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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

39.

Na temelju članka 21. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 2/06.-pročišćeni tekst) i
Odluke o priznanjima Brodsko-posavske županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 2/03. - pročišćeni tekst), Županijska skupština
na 16. sjednici održanoj 12. travnja 2007.
godine, donijela je
ODLUKU
o dodjeli županijskih priznanja u 2007.
godini

Članak 1.
"Zlatna plaketa" - počast Brodskoposavske županije u 2007. godini dodjeljuje se:
1.
Zdravku Sočkoviću, zastupniku u
Hrvatskom saboru, za djela i djelovanje kojima
iznimno doprinosi razvitku i općem napretku
Županije, te za doprinos obrani i stvaranju
suverene i neovisne države, za izuzetan politički
angažman u aktivnostima stvaranja i utemeljenja
novog lokalnog i područnog (regionalnog)
ustroja Republike Hrvatske, u okviru kojeg i
Brodsko-posavske županije. Posebno se zalagao
za uvođenje, razvoj i unapređenje višestranačkog

parlamentarnog sustava i demokratskih načela u
obnašanju vlasti na svim razinama. U
aktivnostima obnove, razvoja i oživljavanja
gospodarskih i društvenih djelatnosti, orijentira
se na tržišne odnose i utakmicu najboljih, te
razvoj malog i srednjeg poduzetništva i
obiteljskih
poljoprivrednih
gospodarstava,
primjereno uvjetima slavonske ravnice i tradicije
u ovom dijelu Hrvatske, uključujući i
kulturološke, koje će imati svoje trajno i
prepoznatljivo mjesto i u europskoj Republici
Hrvatskoj.
2.
prof.dr.sc.dr.h.c.
Gordani
Kralik,
re k t o r i c i
Sveučilišta
Josipa
Jurja
Šrtossmayera u Osijeku, za izniman doprinos u
promicanju vrijednosti, položaja i ugleda
Brodsko-posavske županije, koja je svojim
dijelom i djelovanjem realizirala ideju i
nacionalni projekt policentričnog razvoja visokog
školstva u Republici Hrvatskoj, u sklopu kojeg i
u
Brodsko-posavskoj
županiji,
odnosno
Slavonskom Brodu, danas veleučilišnom gradu.
Prof.dr.sc. Kralik ima velike zasluge za ustroj i
početak izvođenja nastave na Veleučilištu u
Slavonskom Brodu, koje uz Strojarski fakultet i
nastavnu suradnju između Medicinskog fakulteta
Osijek i Opće bolnice Dr. Josip Benčević
Slavonski
Brod,
predstavlja
neprocjenjiv
doprinos akademskom obrazovanju i na području
Brodsko-posavske županije, te poticanju razvoja
znanstveno-istraživačkog rada, što iznimno
pridonosi kvalitetnijem i suvremenijem razvitku
gospodarskih i društvenih djelatnosti, a time i
općem napretku ovog slavonskog prostora.
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Članak 2.

"Zlatni
grb
Brodsko-posavske
županije" nagrada za životno djelo, dodjeljuje
se:
1.
m s g r. d r. F r a n j i
Komarici,
dijecezanskom biskupu banjalučkom, za
sveukupan znanstveni, vjerski, humanitarni i
mirotvorni rad i djelovanje, te za stvaralaštvo
koje će ostati dobro trajne vrijednosti od
osobitog značaja i za Brodsko-posavsku
županiju, odnosno sve njene žitelje.
2.
prim.
Mati
Grgiću,dr.med.,
iz
Slavonskog Broda, za sveukupan 40-godišnji rad
i djelovanje u području zdravstva, osobito na
edukaciji građana vezano za kvalitetu življenja i
ranog otkrivanja raka, liječenja i pomoći
liječenim od raka. kao suosnivač i dugogodišnji
predsjednik Hrvatske lige raka u Slavonskom
Brodu, posebno se angažirao na prevenciji i
ranom otkrivanju te zloćudne bolesti, a jedna od
značajnijih aktivnosti koja će trajno obilježiti
njegovo djelovanje, uz već navedene, je
izgradnja onkološkog odjela (zgrada) u okrugu
Opće bolnice i ustroja posebne Službe za zaštitu
od tumora, u kojoj postiže zavidne rezultate,
osobito na unapređenju preventivne onkološke
zdravstvene zaštite, što Slavonski Brod i
Brodsko-posavsku županiju čini prepoznatljivom
u Republici Hrvatskoj i izvan njenih granica.

Članak 3.
"Plaketa Brodsko-posavske županije" godišnja nagrada dodjeljuje s e pravnim osobama
za izuzetne uspjehe ostvarene u određenoj
gospodarskoj
i
društvenoj
djelatnosti
u
prethodnoj godini, a koje imaju sjedište na
području Brodsko-posavske županije, i to:
1.
Trgovačkom društvu Izgradnja d.o.o.
za građevinarstvo i trgovinu iz Slavonskog
Broda, za uspješno organiziranje rada i
poslovanja, kao i ostvarene značajne radne i
poslovne rezultate, čiji je rezultat posebno vidljiv
u povećanju broja zaposlenih, te višestruko
opravdano korištenje poticajnih sredstava kroz
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Program razvoja malog gospodarstva Brodskoposavske županije. Tvrtka predstavlja pozitivan
primjer
kako
se
sredstvima
kreditiranja
poduzetništva, razvija i unapređuje malo
gospodarstvo, a time daje i značajan doprinos
ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju
Brodsko-posavske županije.
2.
Trgovačkom društvu "Potomac" d.o.o.,
Podružnica Davor, za uspješno poslovanje i
ostvarene poslovne rezultate u proizvodnji
proizvoda tvrtke Croatia Cravata u 2006. godini,
a isti su prepoznatljivi hrvatski brend kako u
zemlji, tako i u inozemstvu. Zahvaljujući dobrim
ukupnim rezultatima u Podružnici se povećao
broj zaposlenih za 29 osoba, a proširenjem
poslovnih kapaciteta realno se očekuje i novo
zapošljavanje,
što
će
pridonijeti
bržem
gospodarskom i društvenom razvitku, kako
općine Davor, tako i cijele Brodsko-posavske
županije.
3.
Zanatskoj radionici za preradu drveta
"Slišurić" Rešetari, vlasnika Matije Slišurića
iz Rešetara, za zapažene uspjehe u 2006. kako
u proizvodnji kvalitetnih proizvoda (drvene
palete) za izvoz i proširenju proizvodnih pogona,
tako i u zapošljavanju, osobito mladih ljudi s
područja općine i doprinošenje ukupnom
ekonomskom i društvenom razvoju općine, a
time i Županije. Osim vrijednih poslovnih i
financijskih
rezultata,
zanatska
radionica
ulaganjem u vlastiti razvoj, modernizaciju i
primjenu
suvremenijih
tehničko-tehnoloških
metoda, daje i svoj puni doprinos oživljavanju i
afirmaciji
drvne
industrije
u
ukupnom
gospodarstvu ove Županije.
4.
"Agro-Plamu"
poljoprivredna
proizvodnja i prerada, Siče, vlasnika Antuna
Vrakića iz Sića, općina Nova Kapela, za sve
značajnije rezultate ostvarene u intenzivnoj
poljoprivrednoj proizvodnji i za privođenje
namjeni zapuštenog poljoprivrednog zemljišta,
odnosno proizvodnji i preradi stočne hrane u
pogonu, novoizgrađenom i po suvremenim
standardima opremljenoj sušari, tijekom 2006.
godine, kao i za zapošljavanje mladih osoba s
područja općine Nova Kapela, te na taj način
daje svoj doprinos stvaranju kvalitetnijeg
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okruženja za život i općem napretku općine, a
time i Brodsko-posavskoj županiji. Primjenom
suvremenijih dostignuća u proizvodnji i svojom
aktivnošću, izravno i neizravno podiže svijest o
potrebi očuvanja i zaštite okoliša, a novom
tehnologijom jamči daljnji napredak i razvoj
lokalnog poduzetništva u okvirima i uvjetima
programa Lokalni projekt razvoja "Poduzetnik".
5.
Lovačkom
društvu
"Vir" Velika
Kopanica, Lovna jedinica "Fazan" Beravci, za
posebno zalaganje u očuvanju prirode, zaštite
šuma
i
divljači,
tijekom
70-godišnjeg
kontinuiranog djelovanja, te za izuzetna
ostvarenja u svim aktivnostima lovstva tijekom
2006., a osobito u obnovi matičnog fonda
divljači, promicanja tradicijske kulture lovstva,
organiziranja natjecanja, izgradnje i opremanja
lovno gospodarskih i lovno tehničkih objekata na
području lovne jedinice "Fazan".
6.
Poljoprivrednoj
zadruzi
"Brezine"
Gornji Bogićevci, za izniman doprinos obnovi
poljoprivrede i poljoprivrednog gospodarstva,
samozapošljavanja hrvatskih branitelja i žitelja s
područja posebne državne skrbi, zatim za
promicanje gospodarskih vrijednosti zadrugarstva
i izravne pomoći međunarodnih organizacija i
podizanju razine poljoprivredne proizvodnje,
otkupa i plasmana svojih proizvoda. Posebno se
ističu u uspostavljanju i unapređenju poslovne
suradnje s međunarodnim organizacijama, u
pravcu
poticanja
razvoja
i
proširenja
kooperativnih odnosa s domaćim proizvođačima,
čime izravno pomažu revitalizaciju ovog ratom
stradalog prostora. Svojim radom i poslovnim
rezultatima poticajno djeluje i na druge
poljoprivredne proizvođače i uključivanje u
operativne programe Vlade RH.

