta općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
3/02, 4/03, 8/04 i 5/05), članka 48. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 3/02), Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 24. sjednici održanoj 9. svibnja
2008.g. donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za naplatu korisnika
usluga Dječjeg vrtića

I
Općinsko vijeće općine Okučani suglasno je
da se naplata usluga korisnika Dječjeg vrtića u
Okučanima vrši putem naloga / HUB 1 / uplatom na
žiro račun Centra za predškolski odgoj "Grigor
Vitez", na način da će se po obračunu usluga nalozi
dostave u dječji vrtić u Okučanima i isti biti dostupni
korisnicima, odnosno roditeljima djece korisnika
usluga.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća Komisije za redovni godišnji
popis imovine općine Okučani sa stanjem
na dan 31. 12. 2007.g.

I.
Usvaja se Izvješće Komisije za redovni
godišnji popis imovine općine Okučani sa stanjem 31.
prosinca 2007.g.

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

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:400-07/08-01/01
Urbr:2178/21-01-08-01
Okučani, 9. svibnja 2008.g.

Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

Broj: 7

13

Na temelju članka 25. Statuta općine Okučani
“Službeni vjesnik Brodsko-posavke županije” br.
3/02, 4/03, 8/04 i 5/05) Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 24. sjednici održanoj 9.svibnja
2008.g donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Plana i Programa
"Sloboštine" d.o.o. za komunalne djelatnosti
za 2008.g.

12.

Na temelju članka 25. Statuta općine Okučani
“Službeni vjesnik Brodsko-posavke županije” br.
3/02, 4/03, 8/04 i 5/05) Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 24. sjednici održanoj 9.svibnja
2008.g donijelo je

I.
Usvaja se Plan i Program "Sloboštine" d.o.o.
za komunalne djelatnosti Okučani za 2008.g.

ZAKLJUČAK

II.

o usvajanju Financijskog izvješća za 2007.g.
"Sloboštine" d.o.o. za komunalne djelatnosti

Ovaj Zaključak stupa na snagu dnaom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

I.
Usvaja se Financijsko izvješće za 2007.g.
"Sloboštine" d.o.o. za komunalne djelatnosti Okučani
za razdoblje od 1. siječnja 2007.g. do 31. prosinca
2007.g, a ostvarenu dobit u iznosu od 26.069,52 kn
zadržava za sebe.
II.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:021-01/08-01-16
Urbr: 2178/21-01-08-01
Okučani, 9. svibnja 2008.g.
Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:021-01/08-01-02
Urbr: 2178/21-01-08-01
Okučani, 9. svibnja 2008.g.
Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.
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14.

15.

Na temelju članka 25. Statuta općine Okučani
“Službeni vjesnik Brodsko-posavke županije” br.
3/02, 4/03, 8/04 i 5/05) Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 24. sjednici održanoj 9.svibnja
2008.g donijelo je

Na temelju članka 25. Statuta općine Okučani
“Službeni vjesnik Brodsko-posavke županije” br.
3/02, 4/03, 8/04 i 5/05) Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 24. sjednici održanoj 9.svibnja
2008.g donijelo je
ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja
"Sloboštine" d.o.o. za komunalne djelatnosti
za 2006.g.

o usvajanju financijskog Plana
"Sloboštine" d.o.o. za komunalne djelatnosti
za 2008.g.

I.
I.

Usvaja se Plan "Sloboštine" d.o.o. za
komunalne djelatnosti Okučani za 2008.g.

Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji
financisjkih izvještaja i poslovanja "Sloboštine"
d.o.o. za komunalne djelatnosti Okučani u 2006.g.

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

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:021-01/08-01-17
Urbr: 2178/21-01-08-01
Okučani, 9. svibnja 2008.g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:021-01/08-01-18
Urbr: 2178/21-01-08-01
Okučani, 9. svibnja 2008.g.
Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 770
16.

Broj: 7

dostaviti Odboru za izbor i imenovanje koji ju
utvrđuje i dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje.

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih općine Okučani klasa: 021-01/0801/08, ur.broj: 2178/21-01-01-08-01 od 14. ožujka
2008. godine i članka 48. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Okučani /"Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 3/02/, Općinsko vijeće
općine Okučani na svojoj 24. sjednici održanoj 9.
svibnja 2008. godine donijelo je

Članak 4.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana
objavljivanja javnog poziva, a nepotpuni i
nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

Članak 5.
ODLUKU
o javnom pozivu za podnošenje prijedloga za
izbor članova Savjeta mladih općine Okučani

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

Članak 1.

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

Objavit će se javni poziv za podnošenje
prijedloga za izbor članova Savjeta mladih kao
savjetodavnog tijela Općinskog vijeća, a kandidirat se
mogu mlade osoba u dobi od 15 - 29 godine koje imaju
prebivalište na području općine Okučani.

Klasa: 021-01/08-01/ 14
Ur. broj: 2178/21-01-01-08-01
Okučani, 9. svibanj 2008. godine
Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

Članak 2.
Kandidate za članove Savjeta mladih
predlažu udruge mladih i udruge koje se bave
mladima, učenička vijeća obrazovnih ustanova,
studentski zborovi, te drugi registrirani oblici
organiziranja mladih sa sjedištem na području općine
Okučani, te iste pozvati na podnošenje prijedloga.

Članak 3.
Podnositelji prijedloga kandidata za članove
Savjeta mladih prijedloge podnose u pismenom
obliku tajniku Općinskog vijeća. Predlagatelji su
dužni ako predlažu više od jednoga člana voditi
računa o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola, a
prijedlogu liste kandata potrebno je priložiti izjave
kandidata da prihvaćaju kandidaturu za člana Savjeta
mladih.
Na osnovu pristiglih prijedloga tajnik
Općinskog vijeća sastavit će listu kandidata koji
ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih, te ju

17.

Na temelju članka48. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Okučani /"Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 3/02/, Općinsko vijeće
općine Okučani na svojoj 24. sjednici održanoj 9.
svibnja 2008. godine donijelo je
ODLUKU
o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji

I
Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih
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Broj: 7

djelatnosti auto-taxi djelatnosti na području općine
Okučani zaključen dana 25. svibnja 2007. godine
između Općinskog poglavarstva općine Okučani kao
davatelja koncesije i TAXI SLUŽBE vl. Ivice
Lukenda, Okučani, Cage 25 kao korisnik koncesije,
sukladno odredbi članka 8. stavak 2. Ugovora
dogovorom ugovornih strana sporazumno se raskida
zaključno sa 31. ožujkom 2008. godine.
Općina Okučani zadržava pravo potraživanja
dospjelih iznosa naknade za korištenje koncesije
zaključno sa 31. ožujkom. 2008. godine.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “ Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije “.
OBRAZLOŽENJE
Korisnik koncesije gospodin Ivica Lukenda
pismeno je zamolio da se zaključeni ugovor o
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koncesiji za obavljanje auto-taksi djelatnosti na
području općine Okučani sporazumno raskine
zaključno sa 31. ožujkom 2008. godine jer je taxi obrt
kojim se gospodin bavio otkazan zbog obiteljskih
razloga.
Općinsko vijeće općine Okučani uvažilo je
razloge gospodina Ivice Lukende i donijelo je Odluku
kao u dispozitivu.
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/01-08/ 11
Ur. broj: 2178/21-02-08-01
Okučani, 9. svibnja 2008.
Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.
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Broj: 7

OPĆINA ORIOVAC

13.

u 2008.godini na području općine Oriovac (u daljnjem
tekstu: Program).

Na temelju članka 3. stavak 4. Zakona o
zaštiti od požara (N.N. 58/93 i 33/05) i Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008.godini
donesen na sjednici Vlade RH (N.N. br. 27/08), te
članka 21. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 13/01, 10/04 i 04/06),
Vijeće općine Oriovac na 19.sjednici održanoj
26.3.2008.godine donosi:

I.

PLAN
operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara u 2008.godini na području općine
Oriovac

UVOD
Sukladno odredbama Vladinog programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008.godini,
donosi se ovaj Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara

NORMATIVNE I OPĆE
PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD
POŽARA

1.
Usvojiti Plan zaštite od požara i temeljem
iskustva tijekom protekle sezone izvršiti usklađivanje
svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od
požara.
Izvršitelj zadatka: Općinsko vijeće općine Oriovac
(donošenje plana),
Poglavarstvo općine Oriovac
(usklađivanje podataka)
Rok: 15. travnja 2008.godine.
Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo je
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.
Odredbom članka 5. st. 2. Zakona o zaštiti od požara
određeno je da predstavnička tijela općina, u cilju
praćenja izvršenja plana zaštite od požara, najmanje
jednom tijekom godine preispituju njegov sadržaj,
ocjenjuju usklađenost plana s novonastalim uvjetima i
prate dinamiku realizacije i financijskih sredstava
planiranih za zaštitu od požara.
U tom cilju u 2008.godini potrebno je obaviti
reviziju Plana zaštite od požara za općinu Oriovac.

Broj: 7
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2.
Sukladno člancima 11. i 13. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu propisati potrebne
agrotehničke mjere kao i mjere za utvrđivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina u dijelu koji se
odnosi na zaštitu od požara.
Izvršitelj zadatka: Poglavarstvo općine Oriovac
Rok: 15. travnja 2008.godine.

6.
Izrađene planove i propisane mjere dostaviti
nadležnom Područnom uredu za zaštitu i spašavanje i
županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka: Jedinstveni upravni odjel
općine Oriovac
Rok: 15.svibnja 2008.godine.

Poglavarstvo općine Oriovac donijelo je
odluku kojom su propisane agrotehničke mjere kao i
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.

III.

3.
Načelnik općine dužan je provesti promjene i
ažuriranje u sastavu Stožera zaštite i spašavanja
Izvršitelj zadatka: Poglavarstvo općine Oriovac
Rok: 15. travnja 2008.godine.
Općinsko vijeće je svojom odlukom
imenovalo zapovjedništvo zaštite i spašavanja na
području općine Oriovac u 2006.godini, te je
temeljem izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i
spašavanju na sjednici održanoj 5. 3. 2008.godine
obavilo promjene i ažuriranje u sastavu Stožera zaštite
i spašavanja.