Članak 4.
"Kovanica od zlata" - godišnja nagrada
u 2007. godini dodjeljuje se fizičkim osobama
koje žive i djeluju na području Brodskoposavske županije, za postignuća ostvarena u
pojedinim
gospodarskim
i
društvenim
djelatnostima i to:
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1.
Antunu
Vinkoviću,dipl.ing.
poljoprivrede,
vinogradaru
iz
Brodskog
Stupnika, za poseban doprinos i zalaganje u
razvoju vinogradarstva, odnosno uzgoju i
proizvodnji grođžđa i vina iznimne kvalitete, te
njihovog plasmana na hrvatskom tržištu, čime
afirmira i promiče potencijale Brodsko-posavske
županije, a svojim zaposlenicima pristojan život
i napredak općine u kojoj radi i djeluje.
2.
Frani Piploviću,dipl.soc. iz Slavonskog
Broda, za posebno vrijedna ostvarenja u
području kulture i znanstveno-istraživačkog, te
dokumentarističkog rada tijekom 2006. godine
kada objavljuje novu knjigu "Živjeti u
Slavonskom Brodu 1990. do 1993." Ova knjigafotomonografija predstavlja poseban i rijedak
primjer u Republici Hrvatskoj istraživanja istine
o Domovinskom ratu zasnovane na autentičnim
dokumentima, te svjedoči o življenju na ovim
prostorima tijekom velikosrpske agresije. Ne
samo ovim radom, nego i putem drugih
objavljenih radova opisuje i prikazuje istinsko
domoljublje potomaka slavonskih graničara, kao
snažan otpor jednog naroda u borbi za slobodu i
dom. Sve dosadašnje aktivnosti i objavljeni
radovi gospodina Frane Piplovića predstavljaju
zapažen doprinos i ostvarenja i u području
socioloških istraživanja koja prema općim
normama mjerljivosti doprinose daljnjem razvoju
znanstveno istraživačke djelatnosti u Brodskoposavskoj županiji i šire.
3.
Mati Ordaniću, ravnatelju OŠ "Matija
Gubec", za izuzetno zapažene uspjehe i
ostvarene rezultate u organiziranju i provedbi
odgojno-obrazovnog rada, te za doprinose u
stvaranju kvalitetnih uvjeta za izvođenje nastave
(športska dvorana i sl.), kako u matičnoj
osnovnoj školi, tako i u svih pet pripadajućih
područnih škola. Nadalje, svojim primjerom i
angažiranjem poticajno djeluje na darovite
učenike i iskazivanje njihovih sposobnosti u
učeničkim natjecanjima, a osobito ima zasluge
za organizaciju Susreta malih pjesnika Slavonije
i Baranje, koja je već nadišla granice Slavonije i
proširila se na cijelo područje Republike
Hrvatske.
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4.
Ani Glivetić, iz Nove Kapele, za
posebno vrijedne rezultate i uloženi napor u
oživljavanju rada Udruge umirovljenika s tog
područja i njihovg humanitarnog djelovanja,
osobito pomoći starim i nemoćnim osobama.
Ova umirovljenica zahvaljujući svom angažmanu
i potrebi pomaganja drugima tijekom 2006.
godine organizira mrežu volontera za pomoć
nemoćnim obiteljima s područja općine Nova
Kapela i postiže sve pohvale onih kojima je
pomagano.

Članak 5.
Županijska priznanja i nagrade iz ove
Odluke uručit će se na svečanosti obilježavanja
2. svibnja - Dana Brodsko-posavske županije.

-
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akti Poglavarstva:

40.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 129/05.), Zakona o zaštiti od
požara ("Narodne novine" br. 58/93), te članka
45.
Statuta
Brodsko-posavske
županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 9/06-pročišćeni tekst), a temeljem Programa
aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2007. godini, Županijsko
poglavarstvo je na 42. sjednici održanoj 3.
travnja 2007. godine, donijelo
PLAN

Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 061-01/07-01/4
Urbroj: 2178/1-01-07-1
Slavonski Brod, 12. travnja 2007.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od
požara Brodsko-posavske županije
za 2007. godinu

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Plan imtervencija kod velikih požara
otvorenog prostora na teritoriju Brodskoposavske županije (u daljnjem tekstu: Plan)
utvrđuju se: sudionici provedbe Plana, njihov
ustroj,
djelokrug
i
nadležnost,
sustav
koordiniranja
aktivnosti,
rukovođenja
i
zapovijedanja akcijama gašenja velikih požara
otvorenih prostora, osposobljavanje sudionika
provedbe Plana, obavješćivanje javnosti o
velikim požarima otvorenih prostora, te način
osiguranja financijskih sredstava za provedbu
Plana.
Plan je strateški dokument Brodskoposavske županije u intervencijama kod velikih
požara otvorenog prostora - složenih događaja.
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Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Planu
imaju sljedeće značenje:
Veliki požar otvorenog prostora je svaki
požar otvorenog prostora koji, s obizorm na
zahvaćenu površinu i brzinu širenja, neposredno
ugrožava osobe i imovinu većeg opsega ili
moguće nanošenje znatnih materijalnih šteta,
zahtjeva
intervenciju
većih,
prvenstveno
vatrogasnih snaga sa šireg područja;
Akcident
je
svaki
događaj
nekontroliranog širenja opasnih tvari (otrovi,
kiseline, lužine) koji ugrozi stanovništvo i
njihova dobra, te zahtijeva specijalnu tehniku i
vozila za otklanjanje akcidenta;
Elementarna nepogoda je svaki događaj
koji poprimi veće razmjere u ugrožavanju
stanovništva i njihovih dobara (poplava, potres);
Županijsko vatrogasno zapovjedništvo je
stručno operativno tijelo za vođenje i
koordinaciju vatrogasnih intervencija velikih
požara otvorenog prostora - složenih događaja na
području Brodsko-posavske županije. Sjedište
Vatrogasnog zapovjedništva je u Vatrogasnoj
zajednici Županije, Trg Sv. Trojstva br. 3,
Slavonski Brod;
Zapovjedništvo na požarištu je stručno
operativno tijelo koje zapovijeda i koordinira
aktivnosti neposredno na/uz požarište;
Zapovjednici
požarnih
sektora
su
zapovjednici na jednom požarnom sektoru
požarišta odgovorni za stručnu i kvalitetnu
uporabu raspoloživih resursa za gašenje požara;
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Zemaljske snage gasitelja su ukupni
ljudski i materijalno-tehnički resursi koji
sudjeluju u gašenju požara otvorenog prostora
djelujući sa zemlje, uključujući javne vatrogasne
postrojbe
(profesionalne
i
doborovoljne),
postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava,
intervencijske postrojbe, postrojbe civilne zaštite,
postrojbe Hrvatske vojske i ostale snage
ustrojene od fizičkih osoba određenog područja i
organiziranih ekipa pravnih osoba (šumarski
djelatnici, građevinska mehanizacija i dr.);
Protupožarne zračne snage su ljudski i
materijalno-tehnički resursi koji se koriste za
gašenje požara (letjelice za gašenje, nadzor i
koordinaciju iz zraka s odgovarajućim posadama,
opremom, sredstvima i tehnikom).

Članak 3.
Županijsko vatrogasno zapovjedništvo na
temelju vlastite prosudbe utvrđuje pojavu velikog
požara otvorenog prostora - složenog događaja od
značaja za Brodsko-posavsku županiju.

Članak 4.
U slučaju nastavka požara otvorenog
prostora koji može prerasti u veliki požar,
smjernice za uključivanje tijela i pravnih osoba u
aktivnosti gašenja požara otvorenog prostora
definiraju se, sukladno tabeli ugroženosti, kako
slijedi:
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STUPANJ

UGROŽENOST

ANGAŽIRANE SNAGE

-

požari otvorenog prostora manjih razmjera
indeks opasnosti vrlo mali do mali

-

1. stupanj

vatrogasne postrojbe s područja
grada/općine

-

manje šumske površine
veće površine trave i niskog raslinja
indeks opasnosti mali do umjeren

-

snage iz I. stupnja i
vatrogasne postrojbe iz susjednih
gradova i općina
zapovjedništvo općina-područja

2. stupanj

-

3. stupanj

4. stupanj

-

veće šumske površine
velike površine trave i niskog raslinja
indeks opasnosti mali do umjeren

-

vrijedne šumske površine
vrlo velike površine trave i niskog raslinja ugroženost objekata i naselja
moguće više istovremensih događaja na
širem području (različitog intenziteta)
indeks opasnosti umjeren do velik
-

-

5. stupanj

-

-

snage iz 2. stupnja i
Županijsko vatrogasno
zapovjedništvo
- uključivanje dijela vatrogasnih
postrojbi s područja Županije
po prosudbi uključuju se i:
- intervencijske postrojbe
- postrojbe civilne zaštite s
područja Županije
- NOS OS RH (Hrvatska vojska)
snage iz 3. stupnja i
uključivanje ukupnih vatrogasnih
snaga s područja Županije
operativno vatrogasno
zapovjedništvo Brodsko-posavske
županije
intervencijske postrojbe
Županijsko zapovjedništvo zaštite
i spašavanja
- postrojbe civilne zaštite s
područja Županije
- NOS OS RH (Hrvatska vojska)
- priprema dodatnih snaga za
ispomoć iz drugih županija
po potrebi uključuju se i:
- Vatrogasno zapovjedništvo RH

posebno vrijedne šumske površine
izrazito velike površine otvorenog prostora
više istovremenih događaja većeg
intenziteta
ugroženost naselja i/ili drugih sadržaja ili
objekata
indeks opasnosti velik do vrlo velik

-

snage iz 4. stupnja i
Krizni stožer Brodsko-posavske
županije
vatrogasno zapovjedništvo RH
vatrogasne postrojbe iz ostalog
dijela RH
zapovjedništvo zaštite i
spašavanja RH
postrojbe Civilne zaštite iz
ostalog dijela RH
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II.

ZAPOVIJEDANJE I KOORDINACIJA
PRI INTERVENCIJAMA U GAŠENJU
VELIKIH POŽARA OTVORENOG
PROSTORA - SLOŽENIH DOGAĐAJA
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dostavljaju
se
županijskom
vatrogasnom
zapovjedniku odmah po imenovanju.

Članak 6.
Članak 5.
Vatrogasno zapovjedništvo sastavljeno je
Za potrebe zapovijedanja i koordinacije u
aktivnostima gašenja velikih požara otvorenog
prostora,
ustrojavaju
se
Vatrogasno
zapovjedništvo općine i Operativno vatrogasno
zapovjedništvo Brodsko-posavske županije.

od:
-

Radom
zapovjedništva
upravlja
zapovjednik koji odlučuje i odgovoran je za rad
zapovjedništva.

-

zapovjednika
zapovjedništva
VZŽ-e,
Stjepan Županić - mob:091/799-2670
zamjenik zapovjednik VZŽ-e, Ivan Vuleta
- mob:091/1233-093
pomoćnika zapovjednika VZŽ-e, Dejan
Lekić - mob:098/1902-554
zapovjednika
VZO-e
(svaki
član
Vatrogasnog
zapovjedništva
ima
zamjenika)

Županijski vatrogasni zapovjednik po
dužnosti
je
zapovjednik
Vatrogasnog
zapovjedništva Brodsko-posavske županije.
Županijski
vatrogasni
zapovjednik
imenuje članove Vatrogasnog zapovjedništva i
njihove zamjenike, te zapovjednike i članove
Operativnog vatrogasnog zapovjedništva.
Na prijedlog županijskog vatrogasnog
zapovjednika, župan će imenovati Županijsko
vatrogasno zapovjedništvo (zapovjednici iz
sustava zapovijedanja - članak 11. ovog Plana).

Članak 7.
Brodsko-posavska županija je dužna
odrediti pogodne lokacije i prostore, te izvršiti
sve potrebne predradnje (mogućnost žurnog
instaliranja računalne opreme i drugih sredstava
veze i komunikacijskih jedinica) radi uspostave
zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i
koordinacije u gašenju velikih požara otvorenog
prostora.
Odgovorne osobe (županijski čelnici) koji
se pozivaju za slučaj nastalih događaja:

Popisi
zapovjedništava

iz

članova
vatrogasnih
stavka 5. ovog članka

FUNKCIJA

IME I PREZIME

TELEFON

Župan

Šimo Đurđević

216-200 098/981-0677

Zamjenik župana za gospodarstvo

Zvonimir Laslo

216-202 098/981-0678

Zamjenik župana za društvene djelatnosti

Suzana Bilić-Vardić

216-202 098/981-0679

Predsjednica Županijske skupštine

Ružica Vidaković

447-721 098/982-7484

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo

Stjepan Bošnjaković

216-232 098/197-9373
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III.

PLANSKO
UKLJUČIVANJE
SVIH
SNAGA I RESURSA U INTERVENCIJE
SPAŠAVANJA I GAŠENJA POŽARA
Članak 8.

U gašenju požara otvorenog prostora koji
prerasta u veliki požar-složeni događaj na
zahtjev zapovjednika požarišta, a temeljem
prosudbe nalogom nadređenog vatrogasnog
zapovjednika, upućuju se dodatne vatrogasne
snage.
Ukoliko te postrojbe nisu u mogućnosti
same ugasiti požar, akciji gašenja požara se na
temelju
zahtjeva
zapovjednika
požarišta
priključuju postrojbe civilne zaštite koje je
jedinica lokalne samouprave osnovala, obučila i
opremila (članak 11., 12., 13. i 14. - Plana
postupanja u slučaju nastanka događaja koji
(nije) poprimio obilježje prirodne - elementarne
nepogode - sastavni je dio ovog Plana), te prema
potrebi postrojbe Hrvatske vojske.

Članak 9.
Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe
jedinice lokalne samouprave (grad, općina) nisu
dostatne za gašenje požara, zapovjednik požarišta
traži
dodatnu
pomoć
od
više
razine
zapovijedanja (članak 15. i 16. Plana postupanja
u slučaju nastanka događaja koji je (nije)
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poprimio
obilježje
prirodne-elementarne
nepogode - sastavni dio ovog Plana).
Odluka o angažiranju dodatnih snaga za
gašenje požara može s e donijeti samo onda kad
su sve raspoložive protupožarne snage s područja
jedinice lokalne samouprave nedostatne za
uspješno gašenje ili su već angažirane na drugim
požarištima.
Županijski
vatrogasni
zapovjednik
ovlašten je aktivirati sve vatrogasne postojbe s
područja Županije.
Ukoliko angažirane snage gasitelja iz
stavaka 1. i 3. ovog članka nisu dovoljne za
gašenje
požara,
županijski
vatrogasni
zapovjednik će, putem nadležnog operativnog
vatrogasnog zapovjedništva, zatražiti dodatnu
pomoć.
Ukoliko pružena pomoć iz stavka 4.
ovoga članka nije dovoljna, na traženje
nadležnog
operativnog
vatrogasnog
zapovjedništva, glavni vatrogasni zapovjednik
može,
sukladno
prosudbi,
zapovijediti
angažiranje
svih
raspoloživih
vatrogasnih
postrojbi
Republike
Hrvatske
i
ostalih
protupožarnih snaga.
Županije koje se oslanjaju na Brodskoposavsku županiju.

Županija

Županijski vatrogasni
zapovjednik

Telefon

Sisačko-moslavačka

Mijo Brlečić

044/630-112 098/390-100

Požeško-slavonska

Željko Petrović

034/291-514 098/256-393

Osječko-baranjska

Dražen Hečimović

031/303-071 098/452-114

Vukovarsko-srijemska

Antun Jelić

032/332-212 091/7940-843
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IV.

S U S T AV
P R I P R AV N O S T I
UKLJUČIVANJE
POSTROJBI
GAŠENJU POŽARA

I
U

Članak 10.
Javne vatrogasne postojbe (postrojbe
državnog značaja) uključuju se u intervenciju
prema
nastanku
požara
u
zoni
svoje
odgovornosti
(zona
područne
vatrogasne
zajednice) ili po zapovijedi županijskog
vatrogasnog zapovjednika.
Dobrovoljne
vatrogasne
postrojbe središnje
postrojbe
(postrojbe
županijskog
značaja) uključuju se u akciju gašenja požara u
zoni svoje odgovornosti ili po zapovijedi
područnog
ili
županijskog
vatrogasnog
zapovjednika.
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe - ostale
postrojbe (postrojbe lokalnog značaja općina i
gradova) uključuju se u akciju gašenja požara
samoinicijativno u zoni svoje odgovornosti ili po
zahtjevu županaijskog vatrogasnog zapovjednika,
odnosno njegovog zamjenika.
U slučaju kada požar poprimi razmjere
da ga snage JVP i snage središnjih DVD na
području svoje odgovornosti (područje JLS ili
dijela područja JLS) ne mogu same staviti pod
kontrolu ili ugasiti, u akciju gašenja uključuju se
druge snage JVP i postrojbi DVD s područja
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susjednih JLS ili Županije u cjelini.
U tom slučaju najprije se uključuju snage
iz pričuve. Ove snage se planiraju i stavljaju u
stanje pripravnosti prema unaprijed utvrđenome
Planu i prioritetima intervencije na posebno
ugrožene objekte i otvorene prostore Brodskoposavske županije. Ovaj operativni Plan za točno
određene novonastale situacije (prostore ili
objekte)
razrađuje
Županijsko
vatrogasno
zapovjedništvo.

Članak 11.
Među prioritetna područja u djelovanju
protupožarnih snaga u gašenju požara otvorenog
prostora na području Brodsko-posavske županije
spadaju zaštićeni dijelovi prirode:
-

park prirode Lonjsko polje
posebni rezervati šumske vegetacije
Prašnik i Muški bunar
ornitološki rezervati Jelas i Bara Dvorina
zaštićeni krajolici Jelas polje i Gajna

Kod intervencija objekata na prostoru
Brodsko-posavske županije prioritet imaju urbana
područja s prigradskim naseljima, a unutar njih
objekti pravnih i fizičkih osoba koji su
razvrstani u I. i II. kategoriju ugroženosti od
požara.

Grad - općina

Pravna osoba

Kategorija ugroženosti
od poožara

Slavonski Brod

Slavonija DI d.o.o., Svetog Lovre bb
INA d.d. Proplin, Kumičićeva 151
INA d.d. skladište derivata Bjeliš

II a
II b
II b

Oriovac

ORIOLIK d.d.