7.
Provoditi praćenje stanja odlagališta otpada
na području općine i poduzimati mjere za sanaciju
nekontroliranih «divljih» odlagališta.
Izvršitelj zadatka: Vlastiti pogon za obavljanje
komunalnih djelatnosti općine Oriovac
Rok: 31.svibnja 2008.godine.
U 2007.godini općina je potpisala ugovore za
sanaciju «divljih» odlagališta otpada Radovanje,
Malino i Slav.Kobaš. Realizacija ovih projekata bit će
tijekom 2008.godine.

IV.
II.

AKTIVNOSTI U PRIPREMI
PROTUPOŽARNE SEZONE

4.
Inovirati postojeći plan motrenja, čuvanja i
ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje
prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara, te
kontaktirati Hrvatske šume radi usaglašavanja
djelovanja.
Izvršitelj zadatka: načelnik općine Oriovac
Stožer za provođenje zadaća zaštite od požara
(u daljnjem tekstu: Stožer)
Rok: 30.travnja 2008.godine.

5.
Sredstva za izradu i provedbu planova
motriteljske dojavne službe za prostore u vlasništvu
fizičkih osoba osigurati u Proračunu općine Oriovac.
Izvršitelj zadatka: Općinsko vijeće općine Oriovac
načelnik općine Oriovac
Rok: 30.travnja 2008.godine.

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI SA
CILJEM SMANJENJA OPASNOSTI OD
NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA

AKTIVNOSTI UTVRĐENE PLANOM
ANGAŽIRANJE VATROGASNIH
SNAGA I SNAGA KOJE SUDJELUJU U
GAŠENJU POŽARA

8.
Sukladno Planu motriteljsko dojavne službe
općine pred žetvenu sezonu, ustrojiti i opremiti
potrebnom opremom izviđačko-preventivnu
ophodnju, koja će na licu mjesta poduzimati mjere za
uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno
pravovremeno aktivirati, javljati i gasiti požar u
samom začetku.
Izvršitelj zadatka: Poglavarstvo općine Oriovac
Stožer
Rok: 31.svibnja 2008.godine.

9.
Utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive
točke građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu
izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi
zaustavljanja širenja šumskog požara. Popis
raspoložive teške mehanizacije s razrađenim planom
aktiviranja dostaviti nadležnom Područnom uredu za
zaštitu i spašavanje.
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Izvršitelj zadatka: Stožer
Vatrogasna zajednica općine Oriovac
Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac
Rok: 15.svibnja 2008.godine.

10.
Prije početka požarne sezone izvršiti
pripravu, odnosno otklanjanje nedostataka na
vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na
požarima. Po završetku sezone zapisnički utvrditi
oštećenu opremu i tehniku. temeljem navedenog
zapisnika načiniti selekciju i procjenu popravka, te
planirati i provesti sanaciju nužne opreme i tehnike.
Za provedbu ove točke osigurati financijska sredstva u
Proračunu općine Oriovac.
zvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica općine
Oriovac
Poglavarstvo općine Oriovac
Rok: 31.svibnja 2008.godine.

11.
Osigurati i održati radne sastanke sa svim
izvršiteljima zadaća.
Izvršitelj zadataka: načelnik općine Oriovac
Rok: 30. travnja 2008.godine.

V.

IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDBI
AKTIVNSOTI IZ PROGRAMA

12.
Osoba za koordinaciju zadaća iz ovoga
Programa je načelnik općine Oriovac.

Broj: 7
III

Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
u 2008.godini na području općine Oriovac objavit će
se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/18
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 26.3.2008.godine.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

14.

Na temelju članka 28. st.4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 pročišćeni
tekst, 82/04 i Uredba 110/04) i članka 21. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko vijeće
općine Oriovac na svojoj 19.sjednici održanoj
26.3.2008.godine donosi
ZAKLJUČAK

13.
Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa
obvezni su izvijestiti Poglavarstvo i Općinsko vijeće
općine Oriovac o tijeku provedbi svojih zadaća.

14.
Obvezuje se načelnik općine Oriovac da
prema Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje
Područni ured za zaštitu i spašavanje Slav.Brod,
dostavi pismeno izvješće o izvršenim aktivnostima i
drugim poduzetim radnjama po Programu Vlade i
ovom Planu operativne provedbe Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u
2008.godini na području općine Oriovac.

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. st.1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2007.godini
na području općine Oriovac

I
Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
članka 22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2007.godini na području općine Oriovac.
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Ostvareni iznos rasporeden je kako slijedi:

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/25
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 26.3.2008.godine.

1.

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Plan Programa u 2007. godin 70.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan 90.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2007. godine 105.031,60 kuna
OSTVARENO:

Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

čišćenje poljskih kanala u Sl. Kobašu,
čišćenje kanala u Lužanima, čišćenje brdskih kanala u
Oriovcu, iskop brdskih kanala u Oriovcu, čišćenje
kanala u Cigleniku, cišcenje kanala u Malinu, iskop
kanala u Malinu, izrada I postavljanje propusnih
rešetki na brdskom putu u Oriovcu

2.
15.

Na osnovi članka 28. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 pročišćeni
tekst 82/04 I 110/04- Uredba), te članka 21. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 19. sjednici održanoj 26.3.2007.
godine, donosi
IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak
1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
na području općine Oriovac u 2007. godini

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DJELU
KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA

Plan Programa za 2007. godinu 80.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan 95.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2007. godine 121.368.80 kuna
OSTVARENO:
redovno čišćenje zelenih površina, košenje
parka i dječjeg vrtića u Oriovcu, košenje zelenih
površina Čimen - u Radovanju, košenje parka I
dječjeg igrališta u Lužanima, košenje parka I Trga Sv.
Marka u Sl. Kobašu, košenje okoliša crkve u Malinu I
Cigleniku, košenje spomen parka “Ivica Grivičić” u
Živikama, košenje zelenih površina ispred napuštenih
kuća, košenje okoliša crkve u Pričcu, košenje dječjeg
igrališta u Becicu, košenje i održavanje ŠRC Čaplja u
Oriovcu, čišćenje snijega u zimskom periodu na
grobljima I parkovima na području općine Oriovac

I
3.
Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu na području
općine Oriovac u 2007. godini (u daljnjem tekstu:
Program), planiran je u iznosu od 1.660.000,00 kuna,
izmjenom Programa planiran je u iznosu od
1.506.000,00 kuna, a sa 31.12.2007. godine ostvaren
je u iznosu od 1.496.833,50 kuna.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA

Plan Programa za 2007. godinu 150.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
785.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2007.godine 786.785,00 kuna
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OSTVARENO:
privremeno saniranje ceste Malino - Sl.
Kobaš, nasipanje poljskih puteva u Živikama,
Lužanima, Sl. Kobašu i Cigleniku, nasipanje brdskih
puteva u Kujniku, Oriovcu, Radovanju i Bečicu,
nasipanje ulice V. Nazora, Frana Gundruma i LJ. Gaja
u Oriovcu

4.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Broj: 7
II

Ovo izvješće objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/21
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 26.03.2008.

Plan Programa za 2007. godinu 1.150.000,00 kuna
Izmjena plana novi plan
350.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2007. godine 290.414,10 kuna

OSTVARENO:
održavanje deponija komunalnog otpada,
sanacija divlje deponije na Čaplji, nabavka zelenila za
potrebe Mjesnih odbora, nabavka klupa za groblja,
sanacija divlje deponije u Radovanju i Lužanima,
postavljanje klupa u
parkovima u Oriovcu i
Lužanima, popravak uništenih klupa u parku u
Oriovcu

5.

JAVNA RASVJETA

Plan Programa za 2007. godinu 100.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
75.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2007.godine 62.923,00 kuna

Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

16.

Na temelju članka 30. st.5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 pročišćeni
tekst, 82/04 i Uredbi 110/04) i članka 21. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko vijeće
općine Oriovac na svojoj 19.sjednici održanoj
26.3.2008.godine donosi
ZAKLJUČAK

OSTVARENO:
izmjene pregorijelih žarulja i poboljšanje
ulične rasvjete na području općine Oriovac.

6.

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2007. godini na području
općine Oriovac

ODRŽAVANJE GROBLJA

Plan Programa za 2007. godinu 110.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
111.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2007. godine 130.311,00 kuna

OSTVARENO:
košenje groblja na području cijele općine
Oriovac, postavljanje košarica za otpad, održavanje
stabala čempresa, nabavka klupa za groblja na
području općine Oriovac

I
Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2007.godini. na području općine Oriovac.

II
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 7
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/28
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 26.03.2008.godine.

Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

1.
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IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA I
GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Plan Programa za 2007. godinu 5.600.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
680.000,00 kuna
Ostvarenje Programa sa 31.12.2007. godine
651.835,34 kune

OSTVARENO:
-

izgradnja nogostupa u Lužanima
izgradnja staza na groblju u Sl. Kobašu
asfaltiranje spoja ulice M. Gupca, J. Kozarca
i dijela Sv. Florijana u Sl. Kobašu
asfaltiranje ulice A. Starčevića u Malinu

2.

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

17.

Na osnovi članka 30. stavka 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 pročišćeni
tekst, 82/04 i Uredba 110/04), i članka 21. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", 13/01, 10/04 i 4/06) Općinsko vijeće
općine Oriovac na svojoj 19. sjednici održanoj
26.3.2007. godine, donosi
IZVJEŠCE

Plan Programa za 2007. godinu 300.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
100.000,00 kuna
Ostvarenje Programa sa 31.12.2007. godine
66.195,00 kuna

OSTVARENO:
-

postavljanje javne rasvjete u centru Lužani
postavljanje javne rasvjete u ulici A. Šenoe u
Oriovcu

3.

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

o ostvarenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2007. godini na području općine Oriovac

I
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za općinu Oriovac u 2007.
godini (u daljnjem tekstu: Program), planiran je u
iznosu
od 12.280.000,00, izmjenom Programa
planiran je u iznosu od 6.289.200,00 kuna, a sa
31.12.2007. godine ostvaren
u iznosu od
2.450.062,90 kuna.
Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

Plan Programa za 2007. godinu 4.800.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan 4.864.200,00 kuna
Ostvarenje Programa sa 31.12.2007. godine
.141.222,78 kuna
OSTVARENO:
izgradnja kanalizacije u Oriovcu
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IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKE ZONE “ČAPLJA”
ORIOVAC

Plan Programa za 2007. godinu 1.000.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
115.000,00 kuna
Ostvarenje Programa sa 31.12.2006. godinu
63.293,60 kuna

Broj: 7
II

Ovo Izvješće objavit ce se u "Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/22
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 26.3.2008.