II b

Nova Gradiška

DI Sekulić d.o.o., Relkovićeva bb
KLAS d.d., Urije bb
Slavonijaradinost d.d. (u stečaju)

II b
II b
II b
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ODGOVORNE OSOBE ZA ZONU DJELOVANJA:
HRVATSKE ŽELJEZNICE - SLAVONSKI BROD
Prezime i ime

Funkcija

Telefon

Mobitel

Gordana Naglić
Stjepan Vidaković

referent PPZ
šef kolodvora
prometni ured

213-450
213-401
213-411

098/983-2109

HRVATSKE CESTE - SLAVONSKI BROD, Ivana Gorana Kovačića 58
Prezime i ime

Funkcija

Telefon

Ivica Vuletić

odgovorna osoba HC
dežurna služba

442-193

Mobitel
098/226-894

LUČKA KAPETANIJA - SLAVONSKI BROD, Šetalište braće Radić 19a
Prezime i ime

Funkcija

Telefon

Mobitel

Mladen Žakula
Josip Sopček

odgovorna osoba
odgovorna osoba

384-587
273-096

098/981-3898
091/203-8567

Funkcija

Telefon

Mobitel

centrala
direktor
rukovoditelj službe
za održavanje
dispečer

215-555
215-100
215-541

091/215-0222
091-215-0209

Funkcija

Telefon

Mobitel

361-999
361-999
361-999

091/361-9901
091/361-9903

HEP DISTRIBUCIJA D.D.O. SAVONSKI BROD
Prezime i ime
Zdenko Veir,dipl.ing
Damir Dadić

215-201

PLIN PROJEKT D.O.O.
Prezime i ime

Josip Vuković,dipl.ing. direktor
Zdravko Jugović,ing.
tehnički direktor
dežurni
BROD - PLIN D.O.O., Tome Skalice 4
Prezime i ime

Funkcija

Telefon

Mobitel

Dalibor Pudić

direktor
centrala
voditelj distribucije
dežurni

405-701
405-700
405-074

098/494-166

Antun Vučković

099/255-7133
099/205-7000

MIJO VENEERS PROIZVODNJA D.O.O., Oprisavci bb, 35213 Oprisavci
Prezime i ime

Funkcija

Telefon

Mobitel

Kurt Buggenhout
Tomislav Zečević

član uprave
voditelj proizvodnje

225-274 kućni

091/227-1835
091/227-1825
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SUSTAV ZAPOVIJEDANJA
glavni vatrogasni zapovjednik
Mladen Jurin tel:01/2391-316; mob:098/203-302
VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO
pomoćnik glavnog vatrogasnog
zapovjednika
Darko Lovrić tel:091/280-2080
OPERATIVNO VATROGASNO
ZAPOVJEDNIŠTVO
KONTINENTALNOG DIJELA RH

pomoćnik glavnog vatrogasnog
zapovjednika
Željko Popović tel:098/112-0001
OPERATIVNO VATROGASNO
ZAPOVJEDNIŠT VO
HVZ-E

županijski vatrogasni zapovjednik
Stjepan Županić,dipl.ing., tel:091/799-2670
Zamjenik županijskog vat. zapovjednika
Ivan Vuleta, dipl.ing., tel:091/1233-093

Pomoćnik županijskog vat. zapovjednika
Dejan Lekić, tel:098/190-2554

ZAPOVJEDNICI I PREDSJEDNICI VZŽ / VZG / VZO
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
ZAPOVJEDNIK

VZŽ

Stjepan Županić
M. Gupca 92
35214 Donji Andrijevci
*tel:091/799-2670

PREDSJEDNIK
Milan Šulter
Željeznička 29
35214 Donji Andrijevci
tel:471-997 *098/410-487

VZG JVP Slav. Brod
01

02

Ivan Vuleta
M. Mesića 4, G. Vrba
35000 Slavonski Brod
Op.dež.:442-093
tel:RM446-125, *091/123-3093

Hrvoje Šulentić
Frane Bulića 37
35000 Slavonski Brod
tel:098/711-777

JVP grada Slav. Brod

JVP grada Slav. Brod

Željo Vlk
Kaje Adžića bb
35000 Slavonski Brod
091/594-4464

Ivan Vuleta
M. Mesića 4 Gornja Vrba
35000 Slavonski Brod
Op.dež.:442-093
tel: RM 446-125, *091/123-3093
VZG Nova Gradiška

03

Dejan Lekić
Urije 10
35400 Nova Gradiška
tel: *098/190-2554, KĆ 365-504

Stjepan Štiglić
Slavonska 28 Kovačevac
35400 Nova Gradiška
tel:RM 362-222
KČ 324-143, 091/536-0694
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PREDSJEDNIK

VZO Bebrina
04

Željko Grgić
Bebrina 104
35254 Bebrina
tel:433-153

Marijan Crnac
Bebrina 72
35254 Bebrina
tel:433-579, *099/599-6845
VZO Brodski Stupnik

05

Dubravko Jurišić
S. Radića 116
35253 Brodski Stupnik
*098/932-0109

Grgić Željko
A. Rašića
35253 Brodski Stupnik
091/162-3825
VZO Cernik

06

Stjepan Vuk
Rokova 39
35404 Cernik
035/369-246, 091/591-5631

Krešimir Živković
Đurićeva 56
35404 Cernik
tel:369-428, 091/504-0846
VZO Davor

07

Zdravko Hajm
Savska 78 Orubica
3425 Davor
tel:349-064, *091/734-7410

Đuro Anđelković
Tomislavova 30
35425 Davor
tel:035/347-333, kući 347-146
098/439-526
VZO Garčin

08

Ivan Maglica
K. Tomislava 12
35212 Garčin
tel:422-335, *098/778-138

Željko Vinković
K. Tomislava 155
35212 Garčin
tel:422-516, RM:422-487
VZO Nova Kapela

09

Darko Turković
Kolodvorska 13, Batrina
35410 Nova Kapela
tel:384-563, *091/720-8390

Ivo Prpić
K. Tomislava 30
35410 Nova Kapela
tel:384-065, 091/792-4002
VZO Oprisavci

10

Franjo Trepšić
Prnjavor 54
35216 Oprisavci
tel: 475-130, *091/727-1359

Dane Štefanac
Oprisavci 51 A
35213 Oprisavci
tel:227-295
VZO Oriovac - Dom - tel:431-646

11

Dagmar Kratofil
V. Becića 19 B
35250 Oriovac
tel: 431-240, *098/9007-914

Stjepan Milašin
V. Becića 14 A
35250 Oriovac
tel:431-153

Broj: 8

Broj: 8
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VZŽ

PREDSJEDNIK

VZO Rešetari
12

Željko Kunf
V. Nazora 20
35403 Rešetari
Tel:367-355, *091/517-7275

Siniša Vuković
M. Gupca 47 Adžamovci
35422 Zapolje
tel:342-341 098/447-538
VZO Sikirevci

13

Mato Čivić
B. Kašića 7
35224 Sikirevci
tel:482-119, 098/9113-005

Đuro Radovanović
A. Stepinca 8
35224 Sikirevci
tel:481-291
VZO Staro Petrovo Selo

14

Krešimir Tadić
Štivica 26 A
35420 Staro Petrovo Selo
tel:327-310, *098/1839-121

Alojzije Babić
Laze 113
35422 Zapolje
tel:329-047
VZO Velika Kopanica

15

Blaž Filipović
Šamačka 69
35221 Velika Kopanica
tel:477-075, *091/1875-575

Jakob Holjevac
Šamačka 76
35221 Velika Kopanica
tel:477-226, 098/9505-582
VZO Vrbje

16

Branko Konjević
Bodovaljci 67
35422 Zapolje
tel:345-183, *091/5086-787

Stjepan Tomašić
Sv. Roka 13
3423 Vrbje
tel:345-143
VZO Vrpolje

17

18

Josip Čivić
S. Radića 17
35210 Vrpolje
tel:439-529, *098/1794-549

Ivica Novoselović
Čajkovci 95
35210 Vrpolje
tel:483-055, 098/1721-690

DVD Slavonski Brod

Grad Slavonski Brod

Hrvoje Šulentić
Frane Bulića 37
35000 Slavonski Brod
*098/711-777

Đuro Kokanović
I. Gundulića 1
35000 Slavonski Brod
tel:200-711
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PREDSJEDNIK

DVD Nova Gradiška
19

Mladen Šaš
M. Benkovića 11
35400 Nova Gradiška
*091/501-5493

Ivo Pejaković
B. Radića 106 A
35420 Staro Petrovo Selo
091/787-7462
DVD Gundinci (Općina Gundinci)

20

Pavo Kokanović
Zagrebačka 160
35222 Gundinci
tel:487-044, 091/5544-415

Mato Užarević
S. Radića 112
35222 Gundinci
tel:487-323, *091/554-4447
DVD Gornji Bogićevci (Općina Gornji Bogićevci)

21

Marko Kozman
Kosovac 38 A
35429 Gornji Bogićevci
tel:375-151, *091/276-8393

Branko Benedeković
Novi Kraj 7
35429 Gornji Bogićevci
tel:375-141
DVD Donji Andrijevci (Općina Donji Andrijevci)

22. Ivan Vukašinović
M. Gupca 13
35214 Donji Andrijevci
tel:471-146, 098/605-675

Milan Šulter
Željeznička 29
35214 Donji Andrijevci
tel:471-977, *098/410-487
DVD Dragalić (Općina Dragalić)

23

Igor Šupica
K. Tomislava 100
35428 Dragalić
tel:376-120, *091/7686-987

Marko Derežanin
Trg Sv. I. Krstitelja 7
35428 Dragalić
tel:376-007, 098/263-719
DVD Donji Varoš (Općina Stara Gradiška)

24

Marijo Moro
Donji Varoš 103
35435 Stara Gradiška
tel:374-086, *091/537-5262

Mladen Srdanović
K. Tomislava 4 Donji Varoš
35435 Stara Gradiška
tel:374-139, mob:091/7329-949
DVD Okučani (Općina Okučani)

25

Zoran Pavković
Kamila Kolba 3
35430 Okučani
371-471, *091/768-6827

Aco Vidaković
Bodegraj 105
35430 Okučani
tel:371-41, 098/968-4009

Broj: 8
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PREDSJEDNIK

DVD Slavonski Šamac (Općina Slavonski Šamac)
26

Stipo Vilajtović
Matije Gupca 31
35220 Slavonski Šamac
tel:473-448, *098/907-3742

Josip Suratlić
K. Zvonimira 75
35220 Slavonski Šamac
tel:473-323, 098/711-772
DVD Sibinj (Općina Sibinj)

27

Damir Vidaković
Braće Radića 64
35252 Sibinj
*098/9907-679

Mladen Vinčazović
Sibinjskih žrtava 15
35252 Sibinj
098/1871-098

(*) - dežurni telefon odgovornih osoba
Kako se radi o uzbunjivanju odgovornih osoba (zapovjednika) u VZO-a i Dobrovoljnim
vatrogasnim društvima u ovoj tablici dati su podaci i za predsjednike.
V.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.