OSTVARENO:
idejno rješenje za poduzetničku zonu
“Čaplja”

6.

Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

NABAVKA OPREME

Plan Programa za 2007. godinu 350.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
530.000,00 kuna
Ostvarenje Programa sa 31.12.2006. godine
527.516,18 kuna
OSTVARENO:
-

nabavka štednjaka - dom Oriovca
nabavka nape - dom Oriovac
nabavka klima uređaja - dom Oriovac
nabavka hladnjaka i štednjaka - dom Malino
nabavka klima uređaja - dom Lužani
nabavka klecala - crkva Lužani
nabavka klupa - crkva Lužani
nabavka peći - dom Kujnik
nabavka samohodne kosilice 2 kom
nabavka stolica i stolova - dom Ciglenik
nabavka agregata lovački - dom Oriovac
nabavka posuđa - dom Živike
nabavka stolova za stolni tennis
nabavka stroja za kupljenje lišća

7.

IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

Plan Programa za 2007. godinu 230.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
00 kuna
Ostvarenje Programa sa 31.12.2007. godine
.00 kuna

18.

Na temelju članka 21. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko vijeće općine Oriovac
na 19.sjednici održanoj 26.3.2008.godine., donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i
čitaonice Oriovac u 2007.godini.
I
Usvaja se Izvješće o radu Narodne knjižnice i
čitaonice Oriovac u 2007.godini.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/30
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 26.3.2008.godine.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.
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Broj: 7
19.
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na 19. sjednici održanoj 26.03.2008. godine, donosi
IZVJEŠĆE

Na temelju članka 21. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko vijeće općine Oriovac
na svojoj 19.sjendici održanoj 26.3. 2008. godine
donosi

o realizaciji javnih potreba u športu u 2007.
godini na području općine Oriovac

I
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa
javnih potreba u športu u 2007.godini
na području općine Oriovac

Program javnih potreba u športu u 2007.
godini (u daljnjem tekstu: Program) na području
općine Oriovac planiran je u iznosu od 410.000,00
kuna, a sa 31.12.2007. godine ostvaren je u iznosu od
520.849,86 kuna.
Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

I
Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa
javnih potreba u športu u 2007.godini. na području
općine Oriovac.

1.

PRIJENOSNA SREDSTVA ŠPORTSKIM
KLUBOVIMA

Plan Programa za 2007. godinu 350.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
380.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2007. godine 373.160,00 kuna

II
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/29
Urbroj: 2178/10-02-08-1
Oriovac, 26. 3. 2008.godine.

OSTVARENO:
na području općine Oriovac registrirano je 13
športskih udruga na koja su sredstva raspoređena na
sljedeći način:
NK „ORIOLIK“ ORIOVAC
158.600,00 kuna

Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

ŠKOLA NOGOMETA-ORIOVAC
34.000,00 kuna
NK „SVJETLOST“- LUŽANI
24.000,00 kuna
ŠKOLA NOGOMETA LUŽANI
10.000,00 kuna

20.
NK „SLAVONAC“ SL.KOBAŠ
19.000,00 kuna
Na temelju članka 76. stavak 7. Zakona o
športu (NN 71/06) i članka 21. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko vijeće općine Oriovac

NK „MLADOST“ MALINO
31.000,00 kuna
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NK „OMLADINAC“- CIGLENIK
24.060,00 kuna
TDK „ŠKORPION“-ORIOVAC
28.000,00 kuna

Broj: 7
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa. 022-01/08-01/23
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 26.3.2008.

KK „REKORD TIM“-ORIOVAC
13.500,00 kuna

Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

KKK „ORIOLIK“-SLAV. KOBAŠ
13.000,00 kuna
TK „SVJETLOST“ LUŽANI
18.000,00 kuna
TK „GEM“-MALINO
0,00 kuna

21.

STOLNOTENISKI KLUB ORIOVAC
0,00 kuna

Na temelju članka 21. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko vijeće općine Oriovac
na svojoj 19.sjednici održanoj 26.3.2008.godine
donosi

Ukupno: 373.160,00 kuna

2.

IZDACI U ŠPORTU

Plan Programa za 2007. godinu
60.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
145.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2007. godine 147.689,86 kuna

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa
javnih potreba u kulturi u 2007.godini
na području općine Oriovac
I

OSTVARENO:
troškovi izdataka u športu: medalje, pehari,
plakate i športska oprema
Ukupno:

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa
javnih potreba u kulturi u 2007.godini. na području
općine Oriovac.

147.689,86 kuna
II
II

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije".

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/27
Urbroj: 2178/10-02-08-1
Oriovac, 26. 3.2008.godine
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.
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Broj: 7
22.

Na temelju članka 21. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 13/01 i 10/04 i 4/06), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 19. sjednici održanoj 26.3.2008.
godine, donosi
IZVJEŠĆE

OSTVARENO:
Iz Proračuna općine Oriovac financirane su
manifestacije koje su ostvarene u
2007. godini u organizaciji udruga
i
kulturno umjetnićkih društava:
-

-

o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u
2007. godini na području općine Oriovac
I
Program javnih potreba u kulturi u 2007.
godini na području općine Oriovac planiran je u
iznosu od 200.000,00 kuna, a sa 31.12.2007. godine
ostvaren je u iznosu od 199.463,28 kuna.
Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

1.

-

-

TRANSFERI KULTURNO
UMJETNIČKIM DRUŠTVIMA

-

Plan Programa za 2007. godinu
30.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
50.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2007. godine 44.000,00 kuna

-

3.
OSTVARENO:
KUD ”Luka Ilić Oriovčanin” Oriovac
27.500,00 kuna
KUD “Matija Gubec” Slav. Kobaš 8.000,00 kuna
KUD “Graničar” Lužani
8.500,00 kuna
Ukupno:

44.000,00 kuna

2.
IZDACI U KULTURI
Plan Programa rada za 2007. godinu
50.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
75.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2007. godine 71.199,62 kune
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ČIJALO PERJA tradicionalna manifestacija
koja se održava u Lužanima u organizaciji
KUD-a “Graničar” iz Lužana,
SMOTRA TAMBURAŠKIH SASTAVA
BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE
Smotra tamburaške glazbe koja se svake
godine održava u Sl. Kobašu u organizaciji
KUD-a “Matija Gubec” iz Slav. Kobaša,
ORIOVAČKE ŽETVENE SVEČANOSTI
manifestacija koja se održava u Oriovcu u
organizaciji KUD-a “Luka Ilić Oriovčanin”
iz Oriovca,
ORIOVITA I FIŠIJADA, BOŽIČNI
K O N CERTI, P O K LA D N E
MANIFESTACIJE,
u sklopu Dana općine 17. travnja napravljena
je izložba fotografija “Oriovac nekada I
sada”
kupljeni su darovi za Sv. Nikolu
održana je kazališna predstava za djecu s
područja općine Oriovac
emitirane su razne manifestacije na Radio
Slavoniji

IZDACI ZA KNJIŽEVNO
NAKLADNIČKU DJELATNOST

Plan Programa za 2007. godinu 40.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
35.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2007. godine 28.850,96 kuna
OSTVARENO:
u 2007. godini izdana su dva broja
općinskog glasila “Obzor “
izdana je knjiga “Ciglenik i Bečic”,
priredila: Miroslava Bičanić
izrada pozivnica, plakata, diploma
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4.

IZDACI ZA NABAVKU KNJIGA ZA
KNJIŽNICU

Plan Programa za 2007. godinu 80.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
80.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2007. godine 55.412,70 kuna

OSTVARENO:

Broj: 7

23.

Na temelju članka 38a. Zakona o socijalnoj
skrbi (N.N. br. 73/97; 27/01; 59/01; 82/01; 103/03 i
44/06) i članka 21. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 13/01, 10/04 i
4/06), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj
19.sjednici održanoj 26.3.2008.godine donosi

u 2007. godini od Ministarstva kulture za
nabavku knjiga odobreno je 50.000,00 kuna i od
Brodsko posavske županije 15.000,00 kuna, a tijekom
godine utrošena su sredstva u iznosu od 55.412,70
kuna.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa
socijalnih potreba u 2007.godini
na području općine Oriovac

II

I

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko posavke županije".

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa
socijalnih potreba u 2007.godini na području općine
Oriovac.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
II
Klasa: 022-01/08-01/19
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 26.3.2008.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/26
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 26.3.2008.godine
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.
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Broj: 7
24.

10.Predrag Kolundžić, Sl. Kobaš
energija, voda)

Na temelju članka 38a. Zakona o socijalnoj
skrbi (NN 73/797, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i
44/06) i članka 21. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko- posavske županije", 13/01, 10/04 i
4/06), Općinsko vijeće općine Oriovac na 19.
sjednici održanoj 26.3.2008. godine, donosi

Ukupno: 18.164,92 kune

IZVJEŠĆE
o realizaciji Programa socijalnih potreba na
području općine Oriovac u 2007. godini

b)
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Jednokratna novčana pomoć

Jednokratne novčane pomoći odobravale su
se jednom u tijeku godine, odlukom Poglavarstva, a
visina je određena ovisno o potrebama podnositelja
zahtjeva, te posebnim okolnostima u kojima isti živi.
Do kraja 2007. godine realizirano je ukupno:
19.400,00 kuna.

Plan Programa za 2007. godinu 250.000,00 kuna
Izmjena Programa novi plan
240.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2007. godine 252.180,62 kune

1. Ankica Rujek, Bečic
2. Antonija Poljanec, Lužani
3. Mato Bazina, Lužani
4. Ana Štefanac, Oriovac
5. Stjepan Maletić, Oriovac
6. Ljubica Grgić, Radovanje
7. Ivan Sambolec, Oriovac
8. Ana Albreht, Radovanje
9. Ana Kovačević, Oriovac
10. Antun Mrgan, Oriovac
11. Dubravka Mirčov, Radovanje
12. Ivana Ružičić, Oriovac
13. Marijan Franić, Sl. Kobaš
14. Predrag Kolundžić, Sl. Kobaš
15. Petar Sekulić, Sl. Kobaš
Ukupno:
19.400,00 kuna

OSTVARENO:

c)

I
Program socijalnih potreba na području
općine Oriovac u 2007. godini planiran je u iznosu od
270.000,00 kuna, a ostvaren je sa 31.12.2007. godine
u iznosu od 270.580,62 kune.
Ostvareni iznos raspoređen je na oblike i
opseg socijalne skrbi kako slijedi:

1.

a)

POMOĆ SAMCIMA I OBITELJIMA

Podmirenje troškova stanovanja

Za podmirenje troškova stanovanja (el.
energije, vode) po odluci Poglavarstva u 2007. godini
realizirano je:
1. Josip Tomić, Oriovac 372,31 (el. energija)
2. Stipo Lucić, Malino 683,71 (el. energija, voda)
3. Višnja Živatović, Lužani 3.392,74 (el. energija)
4. Jakov Blažević, Lužani 710,52 (el. energija, voda)
5. Nikola Grbac, Malino 550,41 (el. energija, voda)
6. Ivana Klasić, Oriovac 1.134,32 (el. energija)
7. Ivan Šebalj, Oriovac 1.500,00 (el. energija)
8. Miro Zdjelar, Oriovac 2.635,54 (el. energija)
9. Ana Štefanac, Oriovac 656,72 (el. energija)

6.528,65 (el.

Osiguranje ogrijeva korisnicima prava na
pomoć za uzdržavanje
U 2007. godini općina Oriovac je sukladno
zakonskim odredbama (čl. 38. st. Zakona o socijalnoj
skrbi radi osiguravanja sredstava za odobrenje
pomoći za kupnju drva, po dobivenim podacima od
Centra za socijalnu skrb, podnijela
Brodskoposavskoj županiji zahtjev za prebacivanje sredstava
u Proračun općine Oriovac u ukupnom iznosu od
80.610,00 kuna, odnosno po odluci Županijske
skupštine 950,00 kuna po korisniku, te 880,00 kuna
za dva korisnika iz 2006. godine . Po izrađenim
rješenjima o stjecanju prava na pomoć za ogrijev
navedena sredstva prebačena su na račune korisnika i
to:
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50.
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TEREZIJA ANDRIJEVIĆ, ŽIVIKE
VLADO ALILOVIĆ, LUŽANI
JELA BJELOBRK, LUŽANI
MANDICA BENKOVIĆ, LUŽANI
IVO BIŠKIĆ, LUŽANI
JAKOV BLAŽEVIĆ, LUŽANI
EVA ČULETIĆ, SLAV. KOBAŠ
ANDREJA ČALDAREVIĆ, ORIOVAC
MARA ČONDRIĆ, ORIOVAC
ANTONIJA ČOSIĆ, LUŽANI
BARA DELALIĆ, ŽIVIKE
ILIJA DUJMOVIĆ, LUŽANI
STIPO DUJMIĆ, BEČIC
KATA DROZDEK, RADOVANJE
ANDRIJA ERVAČINOVIĆ, LUŽANI
MARIJA FERIĆ, SLAV. KOBAŠ
VLADO GALIĆ, SLAV. KOBAŠ
NIKOLA GRBAC, MALINO
GORAN GALOVIĆ, SLAV. KOBAŠ
ANKA HORVATIN, ORIOVAC
IVANKA JERKOVIĆ, RADOVANJE
LEKSA JELIĆ, SLAV. KOBAŠ
DRAGAN JOSIPOVIĆ, ORIOVAC
JELA JAKOVLJEVIĆ, ORIOVAC
LJUBICA JOZIĆ, LUŽANI
SNEŽANA JOSIPOVIĆ, BEČIC
BOŽENKA JOVIČIĆ, ORIOVAC
ANA KOVAČEVIĆ, ORIOVAC
MIRKO KOVAČEVIĆ, MALINO
ŽELJKO KAJMIĆ, PRIČAC
PEJO KRIJAN, SLAV. KOBAŠ
TEREZIJA KRECIĆ, PRIČAC
MANDA KRISTIĆ, ŽIVIKE
KATICA KIHAS, KUJNIK
MARINA KRANJČEVIĆ, CIGLENIK
JOSIP KOS, LUŽANI
LUKA KUPREŠAK, LUŽANI
LUKA KUPREŠAK, LUŽANI
MANDA KOVAČEVIĆ, MALINO
ANA LONČAR, CIGLENIK
ANA LONČAR, LUŽANI
PERO LOVRIĆ, LUŽANI
STIPO LUCIĆ, MALINO
GINA LOVRIĆ, SLAV. KOBAŠ
ANTO MARIJIĆ, ORIOVAC
SLAVICA MATIJEVIĆ, LUŽANI
ILIJA MANDIR, ORIOVAC
CELINA MATIJEVIĆ, LUŽANI
ANTO MARTIĆ, KUJNIK
MARA MILOŠ, SLAV. KOBAŠ

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Broj: 7

IGOR MRAVUNAC, RADOVANJE
MATO MEDUNIĆ, ORIOVAC
LEPOSAVA MIŠKULIN, MALINO
MIRKO MAJCANIĆ, ORIOVAC
ANTUN MRGAN, ORIOVAC
ROBERT NOŽINIĆ, KUJNIK
ZDENKO ODOBAŠIĆ, SLAV. KOBAŠ
ANTUN PAVIČIĆ, ORIOVAC
ANTONIJA POLJANEC, LUŽANI
BARICA POSAVAC, SLAV. KOBAŠ
PETAR PRIBANIĆ, LUŽANI
IVKA PEJIĆ, KUJNIK
JASNA PERIŠIN, ORIOVAC
TOMISLAV PERŠIĆ, LUŽANI
MARIJAN RADMILOVIĆ, SLAV. KOBAŠ
IVO PRANJIĆ, SLAV. KOBAŠ
ANKICA RUJEK, BEČIC
SVETLANA RUJEK, BEČIC
VLADIMIR SANČANIN, LUŽANI
JOZEF SEDLIĆ, ORIOVAC
PETRA SRNIĆ, SLAV. KOBAŠ
KATICA ŠTROMAJER, ORIOVAC
ANTUN ŠIŠIĆ, BEČIC
LIZA TOMIĆ, SLAV. KOBAŠ
LUKA TOMIĆ, ORIOVAC
MILKA VRZIĆ, LUŽANI
NADA VIDAKOVIĆ, MALINO
GORDANA VIDOVIĆ, LUŽANI
MANDA ZIRDUM, BEČIC
ZLATKO ZEČIĆ, LUŽANI
KATARINA ŽIVIĆ, KUJNIK
MIRA ČONDRIĆ, LUŽANI
DAVORIN MIRČOV, ORIOVAC
ANTONIJA POLJANEC, LUŽANI
IVO PRANJIĆ, SLAV. KOBAŠ
Ukupno: 80.610,00 kuna

d)

Ostali oblici pomoći

U 2007. godini općina Oriovac je, ovisno o
potrebama i mogućnostima, pružala pomoć za
zadovoljavanje osnovnih životnih potreba osobama s
područja općine, koji su se javili sa zamolbom za isto.
Do kraja 2007. godine realizirano je ukupno:
134.005,70 kuna.
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1. Finka Matijević, Lužani - kupnja hladnjaka
2. Mira Čondrić, Lužani - kupnja mjesečne karte za
djete
3. Mirko Majcanić, Oriovac- kupnja stolarije,
namještaja
4. Kata Prekpalaj, Oriovackupnja namirnica u
trgovini, kupnja školskih knjiga, kupnja mjesečne
karte za djete
5. Eva Kolundžić, Sl. Kobaš - kupnja školskih knjiga
6. Dubravka Mirčov, Radovanje - kupnja školskih
knjiga, kupnja namirnica u trgovini
7. JasnaVukićević, Oriovac - kupnja školskih knjiga
8. Anđelka Živković, Oriovac- plaćanje prijevoza za
djete
9. Ivan Sambolec, Oriovac- kupnja školskih knjiga,
kupnja namirnica u trgovini
10. Luka Tomić, Oriovac - plaćanje dječjeg vrtića za
dijete, plaćanje projektne dokumentacije za kuću
11. Stjepan Maletić, Oriovac - kupnja namirnica u
trgovini
12. OŠ “M. Amruš“ Sl. Brod- sufinanciranje za djecu s
posebnim potrebama s područja općine Oriovac
13. OŠ „Dr. S. Ilijašević“ Oriovac- plaćanje školske
kuhinje
14. OŠ „Dr. S. Ilijašević“ Oriovac- plaćanje prijevoza
učenika
15. OŠ „Ljudevit Gaj“ Lužani- plaćanje školske
kuhinje
16. OŠ „Ljudevit Gaj“ Lužan plaćanje prijevoza
učenika
17. Društvo naša djeca Sl. Brod- plaćanje ljetovanja
djece s područja općine Oriovac
18. Pjevačko društvo Davor 30. rujan
19. Cvjećarna „Palma“ Sl. Brod 30. rujan
20. Consulting project d.o.o. Kalnik - natječajna
dokumentacija socijalnog gospodarskog oporavka
21. Donacija slijepoj osobi Sl. Brod
22. „Šurkalović“ N. Gradiška kupnja drva
23. Antun Čačić, Oriovac- rezanje drva
24. Zlatko Vokić, Sl. Kobaš- kupnja računala za dijete
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kućanstvu nemaju članova koji ostvaruju drugi prihod
nezaposlene osobe prijavljene na Zavodu za
zapošljavanje ako u svom kućanstvu nemaju članove
koji ostvaruju prihod (odbijanjem ponuđenog posla sa
Zavoda gubi pravo na oslobađanje)
umirovljenici koji uz mirovinu primaju
zaštitni dodatak, a u svom kućanstvu nemaju članove
koji ostvaruju drugi prihod.
U 2007. godini na ime gornjih navoda
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade stekli su:
1.
2.
3.

Vidosava Cvijanović, Lužani
Luka Kuprešak, Lužani
Eva Čuletić, Slav. Kobaš

3.

POMOĆ U RADU DRUŠTVA CRVENOG
KRIŽA

U tijeku 2007. godine Crveni križ Slav. Brod
organizirao je akciju dragovoljnog darivanja krvi i
prikupljanje krvi za potrebe bolesnika opće bolnice u
Slav. Brodu. Općina Oriovac za rad Crvenog križa na
području općine osigurala je prostoriju i kupila sokove
za darovatelje krvi.