Jednice lokalne i područne (regionalne)
samouprave sukladno prosudbi ugroženosti od
požara, a na temelju svojih planova intervencija,
dužne su na svom području utvrditi pravne
osobe koje u obavljanju redovite djelatnosti
mogu
pridonijeti
uspješnom
izvršavanju
intervencije i poticati ostvarivanje suradnje.

Članak 13.
Način
korištenja
protupožarnih
zrakoplova, helikoptera i osoblja utvrđuje se
posebnim sporazumom Ministarstva unutarnjih
poslova i Ministarstva obrane na temelju članka
37. stavka 6. Zakona o vatrogastvu ("Narodne
novine" broj 106/99).

Članak 14.
Ovlašćuje se zapovjednik VZŽ-e za
donošenje uputa o provedbi ovog Plana u
granicama ovlasti utvrđenih Zakonom o
vatrogastvu ("Narodne novine" br. 106/99) i
Programom Vlade RH.

Članak 15.
Ovaj Plan je sastavi dio Plana rada
zapovjedništva zaštite i spašavanja na području
Brodsko-posavske županije, a koji donosi
Poglavarstvo Brodsko-posavske županije.
Klasa : 311-01/07-01/6
Urbroj: 2178/1-02/07-2
Slavonski Brod, 3. travnja 2007.
Predsjednik Poglavarstva
Šimo Đurđević, prof., v.r.
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41.

42.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 129/05), Zakona o zaštiti od
požara ("Narodne novine" br. 58/93), te članka
45.
Statuta
Brodsko-posavske
županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 9/06-pročišćeni tekst), a temeljem Programa
aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2007. godini, Županijsko
poglavarstvo je na 42. sjednici održanoj 3.
travnja 2007. godine, donijelo

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/2001. i 129/2005.) i članka 45.
Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 9/06 pročišćeni tekst), Županijsko poglavarstvo je na
42. sjednici održanoj 3. travnja 2007. donijelo
ODLUKU
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika
srednjih škola Brodsko-posavske županije

ODLUKU
I.
o usvajanju Plana aktivnog uključenja svih
subjekata zaštite od požara Brodsko-posavske
županije za 2007. godinu

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i
način sufiannciranja troškova prijevoza učenika
putnika
srednjih
škola
Brodsko-posavske
županije u 2007. godini.

Članak 1.
II.

Ovom Odlukom usvaja se Plan aktivnog
uključenja svih subjekata zaštite od požara
Brodsko-posavske županije za 2007. godinu, a
koje je naložila provesti Vlada Republike
Hrvatske svojim programom aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za RH u 2007. godini koji je donesen
na sjednici Vlade RH održanoj 21. prosinca
2006. godine.

-

Članak 2.

-

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se
u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 311-01/07-01/6
Urbroj: 2178/1-02/07-1
Slavonski Brod, 3. travnja 2007.
Predsjednik Poglavarstva
Šimo Đurđević, prof., v.r.

Pravo
na
prijevoza ostvaruju
sljedeće kriterije:
-

sufinanciranje
troškova
učenici koji ispunjavaju

koji imaju prebivalište na području
Brodsko-posavske županije,
koji pohađaju srednju školu u Brodskoposavskoj županiji,
koji koriste željeznički prijevoz,
koji koriste autobusni prijevoz gdje ne
postoji organiziran željeznički prijevoz.

III.
Brodsko-posavska županija sufinancirat
će razliku troškova prijevoza mjesečnih karata
učenicima koji zadovoljavaju kriterije iz točke II.
ove Odluke, čija mjesečna karta prelazi iznos
iznad 330,00 kn, do punog iznosa cijene koštanja
karte.
Naknada iz prethodnog stavka isplaćivat
će s e za vrijeme trajanja nastave.
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Broj: 8
IV.

Pravo na sufinanciranje prijevoza imaju
učenici koje predloži općina, a koji ispunjavaju
sljedeće uvjete:
čija prosječna mjesečna primanja po
članu kućanstva ne prelaze 750,00 kuna u
prethodna tri mjeseca, koja prethode
podnošenju zahtjeva za sufinanciranje
prijevoza,
koji ne ostvaruju naknadu sredstava za
navedenu namjenu iz drugih izvora.
Općina na čijem području stanuje učenik
obvezna je Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb Brodskoposavske županije doznačiti sljedeće:
zahtjev za sufinanciranje prijevoza
učenika putnika čija mjesečna karta
prelazi iznos iznad 330,00 kuna do 10. u
mjesecu za tekući mjesec.
izvješće o doznačenim sredstvima za
sufinanciranje prijevoza učenika putnika
do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

V.
Sredstva za sufinanciranje prijevoza
učenika srednjih škola Upravni odjel za
društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
Brodsko-posavske županije, doznačit će na žiroračun općina do 15. u mjesecu za tekući mjesec,
a općine će doznačena sredstva isplatiti
obiteljima učenika.
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Klasa : 602-03/07-01/8
Urbroj: 2178/1-02-07-1
Slavonski Brod, 3. travnja 2007.
Predsjednik Poglavarstva
Šimo Đurđević, prof., v.r.

43.

Na temelju članka 76. Zakona o zaštiti
prirode ("Narodne novine" br. 70/05) i članka
45.
Statuta
Brodsko-posavske
županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br.
9/06-pročišćeni
tekst),
Županijsko
poglavarstvo je na 42. sjednici održanoj 3.
travnja 2007. godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Program zaštite
održavanja, očuvanja, promicanja i
korištenja zaštićenih područja Brodskoposavske županije za 2007. godinu
I.
Županijsko poglavarstvo daje suglasnost
na Program zaštite održavanja, očuvanja,
promicanja i korištenja zaštićenih područja
Brodsko-posavske županije za 2007. godinu, koji
je donijelo Upravno vijeće na 9. sjednici
održanoj 23. veljače 2007. godine.

VI.
II.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo
i socijalnu skrb Brodsko-posavske županije i
Upravni odjel za Proračun i financije.

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

Ovaj
"Službenom
županije".

Zaključak objavit će se u
vjesniku
Brodsko-posavske

Klasa : 351-01/07-01/2
Urbroj: 2178/1-02/07-1
Slavonski Brod, 3. travnja 2007.
Predsjednik Poglavarstva
Šimo Đurđević, prof., v.r.
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GRAD
SLAVONSKI BROD

-

akti Vijeća:

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

12.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05. i 2/06.),
članovi Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda
su na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj
13. travnja 2007. godine, donijeli
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije

I.
U Mandatnu komisiju izabiru se:
1.
2.
3.

Mijo Golubičić (HSP) - za predsjednika
Ivica Perković (SDP) - za člana
Jozo Mišić (HDZ) - za člana

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/40
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 13. travnja 2007.
Predsjedatelj
Predstojnik Ureda državne uprave
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.
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13.

14.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05. i 2/06.),
članovi Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda
su na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj
13. travnja 2007. godine, donijeli

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05. i 2/06.),
članovi Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda
su na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj
13. travnja 2007. godine, donijeli

RJEŠENJE

ZAKLJUČAK

o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja

o usvajanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima za Gradsko vijeće i
potvrđivanje mandata izabranim članovima

I.
I.
U Odbor za izbor i imenovanja izabiru
se:
1.
2.
3.
4.
5.

Dalibor Damičević (HSP)- za
predsjednika
Marina Dabić (SDP) - za člana
Mirna Grubanović (HSLS) - za člana
Pero Ćosić (HDZ) - za člana
Željka Krištof (HNS) - za člana

Usvaja se Izvješće Mandatne komisije o
provedenim izborima za Gradsko vijeće,
održanim 18. ožujka 2007. godine i potvrđuje
mandat izabranim članovima kako slijedi:
1.
2.
3.

II.
4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

5.
6.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/42
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 13. travnja 2007.
Predsjedatelj
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Mirko Duspara, dr.med.
HSP, HSLS, HSS (koalicija stranaka)
Vladimir Jerković,dr.med.
HSP, HSLS, HSS (koalicija stranaka)
Goran Rukavina,dipl.ing.
HSP, HSLS, HSS (koalicija stranaka)
Mijo Golubičić
HSP, HSLS, HSS (koalicija stranaka)
Andrija Lepan
HSP, HSLS, HSS (koalicija stranaka)
Mirna Grubanović,prof.
(HSP, HSLS, HSS (koalicija stranaka)
Vjenceslav Draženović
HSP, HSLS, HSS (koalicija stranaka)
Anka Poljak,prof.
HSP, HSLS, HSS (koalicija stranaka)
Ilijana Vrbat Pejić
HSP, HSLS, HSS (koalicija stranaka)
Olivera Maglić,dipl.ing.
HSP, HSLS, HSS (koalicija stranaka)
Pero Ćosić,dipl.ing.
HDZ
Šimo Đurđević,prof.
HDZ
Suzana Bilić Vardić,prof.
HDZ
Sonja Padovan Janković,dr.med. HDZ
Ljubica Maksimčuk
HDZ
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16.

Jozo Mišić

HDZ

III.

17.
18.
19.
20.

Željko Rački,dipl.iur.
Mato Gavran
Vjekoslava Golob,dipl.ing.
dr.sc.Marina Dabić,dipl.oec.

SDP
SDP
SDP
SDP

21.
22.

prof.dr.sc. Davorin Đanić,dr.med. HNS
Željka Krištof,dr.med.
HNS

23.
24.

Boro Grubišić,dr.med.
Saša Šnajder,ing.

25.