4.

SUFINANCIRANJE STIPENDISTA S
PODRUČJA OPĆINE ORIOVAC

Plan Programa za 2007. godinu 20.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2007. godine 18.400,00 kuna

OSTVARENO:
Općina Oriovac je tijekom 2007. godine
sufinancirala tri studenta s područja općine Oriovac
koji su primali mjesečnu novčanu potporu u iznosi od
800,00 kuna, a pravo na isto stekli su:

Ukupno: 134.005,70 kuna
1.

2.

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Sukladno članku 10. Odluke o komunalnoj
naknadi od plaćanja iste mogu biti oslobođeni:
korisnici stalne socijalne skrbi,
poljoprivredna staračka kućanstva, ako u

Đuro Čorak, Oriovac 8.000,00 kuna
(hrvatski jezik i književnost)
2.
Ema-Marija Buljubašić, Ciglenik 1.600,00
kuna (učiteljski fakultet s informatikom)
3.
Kristina Milašin 8.800,00 kuna
(učitelj razredne nastave)
Ukupno:
18.400,00 kuna
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Broj: 7

II

Članak 1.

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije".

Usvaja se Godišnji obračun Proračuna općine
Oriovac za 2007.godinu, sa stanjem
31.12.2007.godine, kako slijedi:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa. 022-01/08-01/20
Urbroj. 2178/10-01-08-1
Oriovac, 26.03.2008

PRIHODI……………………… 12.840.427,00
RASHODI…………………….. 12.475.393,00

Članak 2.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

Godišnji obračun Proračuna općine Oriovac
za 2007.godinu, u privitku je ove Odluke i čini njen
sastavni dio.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

25.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu
(N.N. br. 96/03) i članka 21. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko vijeće općine Oriovac
na 19.sjednici održanoj 26.3.2008.godine. donosi

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/17
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 26.3.2008.godine.

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna
općine Oriovac za 2007.godinu.

Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

Broj: 7
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OPĆINA SIKIREVCI

17.
Na temelju točke II. Odluke o ponovnom
raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, klasa:320-02/08-02/1, urbroj: 2178/26-0208-01 od 05.svibnja 2008.g., utvrđuje se:

A.K.O. SIKIREVCI

POPIS ČESTICA
u natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Sikirevci
1.
A. Predmetno zemljište programom
PREDVIĐENO ZA POVRAT daje se u ZAKUP do
donošenja pravomoćnih rješenja za povrat imovine
prijašnjim vlasnicima, a najduže na rok od 5 godina.
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1.A. k.o Sikirevci : 207 ha 37a 83 m2
k.o. Jaruge : 8 ha 08 a 38 m2
ukupna površina: 215 ha 46 a 21 m2
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B. Predmetno zemljište Programom PREDVIĐENO ZA ZAKUP
davat će se u ZAKUP , a najduže na rok od 10. godina,
B. K.O. SIKIREVCI

Broj: 7
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1.B. k.o Sikirevci: 47 ha 40 a 44 m2
k.o. Jaruge: Ukupna površina: 47 ha 40a 44 m2
3. C. Predmetno zemljište Programom PREDVIĐENO ZA PRODAJUdavat će se u ZAKUP do ishođenja zemljišno-knjižne dokumentacije za površine koje se predviđene za
prodaju, a najduže na rok od 5 godina.
C. K.O. SIKIREVCI

1.C k.o. Sikirevci: 41 ha 23 a 09 m2
k.o. Jaruge : 46 ha 91 a 24 m2
ukupna površina: 88 ha 14 a 33 m2
Sumarni pregled površina u javnom natječaju za zakup
po K.O.-a :
- k.o. Sikirevci,
296 ha 01 a 36 m2
- k.o. Jaruge,
54 ha 99 a 62 m2
SVEUKUPNA POVRŠINA: 351 ha 00 a 98 m2
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Broj: 7
III.

Na temelju članka 32. i članka 52. “ Zakona o
poljoprivrednom zemljištu” («Narodne Novine»
br.66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), Općinsko vijeće
općine Sikirevci na svojoj 25.sjednici održanoj
5.svibnja 2008.godine donosi:

Popis predmetnog poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH na području općine Sikirevci koje se
daje u zakup, označen kao Pregled čestica u natječaju
,prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

IV.
ODLUKU
o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine
Sikirevci

I.
Predmet javnog natječaja je poljoprivredno
zemljište u vlasništvu države na području općine
Sikirevci u katastarskim općinama: Sikirevci i Jaruge.

II.
Poljoprivredno zemljište koje je Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine Sikirevci na
koju je dalo Suglasnost Ministarstvo poljoprivrede i
šumarstva Klasa: 320-02/02-01/923, Urbroj: 525-202-3/DI od 16.rujna 2002.godine) i na Izmjene i
dopune programa Klasa:320-02/0401/76,Urbroj:525-2-04-01/DI od 28.travnja
2004.god. i Klasa: 320-02/05-01/1027,Urbroj:525-906-03/DI od 17.srpnja 2006.godine,

PREDVIĐENO JE ZA:
1. A. POVRAT ukupno površine od 215 ha 46a
21m2- a, daje se u zakup na rok od 5 godina.
2. B ZAKUP ukupno površine od 47ha 40a
44m2 a, daje se u zakup, na rok od 10 godina.
3. C PRODAJU ukupno površine od 88ha 14a
33m2 a, daje se u zakup na rok od 5 godina.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države
na području s otežanim uvjetima gospodarenja u
poljoprivredi utvrđenih posebnim propisima daje se u
zakup fizičkim i pravnim osobama koje imaju
prebivalište, odnosno sjedište na tom području- na
području općine Sikirevci, 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
V.
Postupak javnog natječaja provest će
Općinsko vijeće općine Sikirevci.
Općinsko vijeće općine objavit će javni
natječaj u tjednom glasilu «Posavska Hrvatska»
najkasnije u roku od 8 dana od dana dobivanja
suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj za zakup je 15
dana od dana objave natječaja.
Općinsko vijeće općine Sikirevci donijet će
Odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja na
natječaju za zakup u roku 30 dana od isteka roka za
prikupljanje ponuda.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije»
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa: 320-02/08-02/1
Urbroj:2178/26-02-08-01
Sikirevci,5.svibnja 2008.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.
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OBRAZLOŽENJE

I.

Odluke o ponovnom
raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
za područje općine Sikirevci

Ovom Odlukom prihvaća se Godišnji
obračun Proračuna općine Sikirevci za 2007.godinu.

II.
OPĆI DIO
Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj
25. sjednici održanoj 5.svibnja 2008.god. donijelo je
zaključak o potrebi ponovnog raspisivanja javnog
natječaja za zakup državnog poljoprivrednog
zemljišta sukladno Programu raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na
području općine Sikirevci na koji je suglasnost dalo
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, klasa: 32002/02-01/923, Urbroj: 525-2-02-3/DI od 16.rujna
2002.god. i na Izmjene i dopune Programa Klasa: 32002/04-01/76,Urbroj:525-2-04-01/DI od 28.travnja
2004.god. i Klasa: 320-02/05-01/1027,Urbroj:525-906-03/DI od 17.srpnja 2006.godine.
Sumarni pregled površina u natječaju po
katastarskim općinama:

Godišnjim obračunom Proračuna općine
Sikirevci za 2007.godinu utvrđeni su ostvareni
prihodi i primici u iznosu od 2.226.205,00 kn.
Rashodi i izdaci utvrđeni prema pozicijama
Proračuna za 2007.god.izvršeni su u ukupnom iznosu
od 1.773.180 kn.
A.
RAČUN PRIHODA I RASHODA
POSLOVANJA

B.

PRIHODI I RASHODI ZA
NEFINANCIJSKU IMOVINU

C.

RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

!k.o. Sikirevci, 296 ha 01 ar 36 m2
!k.o. Jaruge,
54 ha 99 ar 62 m2
Ukupna površina : 351 ha 00 ar 98 m2

19.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”br.96/03.,) i članka 26. Statuta
općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br.3/06.) , Općinsko vijeće općine
Sikirevci na svojoj 25.sjednici održanoj 5.svibnja
2008.godine, donosi :
ODLUKU
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna
općine Sikirevci za razdoblje od 1.siječnja do
31. prosinca 2007.godinu

III.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda i primitaka:
Ostvareni prihodi i primici 2.226.205,00 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
1.773.180,00 kn
Višak prihoda i primitaka 453.025,00 kn
Manjak prihoda i primitaka preneseni iz
prethodnih godina u iznosu od 264.018,00kn pokriva
se iz ostvarenog viška prihoda i primitaka u
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2007.godini, te ostaje još 189.007,00kn viška prihoda
i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju.
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2007.god. po proračunskim stavkama vidljivo je iz
priložene tabele: Realizacija
Proračuna općine
Sikirevci za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca
2007.godine koji je sastavni dio Odluke.

IV.
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na
dan 1.1.2007. bilo je 104.518,07kn, a na dan
31.12.2007.g. iznosilo je 163.513,01 kn.
Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan
1.1.2007. iznosio je 149,29 kn,a na dan 31.12.2007.g.
iznosilo je 199,78 kn.

VII.
POSEBNI DIO
Posebni dio Godišnjeg izvještaja Proračuna
općine Sikirevci za 2007.godinu sadrži rashode i
izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama .

V.
Nenaplaćena potraživanja na dan 31.prosinca
2007.god. iznosi 449.183,00kn.Potraživanja za
prihode poslovanja u iznosu od 449.182,51kn odnose
se na potraživanja za općinske poreze u iznosu
46.389,38kn, komunalni doprinos 7.669,60 kn,
komunalnu naknadu 391.482,80kn, te druga
potraživanja (otkup grobnog mjesta) 3.640,73 kn.
Stanje nepodmirenih obveza na dan
31.12.2007.g. u iznosu od 121.698,00kn odnosi se na
nepodmirene obveze za: rashode poslovanja
60.676,00kn,otplatu zajma 24.882,00kn i nedospjele
obveze na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od
36.140,00kn.

VI.
Izvršenje Proračuna općine Sikirevci za

VIII.
Godišnji obračun Proračuna zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostavrenih
prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE SIKIREVCI
Klasa: 400-05/08-02/1
Urbroj:2178/26-02-08-1
Sikirevci, 5.5. 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mijo Živić, v.r.

OPĆINA SIKIREVCI
OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE SIKIREVCI U VREMENSKOM RAZDOBLJU
od 01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2007.god.
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PROGRAM: Javna uprava i administracija, poglavarstvo, Općinsko vijeće i načelnik
Funkcija: 01
Izvori: nenamjenska sredstva
Aktivnost: rashodi poslovanja

OSTVARENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE SIKIREVCI ZA 2007.god.
VREMENSKO RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2007.god.
RAZDJEL 1. - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
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20.

Dio podzemnog kabela 10(20)kV prolazi preko:
-

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci, (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije”3/06.),Općinsko vijeće općine Sikirevci je
na svojoj 25. sjednici, održanoj 5.svibnja 2008.god.
donijelo :

-

ODLUKU
o odobravanju osnivanja prava služnosti
“HEP Operator distribucijskog sustava”d.o.o.
"Elektra" Vinkovci na katastarske čestice u
vlasništvu općine Sikirevci i u društvenom
vlasništvu u općoj upotrebi
k.o.Sikirevci

-

Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine
Sikirevci odobrava osnivanje prava služnosti na
katastarske čestice koje su izrečene u članku 2 .stavak
1., 2. ove Odluke, HEP-u «Operator distribucijskog
sustava» d.o.o. "Elektra" Vinkovci, 32100 Vinkovci,
ul. Kralja Zvonimira br. 96., koji je u postupku
ishođenja potvrde na glavni projekt u obvezi je riješiti
imovinsko-pravne poslove za KB 10(20) kV
priključni za KTS «Vodocrpilište» Sikirevci za koji je
izdana Lokacijska dozvola UP/I-350-05/07-01/502
od 14.11.2007.god. od strane Službe za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstva i imovinskopravne poslove, Sl. Brod.

-

Članak 2.
Dio podzemnog kabela 10(20)kV

prolazi

-

preko:
-

Broj: 7

k.č.br.1491/1,zk.ul.773, pašnjak Selo,
površine 12790m2,k.o.Sikirevci
k.č.br.1588,zk.ul.773, pašnjak Selo,
površine 20605m2,k.o.Sikirevci

Navedene čestice, prema izvatku iz
zemljišne knjige su u vlasništvu općine Sikirevci.

-

k.č.535,zk.ul.770,neplodno Brdo, površine
7089m2, k.o. Sikirevci
k.č.544, zk.ul.770, neplodno Brdo,
površine 7650m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.558,zk.ul.770, neplodno Brdo ,
površine 5719m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.581, zk.ul.770, neplodno Ljubice,
površine 5999m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.583, zk.ul.770, neplodno Ljubice,
površine 11653m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.586, zk.ul.770, neplodno Ljubice,
površine 4392m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.587, zk.ul.770, neplodno Ljubice,
površine 6186m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.656, zk.ul.770, neplodno Polje,
površine 7560m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.696, zk.ul.770, neplodno Brdo,
površine 3859m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.698, zk.ul.770, neplodno Brdo,
površine 5143m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.720, zk.ul.770, neplodno Dračkovo,
površine 5240m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.736, zk.ul.770, neplodno Tribeži,
površine 4115m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.741, zk.ul.770, neplodno Brdo,
površine 5438m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.754, zk.ul.770, neplodno Brdo,
površine 4837m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.1432/1, zk.ul.770, pašnjak Selo,
površine 28597m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.1490, zk.ul.770, neplodno Selo,
površine 270m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.1548, zk.ul.770, neplodno Selo,
površine 8161m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.1558, zk.ul.770, neplodno Selo,
površine 2162m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.1585, zk.ul.770, neplodno Selo,
površine 3464m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.1586, zk.ul.770, neplodno Selo,
površine 187m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.1587, zk.ul.770, neplodno Selo,
površine 356m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.1709, zk.ul.770, neplodno Selo,
površine 2816m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.1712, zk.ul.770, neplodno Selo,
površine 5647m2, k.o. Sikirevci
k.č.br.1713, zk.ul.770, neplodno Selo,
površine 187m2, k.o. Sikirevci
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k.č.br.1714, zk.ul.770, neplodno Selo,
površine 237m2, k.o. Sikirevci

Navedene čestice, prema izvatku iz
zemljišne knjige, su društveno vlasništvo u općoj
upotrebi.
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Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja
općine Sikirevci za 2007.godinu, koju je obavio
Državni ured za reviziju ,područni ured Slavonski
Brod u razdoblju od 11. veljače do 2. travnja
2008.godine.

Članak 3.
Ovlašćuje se načelnika općine da zaključi
ugovore o osnivanju prava služnosti za navedene
katastarske čestice u članku 2 ove Odluke.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA SIKIREVCI
Klasa:021-05/08-02/11
Urbroj:2178/26-02-08-1
Sikirevci,5.svibnja 2008.god.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mijo Živić, v.r.

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

Članak 3.
Ova Odluka
stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05 /08-02/10
Urbroj:2178/26-02-08-1
Sikirevci,5.svibnja 2008.godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.
21.

Na temelju članka 26.Statuta općine
Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.3/06.), Općinsko
vijeće općine Sikirevci na svojoj 25.sjednici održanoj
5.svibnja 2008.godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja općine
Sikirevci za 2007.godinu
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OPĆINA
STARA GRADIŠKA

6.

Dječji vrtić „Bljesak“ Okučani a koja imaju
prebivalište i koja borave na području općine Stara
Gradiška.

Na temelju članka 26. Statuta općine Stara
Gradiška ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01, 4/03 i 3/06), Općinsko vijeće
općine Stara Gradiška na 19. sjednici održanoj 13.
svibnja 2008. godine donijelo je
ODLUKU

Članak 3.
Iznos sufinanciranja utvrđuje se ovisno o
visini prosječnih prihoda po članu kućanstva kako
slijedi:

o sufinanciranju troškova predškolskog odgoja

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, iznos i
način sufinanciranja troškova predškolskog odgoja
djece koja pohađaju Dječji vrtić „ Bljesak“ Okučani u
2008. godini .

Članak 2.
Pravo na sufinanciranje troškova
predškolskog odgoja ostvaruju djeca koja pohađaju

Članak 4.
Pravo na sufinanciranje troškova
predškolskog odgoja ostvaruje se u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Stara Gradiška podnošenjem
zahtjeva za sufinanciranje od strane roditelja.
Zahtjevu se obvezno prilažu sljedeći dokazi:
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-

potvrda o prosječnoj plaći ili mirovini
roditelja za posljednja tri mjeseca,
potvrdu o visini dohotka roditelja koji
obavljaju samostalnu djelatnost.

Članak 5.
Pravo na sufinanciranje troškova
predškolskog odgoja ostvaruje se na način da općina
Stara Gradiška utvrđeni iznos sufinanciranja uplati u
Proračun općine Okučani.
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Članak 1.

U Proračunu općine Stara Gradiška
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
27/07) članak 1. mijenja se i glasi:
„ Proračun općine Stara Gradiška za 2008. godinu
sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a primjenjivati će se od 1. travnja
2008. godine.
Klasa: 601-04/08-01/01
Ur.broj: 2178/24-03-08-2
Stara Gradiška, 13. svibnja 2008. god.

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zvonko Pejaković, v.r.

Članak 2.
7.

U članku 2. A.PRIHODI mijenjaju se kako

Na temelju članka 4. stavka 9. i članka 32.
Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 96/03) i
članka 26. Statuta općine Stara Gradiška („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/01, 4/03 i
3/06), Općinsko vijeće općine Stara Gradiška na
svojoj 19.
sjednici održanoj 13. svibnja 2008.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Proračuna općine Stara Gradiška
za 2008. godinu

slijedi:
1.
Osnovni račun 63412 Tekuće pomoći od
ostalih pror. korisnika HZZ - smanjuje se sa
17.700 kn na 0 kn,
2.
Osnovni račun 63422 Kapitalne pomoći od
ostalih pror. korisnika
Hrvatske vode
smanjuje se sa 300.000 kn na 0 kn,
3.
Osnovni račun 63423 Kapitalne pomoći od
Fonda za regionalni razvoj smanjuje se sa
300.000 kn na 0 kn,
4.
Osnovni račun 63413
Tekuće pomoć
i od izvanproračunskih korisnika planira se
17.700 kn,
5.
Osnovni račun 63423 Kapitalne pomoć
i od izvanproračunskih korisnika planira se
600.000 kn.
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B. RASHODI mijenjaju se kako slijedi:
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

RASHODI POSLOVANJA povećava se sa
2.354.000 kn na 2.386.000 kn,
Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se
sa 875.880 kn na 887.880 kn,
Osnovni račun 3221 Uredski materijal i
ostali materijalni rashodi smanjuje se sa
28.300 kn na 27.300 kn,
Osnovni račun 3237 Intelektualne i osobne
usluge povećava se sa 135.000 kn na 150.000
kn,
Osnovni račun 3299 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja smanjuje se sa 112.000 kn
na 110.000 kn,
Skupina 36 Pomoći dane unutar opće države
povećava se sa 59.000 kn na 69.000 kn,
Osnovni račun 3631 Tekuće pomoći unutar
opće države povećava se sa 54.000 kn na
64.000 kn,
Skupina 38 Ostali rashodi povećava se sa
629.000 kn na 639.000 kn,
Osnovni račun 3811 Tekuće donacije u novcu
povećava se sa 161.000 na 171.000 kn,
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE povećava se
sa 2.495.200 kn na 2.535.200 kn,
Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine povećavaju se sa
2.295.200 kn na 2.335.200 kn,
Osnovni račun 4264 Ostala nematerijalna
proizvedena imovina povećava se sa 140.000
kn na 180.000 kn,
UKUPNI RASHODI povećava se sa
4.859.200 kn na 4.931.200 kn.

3.
4.
5
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Članak 3.
U članku 3. rashodi poslovanja i rashodi za
nabavu nefinancijske imovine mijenjaju se kako
slijedi:
1.
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I
POGLAVARSTVO povećava se sa 338.560
na 345.560 kn
2.
PROGRAM 01 DONOŠENJE AKATA I
MJERA IZ DJELOKRUGA
PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG

17.

18.

19.
20.