Nikola Stevanović,dr.vet.
AHRSS, HSU (koalicija stranaka)

Izabrani član Gradskog vijeća na
stranačkoj listi Hrvatske demokratske zajednice,
Sonja Padovan Janković podnijela je zahtjev za
mirovanje mandata u Gradskom vijeću grada
Slavonskog Broda, u smislu članka 5. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, jer
se prihvaća dužnosti privremene ravnateljice
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
zaštite zdravlja na radu, a koja dužnost je
nespojiva s dužnošću člana Gradskog vijeća u
smislu članka 5. naprijed navedenog Zakona.
Politička stranka HDZ kao predlagatelj
liste odredila je da Sonju Padovan Janković
zamjenjuje neizabrani kandidat sa stranačke liste,
Berislav Balen.

HDSSB
HDSSB

II.
Izabrani članovi Gradskog vijeća sa
stranačke liste HSP, HSLS, HSS, Olivera Maglić
i Vjenceslav Draženović podnijeli su zahtjev za
mirovanje mandata u Gradskom vijeću grada
Slavonskog Broda u smilsu članka 5. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave jer
se:
Olivera
Maglić
prihvaća
dužnosti
predsjednika uprave trgovačkog društva u 100%
vlasništvu grada, a koja je sukladno članku 5.
navedenog Zakona nespojiva s dužnošću člana
Gradskog vijeća.
Vjenceslav Draženović
člana Županijske skupštine
županije koja je u smislu
navedenog Zakona nespojiva
Gradskog vijeća.

prihvaća dužnosti
Brodsko-posavske
članka 5. gore
s dužnošću člana

Politička stranka HSLS koja je u
koaliciji stranaka s HSP-om i HSS-om, a kojoj
je
u
trenutku
izbora
pripadao
član
predstavničkog tijela kojem je prestao mandat,
odredila je da Oliveru Maglić zamjenjuje
neizabrani kandidat sa stranačke liste koalicije
HSP, HSLS, HSS, Zdenko Horvat, a politička
stranka HSP je odredila da Vjenceslava
Draženovića zamjenjuje neizabrani kandidat s
iste stranačke liste, Dalibor Damičević.

IV.
Izabrani član Gradskog vijeća na
stranačkoj
listi
Socijaldemokratske
partije
Hrvatske Mato Gavran, podnio je zahtjev za
mirovanje mandata u Gradskom vijeću grada
Slavonskog Broda u smislu članka 5. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave jer
prihvaća i dalje obnašati dužnost člana
Županijske skupštine Brodsko-posavske županije.
Kako u smislu članka 5. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne
(regionalne)
samouprave
član
predstavničkog tijela jedne jedinice ne može
istovremeno
obnašati
dužnost
člana
predstavničkog tijela druge jedinice, to je Mato
Gavran podnio zahtjev za mirovanje mandata u
Gradskom vijeću grada Slavonskog Broda.
Politička stranka SDP kao predlagatelj
liste odredila je da Matu Gavrana zamjenjuje
neizabrani
kandidat
sa
stranačke
liste
Socijaldemokratske partije Hrvatske, Ivica
Perković.

V.
Konstatira se da su putem Mandatne
komisije zaprimljene ostavke na dužnosti člana
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Gradskog vijeća koje su podnijeli Suzana Bilić
Vardić i Šimo Vukasović, kandidati izabrani na
kandidacijskoj
listi
Hrvatske
demokratske
zajednice.
Člana Gradskog vijeća izabranog na
stranačkoj listi političke stranke HDZ, a u
slučaju podnošenja ostavke zamjenjuje neizabrani
kandidat s ove liste s koje je izabrani član, a
kojeg odredi politička stranka HDZ.
Politička stranka Hrvatska demokratska
zajednica kao predlagatelj liste odredila je da
Suzanu Bilić Vardić zamjenjuje neizabrani
kandidat sa stranačke liste Željko Boček, a Šimu
Đurđevića, neizabrani kandidat s iste liste Josip
Grgić.
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15.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06.),
Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda je na
svojoj 2. sjednici, održanoj 13. travnja 2007.
godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća Mandatne komisije o
mirovanju mandata vijećnika Mirka Duspare
i Vladimira Jerkovića i započinjanju
dužnosti zamjenika članova

VI.
I.
Slijedom utvrđenja, potvrđuju se mandati
izabranim članovima Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda, odnosno zamjenicima članova
Zdenku Horvatu, Daliboru Damičeviću, Berislavu
Balenu, Ivici Perkoviću, Željku Bočeku i Josipu
Grgiću.

Gradsko vijeće usvaja Izvješće Mandatne
komisije o podnesenim zahtjevima za mirovanje
mandata izabranih članova Gradskog vijeća na
stranačkoj listi koalicije HSP, HSLS, HSS, Mirka
Duspare i Vladimira Jerkovića, jer se prihvaćaju
dužnosti:

VII.

-

Utvrđuje se d a su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 25
izabranih vijećnika, odnosno zamjenika vijećnika
iz točke VI. ovog Zaključka.

-

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/41
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 13. travnja 2007.
Predsjedatelj
Predstojnik Ureda državne uprave
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.

Mirko Duspara dužnosti gradonačelnika
(predsjednik Gradskog poglavarstva)
Vladimir Jerković dužnosti zamjenika
gradonačelnika (zamjenik predsjednika
Gradskog poglavarstva)

Kako u smislu članka 5. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne
(regionalne)
samouprave
član
predstavničkog tijela jedne jedinice lokalne
samouprave ne može istovremeno biti član
Poglavarstva iste jedinice lokalne samouprave, to
su gore imenovani vijećnici podnijeli zahtjev da
im mandat u Gradskom vijeću miruje za vrijeme
obnašanja nespojive dužnosti.
Koalicija stranaka HSP, HSLS, HSS, kao
predlagatelj liste određuje da:
-

-

Mirka Dusparu zamjenjuje neizabrani
kandidat sa stranačke liste koalicije HSP,
HSLS, HSS - Mario Rubil
Vladimira
Jerkovića
zamjenjuje
neizabrani kandidat sa stranačke liste
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koalicije HSP, HSLS. HSS - Krešimir
Tomac
Slijedom
navedenog
ispunjeni
su
zakonski uvjeti da započnu mandati Marija
Rubila i Krešimira Tomca na dužnost članova
Gradskog vijeća.

II.

16.

Na temelju članka 46. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN"
33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje i 129/05)
i članka 48. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 14/01, 10/05, 2/06.), Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda na svojoj 2. sjednici, održanoj
13. travnja 2007. godine, donijelo je

Konstatira se da je izabrani član
Gradskog vijeća na stranačkoj listi Koalicije
HSP, HSLS, HSS, Olivera Maglić (izabrana za
zamjenicu gradonačelnika), već na prvoj
konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća 13.
travnja 2007. godine podnijela zahtjev za
mirovanje mandata u Gradskom vijeću jer je
prihvatila dužnost predsjednika uprave TD
Komunalac d.o.o., društva u 100% vlasništvu
grada Slavonskog Broda.
Politička stranka HSLS koja je u
koaliciji stranaka s HSP i HSS odredila je da
Oliveru Maglić zamjenjuje neizabrani kandidat
sa stranačke liste koalicije HSP, HSLS, HSS,
Zdenko Horvat.

2.

III.

3.

Ovaj
"Službenom
županije".

Zaključak objavit će se u
vjesniku
Brodsko-posavske

RJEŠENJE
o izboru članova Gradskog poglavarstva
grada Slavonskog Broda

I.
Za
izabiru se:
1.

4.
5.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/41
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 13. travnja 2007.
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Rački, dipl.iur., v.r.

Broj: 8

6.
7.
8.
9.

članove

Gradskog

poglavarstva

Mirko Duspara, dr.med. gradonačelnik
- predsjednik Gradskog poglavarstva
Vladimir Jerković, dr.med., zamjenik
gradonačelnika - zamjenik predsjednika
Gradskog poglavarstva
Olivera
Maglić dipl.ing,
zamjenica
gradonačelnika - zamjenica predsjednika
Gradskog poglavarstva
Tihomir Katančić - zadužen za područje
društvenih djelatnosti
Igor Majdandžić dipl.ing. - zadužen za
područje gospodarstva
Jozo Šimić dipl.ing. - zadužen za područje
graditeljstva
Goran Rukavina dipl.ing. - zadužen za
područje komunalnog gospodarstva
Josip Zorić - zadužen za područje
socijalne skrbi i Domovinskog rata
Marija Bogunović,dipl.oec. - zadužena za
područje financija i Proračuna.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/50
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 13. travnja 2007.
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Rački, dipl.iur., v.r.

Strana: 507

18.

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN"
33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje i 129/05)
i članka 48. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 14/01, 10/05, 2/06.), Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda na svojoj 2. sjednici, održanoj
13. travnja 2007. godine, donijelo je
RJEŠENJE

17.
o izboru zamjenika gradonačelnika
grada Slavonskog Broda
Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN"
33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje i 129/05)
i članka 48. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 14/01, 10/05, 2/06.), Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda na svojoj 2. sjednici, održanoj
13. travnja 2007. godine, donijelo je

I.
Vladimir Jerković dr.med., izabire se za
zamjenika gradonačelnika grada Slavonskog
Broda.

RJEŠENJE

II.

o izboru gradonačelnika
grada Slavonskog Broda

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

I.
Mirko Duspara dr.med. izabire se za
gradonačelnika grada Slavonskog Broda.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/47
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 13. travnja 2007.
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Rački, dipl.iur., v.r.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/48
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 13. travnja 2007.
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Rački, dipl.iur., v.r.
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19.

20.

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN"
33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje i 129/05)
i članka 48. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 14/01, 10/05, 2/06.), Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda na svojoj 2. sjednici, održanoj
13. travnja 2007. godine, donijelo je

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06.),
članovi Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda
su na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj
13. travnja 2007. godine, donijeli

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Gradskog vijeća
grada Slavonskog Broda

RJEŠENJE

o izboru zamjenice gradonačelnika
grada Slavonskog Broda
I.
I.
Olivera Maglić,dipl.ing. izabire se za
zamjenicu gradonačelnika grada Slavonskog
Broda.