Broj: 7

TIJELA povećava se sa 283.560 kn na
290.560 kn,
Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine
povećava se sa 3.000 kn na 10.000 kn,
3 Rashodi poslovanja povećava se sa 3.000 kn
na 10.000 kn,
Skupina 32 Materijalni rashodi smanjuje se
sa 3.000 kn na 0 kn,
Pozicija 17.
32211 Uredski materijal
smanjuje se sa 1.000 kn na 0 kn,
Pozicija 18. 32999 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja smanjuje se sa 2.000 kn na
0 kn,
Skupina 38 Ostali rashodi planira se 10.000
kn,
Pozicija 18.A
38113 Tekuće donacije
nacionalnim zajednicama i manjinama
planira se 10.000 kn,
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI
ODJEL povećava se sa 4.394.370 kn na
4.459.370 kn,
G L AVA 0 0 3 K O M U N A L N A
INFRASTRUKTURA, STANOVANJE I
PROSTORNO UREĐENJE povećava se sa
3.079.200 kn na 3.134.200 kn,
PROGRAM 01 ODRŽAVANJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE povećava se sa
332.000 kn na 347.000 kn,
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i
drugih javnih površina povećava se sa
158.000 kn na 173.000 kn,
3 Rashodi poslovanja povećava se sa 158.000
kn na 173.000 kn,
Skupina 32 Materijalni rashodi povećava se
sa 158.000 kn na 173.000 kn,
Pozicija 90. 32379 Ostale intelektualne
usluge projekt sanacije narazvrst. cesta
povećava se sa 60.000kn na 75.000 kn,
PROGRAM 04
PROSTORNO
PLANIRANJE povećava se sa 140.000 kn na
180.000 kn,
Kapitalni projekt: Izrada dokumenata
prostornog uređenja povećava se sa 140.000
na 180.000 kn,
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
povećava se sa 140.000 kn na 180.000 kn,
Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine povećava se sa 140.000
kn na 180.000 kn,
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21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

Pozicija 113. 42641 Ostala nematerijalna
proizvedena imovina povećava se sa 140.000
kn na 180.000 kn,.
GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ I
OSNOVNO OBRAZOVANJE povećava se
sa 33.000 kn na 43.000 kn,
PROGRAM 01 PREDŠKOLSKI ODGOJ
povećava se sa 23.000 kn na 33.000 kn,
Aktivnost: Dječji vrtić planira se 10.000 kn,
3 Rashodi poslovanja planira se 10.000 kn,
Skupina 36 Pomoći dane unutar opće države
planira se 10.000 kn,
Pozicija 115.A
36311 Tekuće pomoći
proračunu planira se 10.000 kn.
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ODLUKU

o visini nagrade za rad članovima Vijeća srpske
nacionalne manjine u općini Stara Gradiška

Članak 1.
Nagrada za rad članovima Vijeća srpske
nacionalne manjine u općini Stara Gradiška utvrđuje
se u iznosu od 65,00 kn neto po sjednici kojoj su
nazočni.

Članak 2.
Članak 4.
Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu
danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
Klasa: 400-06/07-01/14
Ur.broj: 2178/24-03-08-9
Stara Gradiška, 13. svibnja 2008. god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zvonko Pejaković, v.r.

Sredstva za isplatu nagrade za rad i naknade
troškova određenih člankom 2. Pravilnika Vijeće
srpske nacionalne manjine osigurava u Financijskom
planu Vijeća.

Članak 3.
Obračun i isplatu nagrade za rad i naknade
troškova izvršava tijelo Vijeća srpske nacionalne
manjine u općini Stara Gradiška.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja
2008. godine.

8.

Na temelju članka 26. Statuta općine Stara
Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 11/01, 4/03 i 3/06) i članka 3. Pravilnika
o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i
predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne
novine br. 24/06) Općinsko vijeće općine Stara
Gradiška na 19. sjednici održanoj 13. svibnja 2008.
godine. donijelo je

Klasa: 021-05-02/08-01/03
Ur.broj: 2178/24-03-08-2
Stara Gradiška, 13. svibnja 2008. god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zvonko Pejaković, v.r.
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9.

10.

Na temelju članka 35. točka 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 i 129/05) i članka
26 Statuta općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 11/01, 4/03 i 3/06),
Općinsko vijeće na 19. sjednici održanoj 13. svibnja
2008. godine, na prijedlog načelnika općine Stara
Gradiška, donijelo je

Na temelju članka 35. točka 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 i 129/05) i članka
26 Statuta općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 11/01, 4/03 i 3/06),
Općinsko vijeće na 19. sjednici održanoj 13. svibnja
2008. godine, na prijedlog načelnika općine Stara
Gradiška, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti člana Općinskog
poglavarstva općine Stara Gradiška

o izboru člana Općinskog
poglavarstva općine Stara Gradiška

I.

I.

Damir Čović razrješuje se dužnosti člana
Općinskog poglavarstva na vlastiti zahtjev.

Franjo Gičić izabire se na dužnost člana
Općinskog poglavarstva.

II.

II.

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

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

Klasa:022-05-02/08-01/06
Ur.broj:2178/24-03-08-2
Stara Gradiška, 13. svibnja 2008. god.

Klasa:022-05-02/08-01/06
Ur.broj:2178/24-03-08-3
Stara Gradiška, 13. svibnja 2008. god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zvonko Pejaković, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zvonko Pejaković, v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

15.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ( NN br. 26/2003-proč
išćeni tekst i NN br. 82/04) i članka 15. i 38. Statuta
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br.15/01. 22/06.), Općinsko poglavarstvo
općine Vrpolje na 31. sjednici održanoj 8.svibnja 2008
godine . donijelo je
ODLUKU
objavi javnog natječaja za povjeravanje
komunalnih poslova održavanja groblja
«Kraljevo»

održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja
sahrane, te ukop pokojnika na području općine
Vrpolje za naselje Vrpolje i na području općine
Strizivojna za naselje Strizivojna .
Pod održavanjem prostora podrazumijeva se
održavanje prostora unutar pojedinog mjesnog
groblja (ulaza u groblje, prilaznih i internih staza
unutar pojedinog groblja, prostora između grobnih
mjesta i neiskorištenog dijela groblja namijenjenog za
buduće ukope.
Pod održavanjem zgrada podrazumijeva se
održavanje mrtvačnice i drugih zgrada unutar groblja
(npr. kapelica) koje služe u svrhu obavljanja ispraćaja
pokojnika . Navedeno održavanje odnosi se samo na
redovite poslove održavanja dok izvanredno
održavanje (koje nije moguće unaprijed predvidjeti)
nije predmet ovog natječaja .

NA TEMELJU UGOVORA
Članak 2.
Članak 1
Općina Vrpolje i općina Strizivojna objavit
će javni natječaj za povjeravanje komunalne
djelatnosti održavanje zajedničkog groblja
«Kraljevo» na temelju pisanog ugovora.
Pod održavanjem groblja podrazumijeva se

Održavanje prostora i zgrada obavljat će
kontinuirano tijekom godine, temeljem pisanog
zahtjeva (narudžbe ) od strane nadležne uprave koju
će imenovati općina Vrpolje i općina Strizivojna, a
ukopa temeljem obavijesti od strane obitelji ili druge
osobe koja vodi brigu o sahrani pokojnika.
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Članak 3.

Članak 1.

Postupak javnog natječaja iz točke I. ove
Odluke, provodi Općinsko poglavarstvo općine
Vrpolje i Općinsko poglavarstvo općine Strizivojna .

Po pozivu za prikupljanje ponude za
provođenje sustavne deratizacije za područje općine
Vrpolje za 2008. godinu Klasa : 363-01/08-02//1,
Urbroj : 2178/11-01-01/08-1 od 15.travnja 2008.
godine pristiglo je pet (5) potpunih i pravovaljanih
ponuda :
1. Sanitacija Osijek d.d. 18,00 kn
2. Argus d.o.o. Slavonski Brod 22,00 kn
3. Pestrid d.o.o. Bilje 18,00 kn
4. San-vet d.o.o. Slavonski Brod -16,40 kn
5. Eko preventiva d.o.o. Slavonski Brod 20,00 kn
Cijene su bez PDV-a

Članak 4.
Tekst javnog natječaja prilaže se ovoj Odluci
i zapisniku, a javni natječaj objavit će se u javnom
glasilu «Slavonski dom».

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljena u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 022-05/08-02/18
Urbroj : 2178/11-02/08-1
Vrpolje, 8. svibnja 2008 godine

Članak 2.
Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje
prihvaća ponudu ponuđača SAN- VET d.o.o.
Slavonski Brod kao najpovoljniju za provođenje
sustavne deratizacije na području općine Vrpolje za
2008. godinu.

Članak 3.
Predsjednik Općinskog poglavarstva :
Ankica Zmaić, v.r.

16.

Financiranje deratizacije vršit će se od strane
kućanstva prilikom obavljene deratizacije . Cijena
deratizacije je 20,00 kn sa PDV-om po kućanstvu.

Članak 4.

Na temelju članka 38. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
15/01 i 22/06.), Općinsko poglavarstvo općine
Vrpolje na svojoj 31. sjednici održanoj 8.svibnja
2008. godine donijelo je

Ovlašćuje se načelnica općine Vrpolje da s
izabranim ponuđačem zaključi Ugovor o provođenju
sustavne deratizacije za područje općine Vrpolje za
2008. godinu ( proljetni i jesenski tretman ), sukladno
uvjetima prihvaćene ponude.

ODLUKU

Članak 5.

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
provođenje sustavne deratizacije na području
općine Vrpolje za 2008. godinu

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije «.
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 022-05/08-02/16
Urbroj : 2178/11-02/08-1
Vrpolje, 8. svibnja 2008. godine
Predsjednik Općinskog poglavarstva :
Ankica Zmaić, v.r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

17.
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sprečavanje erozije,
sprečavanje zakorovljenosti
održavanje kanalske mreže
zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih
vrsta biljaka na određenom području,
suzbijanje biljnih bolesti štetnika,
korištenje i uništavanje biljnih otpadaka,
uređivanje i održavanje poljskih putova ,
sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica,
zabrana odlaganja otpada na šumske i
poljoprivredne površine,

Članak 3.