Željko Rački,dipl.iur., izabire se za
predsjednika Gradskog vijeća grada Slavonskog
Broda.

II.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/49
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 13. travnja 2007.
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Rački, dipl.iur., v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/43
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 13. travnja 2007.
Predsjedatelj
Vladimir Jerković,dipl.iur., v.r.
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21.

22.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06.),
članovi Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda
su na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj
13. travnja 2007. godine, donijeli

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06.),
članovi Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda
su na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj
13. travnja 2007. godine, donijeli

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
grada Slavonskog Broda

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
grada Slavonskog Broda

I.

I.

Zdenko Horvat, dipl.ing. izabire se za
potpredsjednika
Gradskog
vijeća
grada
Slavonskog Broda.

Mijo
Golubičić
izabire
se
za
potpredsjednika
Gradskog
vijeća
grada
Slavonskog Broda.

II.

II.

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

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

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Klasa : 021-03/07-01/45
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 13. travnja 2007.
Predsjedatelj
Vladimir Jerković,dipl.iur., v.r.

Klasa : 021-03/07-01/44
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 13. travnja 2007.
Predsjedatelj
Vladimir Jerković,dipl.iur., v.r.
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23.

24.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06.),
Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda su na
svojoj 2. sjednici, održanoj 13. travnja 2007.
godine, donijelo je

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06.),
Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda su na
svojoj 2. sjednici, održanoj 13. travnja 2007.
godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova
Odbora za Statut i Poslovnik

o izboru nedostajućeg člana
Odbora za Statut i Poslovnik

I.

I.

U Odbor za Statut i Poslovnik izabiru se:
1.
2.
3.
4.
5.

Vjekoslava Golob (SDP) - za predsjednicu
Ilijana Vrbat Pejić (HSP) - za člana
Ljubica Maksimčuk (HDZ) - za člana
Saša Šnajder (HDSSB) - za člana
preostali član Odbora bit će izabran na
sljedećoj sjednici Gradskog vijeća

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/46
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 13. travnja 2007.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur., v.r.

U Odbor za Statut i Poslovnik izabire se
peti nedostajući član:
1.

Krešimir Tomac (HSLS) - za člana.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/46
Urbroj: 2178/01-07-07-2
Slavonski Brod, 13. travnja 2007.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur., v.r.
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

7.

U cijenu je uračunat PDV.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 1.
Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga
male vrijednosti ("Narodne novine" br. 14/02.),
članka 3. stavka 3. Programa za provođenje
obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije na području Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 5/95.) i članka 45. Statuta općine
Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 7/04. i 13/05.), Općinsko
poglavarstvo općine Donji Andrijevci na 36.
sjednici održanoj 4. 4. 2007. godine, donosi

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

ODLUKU
IV
o izravnom ugovaranju za nabavu usluge
sustavne deratizacije na području općine
Donji Andrijevci u 2007. godini

I.
Za izvođenje sustavne deratizacije na
području općine Donji Andrijevci u 2007. godini
izravnim ugovaranjem određuje se Trgovačko
društvo ARGUS d.o.o. Slavonski Brod, Dr. Mile
Budaka 1.

II
Sustavnu
deratizaciju
provodit
će
Trgovačko društvo iz točke I. ove Odluke, i to
dva puta tijekom 2007. godine (proljeće i jesen)
prema ponudi od 13. 3. 2007. godine.
Naknada za izvršenu uslugu po jednom
tretmanu kućanstva (stana) naplaćuje se dijelom
od korisnika (10,00 kn) i dijelom iz Općinskog
proračuna (11,96 kn) što ukupno iznosi 21,96 kn.

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

V
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa : 540-01/07-01/01
Urbroj: 2178/04-04-06-4
Donji Andrijevci, 4. 4. 2007.
Predsjednik
Ivan Musa, v.r.
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01. - vjerodostojno
tumačenje i 129/05.) i članka 45. stavak 5.
Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" br.
106/99, 117/01, 96/03. i 174/04.), Općinsko
poglavarstvo općine Donji Andrijevci na 36.
sjednici održanoj 4. 4. 2007. godine, donosi

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa : 214-01/07-01/04
Urbroj: 2178/04-04-06-4
Donji Andrijevci, 4. 4. 2007.

ZAKLJUČAK
o potvrđivanju temeljnih financijskih
izvještaja DVD-a Donji Andrijevci
za 2006. godinu

I
Potvrđuju
se
temeljni
financijski
izvještaji Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Donji Andrijevci za 2006. godinu koji su
sastavni dio ovog Zaključka i to:
-

račun prihoda i rashoda,
bilanca i
bilješke uz financijske izvještaje.

Predsjednik
Ivan Musa, v.r.
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OPĆINA GARČIN

2.

-

Na temelju članka 40. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko poglavarstvo
općine Garčin na svojoj 22. sjednici održanoj 19.
siječnja 2007. g. donijelo je

-

Ulica Antuna Zarožinskog - put na k.č.br.
559
Ulica blaženog Alojzija Stepinca - put na
k.č.br. 555
Ulica Poljice - put na k.č.br. 558 i k.č.br.
563
Ulica Hrvatskih branitelja - put na k.č.br.
556

RJEŠENJE
III
o nazivima ulica u Mjesnom odboru Selna
I
Na temelju prijedloga Mjesnog odbora
Selna, Općinsko poglavarstvo donijelo je Rješenje
o nazivima ulica.
II
Imenuju se ulice u Mjesnom odboru
Selna, i to kako slijedi:
-

Ulica Sv. Antuna Padovanskog - glavna
ulica na državnoj c esti, k.č.br. 557

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GARČIN
Klasa : 022-05/07-01/252
Urbroj: 2178/06-02-07-2
Garčin, 19. siječnja 2007. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Mato Grgić,dipl.iur., v.r.
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Broj: 8

3.

4.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 11. sjednici održanoj 19. ožujka
2007. g. donijelo je

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 11. sjednici održanoj 19. ožujka
2007. g. donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o usvajanju Izvješća Komisije za popis
dugotrajne imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava te, obveza i potraživanja
općine Garčin sa stanjem 31. 12. 2006. g.

o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u
Proračun i financijske izvještaje općine
Garčin za 2005. g.
I

I
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o usvajanju Izvješća Komisije za popis
dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih
sredstava, te obveza i potraživanja općine Garčin
sa stanjem 31. 12. 2006. g.

Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu
u Proračun i financijske izvještaje općine Garčin
za 2005.
II

II
Usvaja se Izvješće Komisije za popis
dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih
sredstava, te obveza i potraživanja općine Garčin
sa stanjem 31. 12. 2006. g.

Usvaja se Izvješće o obavljenom uvidu u
Proračun i financijske izvještaje općine Garčin za
2005. g.,. te se zadužuje načelnik općine da
poslovanje općine Garčin uskladi s Izvješćem
Državnog ureda za reviziju.
III

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

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/07-01/64
Urbroj: 2178/06-07-01-1
Garčin, 19. ožujka 2007. g.

Klasa : 021-05/07-01/61
Urbroj: 2178/06-07-01-1
Garčin, 19. ožujka 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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5.
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Članak 4.

Na temelju članka 4. točke 1. i 4. Zakona
o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"
br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), te
članka 28. Statuta općine Garčin ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 13/01.),
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 11.
sjednici održanoj 19. ožujka 2007. g. donijelo je
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan
nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/07-01/65
Urbroj: 2178/06-07-01-1
Garčin, 19. ožujka 2007. g.

o obavljanju komunalne djelatnosti
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Članak 1.
Pod odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih
voda podrazumijeva se odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda, te
crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih
jama, sabirnih i crnih jama.
Članak 2.
Poslovi iz članka 1. ove Odluke
povjeravaju se tvrtki Vodovod d.o.o. Slavonski
Brod, N. Zrinskog 25.
Općina Garčin je suosnivač tvrtke
Vodovod d.o.o.
Slavonski
Brod
temeljem
Društvenog ugovora o osnivanju društva i Odluke
o izmjeni i dopuni društvenog ugovora od 17.
listopada 2006. g. grada Slavonskog Broda i
općina Bebrina, Podcrkavlje, Klakar, Bukovlje,
Gornja Vrba, Sibinj, Oriovac, Brodski Stupnik,
Donji Andrijevci, Vrpolje, Garčin, Gundinci,
Velika Kopanica, Oprisavci, Sikirevci i Slavonski
Šamac.

6.
Na temelju stavka 4. članka 28. Statuta
općine Garčin ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 13/01.), Općinsko vijeće
općine Garčin na svojoj 10. sjednici održanoj 20.
prosinca 2006. godine, donosi
PROGRAM
kapitalnih ulaganja na području
općine Garčin za 2007. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuju se kapitalni
objekti na području općine Garčin koji će se
graditi ili sanirati, te opis poslova s procjenom
troškova.

Članak 3.
Članak 2.
Obzirom da sustav odvodnje na području
općine Garčin nije izgrađen, ovlašćuje se
Općinsko
poglavarstvo
da
međusobnim
sporazumima i ugovorima uređuje poslove s
tvrtkom iz članka 2. stavka 1. ove Odluke u
smislu projektiranja, ishođenja građevne dozvole i
izgradnje sustava.
Općinsko poglavarstvo dužno je o svim
zaključenim sporazumima i ugovorima redovito
izvještavati Općinsko vijeće.

Na području općine Garčin planirana su
kapitalna ulaganja u 2007. godini na sljedećim
objektima:
1.
Društveni dom u Vrhovini
Opis poslova: zidarski i krovopokrivački radovi
Ukupni predviđena financijska sredstva:
250.000,00 kn
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2.
Društveni dom u Bickom Selu
Opis poslova: izrada poda, električne i vodovodne
instalacije, unutrašnje žbukanje.
Ukupno predviđena financijska sredstva:
150.000,00 kn
3.
Izgradnja i opremanje poslovne zone u
Zadubravlju
Opis poslova: izrada projekta, izgradnja ceste,
električni i plinski priključci.
Ukupno predviđena financijska sredstva:
450.000,00 kn

Broj: 8
Članak 1.