Na temelju članka 11. i 13. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine«,
br.66/01, 87/02, 48/05. i 90/05. ) i članka 15. i 38.
Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 15/01. i 22/06.), Općinsko
poglavarstvo općine Vrpolje na svojoj 31. sjednici
održanoj 8.5.2008. godine donijelo je slijedeću :
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom
zemljištu i mjerama zaštite od požara na
šumama, poljoprivrednom i šumskom zemljištu
OPĆE ODREDBE

Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu su mjere koje se moraju provoditi da bi se
spriječila pojava i širenje požara .

Članak 4.
.
Agrotehničke mjere na poljoprivrednom
zemljištu i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu, šumama i šumskom zemljištu propisane
ovom Odlukom dužni su provodit :
vlasnici, posjednici ili korisnici
poljoprivrednog zemljišta ( u nastavku teksta
vlasnici i korisnici )
vlasnici šuma i šumskog zemljišta

Članak 1.
Članak 5.
Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke
mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se
koristi kao poljoprivredno zemljište u općini Vrpolje u
slučajevima kad bi propuštanje tih mjera nanijelo
štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu
proizvodnju i mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu.
1.

AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 2.

Agrotehničkim mjerama iz članka 1 ove
Odluke smatraju se :

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
dužni su, u svrhu zaštite tla od erozije, održavati
dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute
radi zaštite tla od erozije.

Članak 6.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
dužni su održavati i uređivati živice i to :
krčiti i obrezivati ih najmanje dva puta
godišnje ,
formirati ih na način da ne ometaju promet,
vidljivost i preglednost poljskog puta
sjeći i obrezivati visoko grmlje tako da se ne
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oštećuje poljoprivredno zemljište i putovi .
Članak 7.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
dužni su primjenjivati osnovne mjere uređivanje
međa i to :
krčenje živica grmlja i stabala na međi koje
zasjenjuje poljoprivredno zemljište,
redovito suzbijanje korova košnjom i drugim
mehaničkim načinima ,
živicu na međi održati na način da širinom ne
prelazi površinu međe, odnosno da ne
zasjenjuje i šteti susjednom poljoprivrednom
zemljištu .
Radi održavanja u ispravnom stanju živica i
međa zabranjeno je :
podizanje živica na međi uz poljske putove,
ako bi ona nanosila štetu susjednom
poljoprivrednom zemljištu ili smetala
prometu, vidljivosti i preglednosti poljskih
putova ,
neovlašteno preoravanje i pomicanje međa,
paljenje grmlja, korova i otpada uz živicu i na
međama .

MJERE SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI
I O B R A S TA N J A V I Š E G O D I Š N J I M
RASLINJEM
Članak 8.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
radi sprečavanja obrastanja zemljišta korovima i
višegodišnjim raslinjem dužni su poduzimati sljedeće
mjere :
redovito preoravati, okopavati i kositi korov,
te krčiti višegodišnje raslinje ,
spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje
raslinje sukladno odredbama ove Odluke
prskanjem herbicidima uništavati korov i
višegodišnje raslinje

Članak 9.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
posebnu pozornost moraju dati uništavanju ambrozije

Broj: 7

i ostalih sličnih biljaka i korova koje štetno djeluju na
ljudsko zdravlje.
Biljke i korove iz stavka 1 . ovog članka mora
se ukloniti najkasnije prije cvatnje.
Članak 10.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
dužni su radi održavanja vodenih kanala u funkciji,
odvodnje suvišne vode i održavanje izvedenih sustava
drenaže poduzimati sljedeće mjere:
obrađivati poljoprivredno zemljište na način
da se ne remeti funkcija kanala za odvodnju
vode, te da se ne ošteti izvedeni drenažni
sustav .
U cilju održavanja kanala u dobroj funkciji za
odvođenje suvišne vode, zabranjeno je:
mijenjati smjer kanala bez suglasnosti organa
nadležnog za poslove vodoprivrede,
odlagati u kanal zemlju, građevinski
materijal i otpad,
uz hidromelioracijske kanale na udaljenosti
manjoj od 2 m od ruba kanala obrađivati
zemlju, kopati zemlju, šljunak ili pijesak i
obavljati radnje kojima se mogu oštetiti
kanali ili poremetiti njihovo funkcioniranje

Članak 11.
Poljskim putem u smislu ove Odluke smatra
se svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet,
odnosno prilaz na poljoprivredno zemljište, a kojim se
koristi veći broj korisnika, te se održava kao ostale
nerazvrstane ceste na području općine.
Poljski putovi moraju se redovito održavati
tako da budu sposobni za svoju funkciju .
Pod održavanjem poljskih putova
podrazumijeva se sljedeće :
nasipanje puta kamenom ili drugim čvrstim
materijalom ,
kopanje i čišćenje putnih jaraka i propusta za
vodu,
zamjena dotrajalih cijevi i drugih propusta za
vodu .
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Članak 12.

U cilju održavanja poljskih putova u dobroj
funkciji prometovanja zabranjeno je :
neovlašteno mijenjati trasu putova,
izvoziti i iznositi na putove neadekvatni
otpadni materijal, te biljni i drugi otpad ,
neovlašteno vršiti preoravanje putova i vršiti
druge radnje koje znatno oštećuju putnu
mrežu.
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU,
ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU
Članak 13.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
dužni su radi sprečavanja pojava i širenja požara na
poljoprivrednom zemljištu poduzeti sljedeće mjere .
1.

2.

3.

obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka na
poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u
roku 15 dana od žetve,
obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka
nakon provedenih agrotehničkih mjera u
trajnim nasadima od 1. lipnja tekuće godine,
obvezno uz među preorati ili očistiti zemljište
zatravnjeno suhim biljem i biljnim otpadom
radi sprječavanja
širenja požara na
susjedovo zemljište,

Članak 14.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta
dužni su kod uništavanja korova i biljnog otpada
spaljivanjem poduzeti sljedeće mjere:
-

-

spaljivati suhi korov i biljni otpad na
najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba
šumskog zemljišta, te najmanje 15 m od
krošanja stabala, nasada na susjednim
parcelama kao i vodiča i stupova dalekovoda,
tlo na kojem se loži vatra mora se očistiti od
trave i drugog gorivog materijala,
spaljivanju korova moraju biti nazočne osobe
koje su zapalile vatru, a uza se moraju imati
osnovna sredstva i opremu za početno
gašenje požara,

-
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osoba koja je zapalila vatru dužna je i ugasiti,
i tek nakon utvrđivanja da je vatra ugašena
može napustit to mjesto.

Članak 15.
Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici,
odnosno gospodare šumama i šumskim zemljištem
dužne su planirati i provoditi sljedeće preventivnouzgojne i druge mjere zaštite od požara i to .
uklanjati sušce, kresati i uklanjati suhe grane ,
uspostaviti šumski red nakon siječe,
sakupljati suhe biljne ostatke nakon čišćenja
šuma,
uspostaviti šumske prosjeke i držati u
prohodnom stanju,
poduzimati i druge mjere utvrđene propisima
iz djelokruga šumarstva i zaštite od požara .

Članak 16.
Zabranjuje se uklanjanje spaljivanjem korova
i biljnog otpada na poljoprivrednim i šumskim
zemljištem od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine .

II

NADZOR
Članak 17.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode
poljoprivredna, šumska i vodoprivredna inspekcija, te
inspekcija zaštite od požara.

III

KAZNENE ODREDBE
Članak 18.

Novčanom kaznom od 100,00 do 500, 00 kn
kaznit će se za prekršaj fizička osoba, ako postupa
protivnim odredbama članka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, ove Odluke.

Članak 19.
Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kn
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kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi protivno
odredbama članka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, ove
Odluke .
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se
odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom od 100,00 do
500,00 kn.

Broj: 7
ODLUKU

o prijenosu prava gradnje spojnog cjevovoda
"Čajkovci-Stari Perkovci" na vodoopskrbni sustav
"Vrpolje"
Članak 1.

Članak 20.
Novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se
fizičke osobe, a novčanom kaznom od 2.000,00 kn pravne
osobe koje ne postupe po odredbama članka 9. ove Odluke,
odnosno, uklanjanje ambrozije i ostalih korova štetnih po
zdravlje ljudi učinit će ovlaštena pravna osoba za
komunalne poslove na trošak vlasnika ili korisnika
poljoprivrednog zemljišta.

Ovom Odlukom Općinsko poglavarstvo općine
Vrpolje i općina Vrpolje kao investitor gradnje spojnog
cjevovoda Čajkovci-Stari Perkovci na vodoopskrbni
sustav "Vrpolje" na k.č.br. 1126, 1125/3, 2034, 2058/2,
2070, 2057/2, u k.o. Stari Perkovci i k.č.br. 857, 164,
953, 858, 184, 954, 859, 955, 337, 956 i 965 u k.o.
Čajkovci prenosi svoje pravo gradnje na Vodovod d.o.o.
Slavonski Brod, Zrinska 25, MB 3070301 (u daljnjem
tekstu: novi investitor).
Članak 2.

IV

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
Klasa : 022-05/08-02/15
Urbroj : 2178/11-02/08-1
Vrpolje, 8.svibnja 2008. godine
Predsjednik Općinskog poglavarstva :
Ankica Zmaić, v.r.

Novi investitor će nakon donošenja ove
Odluke ponovo zatražiti izdavanje građevinske dozvole
prema Lokacijskoj dozvoli Klasa:UP/I-350-05/0401/256, Urbroj:2178/01-03-01/05-14 od 15. travnja
2005. godine izdane od Ureda državne uprave
Brodsko-posavske županije, Službe za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove i
Glavnom-Izvedbenom projektu broj 2338 iz 2006.
godine izrađenog od Dippold&Gekold, Hidroprojekt 91
d.o.o. za projektiranje, Brezovica, Zagreb, zbog
promjene investitora.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".

18.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 108. Zakona o gradnji
("narodne novine" br. 175/03. i 100/04) i članka 38.
Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01. i 22/06), Općinsko
poglavarstvo općine Vrpolje na svojoj 30. sjednici
održanoj 11. travnja 2008. godine, donijelo je

Klasa : 022-05/08-02/14
Urbroj : 2178/11-02/08-1
Vrpolje, 11. travnja 2008. godine
Predsjednik Općinskog poglavarstva :
Ankica Zmaić, v.r.

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