Vrijednost boda (B) za obračun i naplatu
komunalne naknade za 2007. godinu utvrđuje se u
visini od 0,25 kn i jednaka je mejsečnoj visini
komunalne naknade po m2 korisne površine
stambenog prostora.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/07-01/65
Urbroj: 2178/06-07-01-1
Garčin, 19. ožujka 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Klasa : 021-05/06-01/60
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 20. prosinca 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
8.

7.
Na temelju članka 25. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04. - Uredba) i
članka 15. Statuta općine Garčin ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 13/01.),
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 10.
sjednici održanoj 20. prosinca 2006. godine,
donosi

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04.-Uredba) i
članaka 15. i 28. Statuta općine Garčin ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 13/01.),
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 10.
sjednici održanoj 20. prosinca 2006. godine,
donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Garčin za 2007.
godinu

ODLUKU
Članak 1.
o vrijednosti boda (B) za obračun i naplatu
komunalne naknade

Ovim se Programom određuje izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Garčin za 2007. godinu za:
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I

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za:

-

javne površine,
nerazvrstane ceste,
groblja i krematorije,
javnu rasvjetu.

II

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:

-

opskrbu pitkom vodom,
ovodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

III

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:

-

prijevoz putnika,
održavanje čistoće,
odlaganje komunalnog otpada,
tržnice na malo.

Programom iz stavka I. ovog članka
određuje se opis poslova s procjenom troškova za
gradnju pojedinih objekata i uređaja, te iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2007. godini gradnja komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa
obuhvaća sljedeće:
1.

Nerazvrstane ceste

Modernizacija Ulice K. Frankopana u naselju
Klokočevik
planirana financijska sredstva:
450.000,00 kn
Financiranje:
sredstva komunalnog doprinosa
10.000,00 kn
Proračun općine:
210.000,00 kn
Županijska uprava za ceste:
230.000,00 kn
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Modernizacija ceste u Sapcima pored škole
planirana financijska sredstva:
130.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin.
Modernizacija ceste u Selni - Brčića sokak
planirana financijska sredstva:
100.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin.
Modernizacija Sajmišne ulice u Trnjanima
planirana financijska sredstva:
70.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin.
Modernizacija ceste u Klokočeviku prema groblju
planirana financijska sredstva:
100.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Modernizacija Ulice Vjekoslava Klaića u Garčinu
planirana financijska sredstva:
200.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Modernizacija Ulice braće Radića u Garčinu
planirana financijska sredstva:
50.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin.
Modernizacija ceste Poljice u Selni - izrada
projektne dokumentacije
planirana financijska sredstva:
40.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin.
Modernizacija ceste pored škole u Zadubravlju izrada projektne dokumentacije
planirana financijska sredstva:
40.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin.
2.
-

Javna rasvjeta

planirana financijska sredstva:
30.000,00 kn
Financiranje: sredstva komunalnog doprinosa

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 518
3.

Opskba pitkom vodom

Broj: 8

9.

-

planirana financijska sredstva:
3.000.000,00 kn
Financiranje:
Hrvatske vode:
2.400.000,00 kn
Proračun BPŽ
200.000,00 kn
Proračun općine Garčin 400.000,00 kn
4.

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Na osnovi stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03-proč. tekst, 82/04. i 110/04-Uredba), stavka
7. članka 15. i stavka 4. članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 10. sjednici održanoj 20.
prosinca 2006. godine, donijelo je

-

planirana financijska sredstva:
3.000.000,00 kn
Financiranje:
Hrvatske vode
2.000.000,00 kn
Proračun BPŽ
200.000,00 kn
FRR
600.000,00 kn
Proračun općine Garčin 200.000,00 kn
5.

održavanja komunalne infrastrukture
u 2007. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2007. godini na
području općine Garčin za komunalne djelatnosti:

Groblja

Mrtvačnica u Trnjanima - izrada projektne
dokumentacije
planirana financijska sredstva:
50.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin.
6.

PROGRAM

Prijevoz putnika

Izgradnja jednog para autobusnih ugibališta u
Trnjanima
planirana financijska sredstva:
80.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Članak 3.

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

Programom iz stavka 1. ovog članka
utvrđuje se:
opis i opseg poslova održavanja s
procjenom
pojedinih
troškova
po
djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa, s naznakom izvora
financiranja.

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/07-01/62
Urbroj: 2178/06-07-01-01
Garčin, 20. prosinca 2006.

Članak 2.
U 2007. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Garčin obuhvaća:
1.
-

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

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

Odvodnju atmosferskih voda
čišćenje cestovnih kanala u dužini od
1.000 metara

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se
u iznosu od 20.000 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade.
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2.
-

Održavanje čistoće koje se odnosi na
čišćenje javnih i zelenih površina
redovito košenje trave i čišćenje parkova i
površina ispred objekata u vlasništvu
općine i površina ispred napuštenih kuća
u svim mjesnim odborima.

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se
u iznosu od 10.000 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade.
3.
-

Održavanje nerazvrstanih cesta
nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom

10.

Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o
zakupu poslovnog prostora ("Narodne novine" br.
91/96), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
zakupu poslovnog prostora (“Narodne novine” broj
124/97 i 174/04) članka 28. Statuta općine Garčin
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
13/01), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 9.
sjednici održanoj 21. studenoga 2006. godine
donijelo je
ODLUKU

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se
u iznosu od 40.000 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade.
Održavanje groblja
redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih
groblja
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u iznosu od 20.000 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade.
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o načinu i uvjetima davanja u zakup i
gospodarenja poslovnim prostorom kojim
raspolaže općina Garčin

5.
-

4.
-

Javna rasvjeta
troškovi zamjene rasvjetnih tijela
troškovi postavljanja novih rasvjetnih
tijela
troškovi potrošnje električne energije za
javnu rasvjetu
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u iznosu od 190.000 kn,
a financirat će se iz sredstava komunalne
naknade.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji
davanja u zakup i način određivanja visine zakupnine i
drugi odnosi u svezi sa zakupninom i korištenjem
poslovnog i garažnog prostora.

Članak 2.
Pod poslovnom prostorijom u smislu ove
Odluke smatra se jedna ili više prostorija namjenjenih
obavljanju poslovne djelatnosti jednog ili više
korisnika, koje u pravilu čine građevinsku cjelinu i
imaju poseban glavni ulaz, bez obzira da li se nalaze u
poslovnoj ili stambenoj zgradi.

Članak 3.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/06-01/61
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 20. prosinca 2006.
Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Pod garažom u smislu ove Odluke smatra se
prostorija namjenjena za smještaj osobnih vozila, a ne
smatra se dijelom stana.
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II.

POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP

-

Članak 4.

-

Poslovni prostor daje se u zakup putem
javnog natječaja na određeno i neodređeno vrijeme.
Natječaj o davanju poslovnog prostora u
zakup raspisuje i provodi Općinsko poglavarstvo
općine Garčin (u daljnjem tekstu: poglavarstvo).

-

Broj: 8

podatke u koje svrhe i za koje djelatnosti se
može koristiti poslovni prostor,
vrijeme trajanja natječaja,
način podnošenja ponuda,
visinu i način polaganja jamčevine za
sudjelovanje u natječaju i obvezu
podnošenja dokaza o uplaćenoj jamčevini.
rok za uređivanje prostora i početak
obavljanja djelatnosti

Članak 5.

Rješenje o raspisivanju natječaja objavljuje
se u lokalnim javnim glasilima.

Općinsko poglavarstvo u skladu s ovom
Odlukom i drugim propisima obavlja poslove:

Članak 7.

-

-

-

-

donosi rješenje o raspisivanju natječaja o
davanju u zakup poslovnog prostora,
garaža, garažnih mjesta,
razmatra i ocjenjuje ponude s obzirom na
propisane uvjete,
donosi rješenje o utvrđivanju najpovoljnijeg
ponuđača u natječaju,
odlučuje o zamjeni poslovnih prostorija,
odobrava prijenos prava korištenja poslovnih
prostorija,
odlučuje o pokretanju postupka za raskid
ugovora o zakupu poslovnih prostorija,
odobrava korištenje poslovnih prostorija kod
osnivanja i prestanka rada zajedničkih
radnji,
predlaže gradnju, kupnju, rekonstrukciju,
modernizaciju i adaptaciju poslovnih
prostorija,
razmatra i predlaže plan investicijskog
održavanja poslovnih prostorija,
obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i
aktima Općinskog vijeća.

Odluke iz stavka 1. ovog članka Poglavarstvo
donosi na sjednicama većinom glasova svih članova
Poglavarstva.

Članak 6.
Rješenje o raspisivanju natječaja o davanju
poslovnog prostora u zakup sadrži:
podatke o poslovnom prostoru,
početnu visinu zakupnine,

Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih
ponuda.
Ponude se dostavljaju u zatvorenom omotu
Općinskom poglavarstvu općine Garčin s nazankom
"Natječaj za poslovni prostor - ne otvaraj" poštom ili
neposredno na dan i u vrijeme otvaranja ponuda na
mjestu naznačenom u oglasu.
Sudionik natječaja u ponudi mora navesti
svoje ime i prezime, adresu te podatke o poslovnom
prostoru i ponuđeni iznos zakupnine.
Prilikom otvaranja ponude istovremeno se
mora priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini.
Pod dokazom o uplaćenoj jamčevini
podrazumjeva se isključivo dokaz o uplati sredstava
na račun općine.
Rok za podnošenje pismenih ponuda ne može
biti kraći od 8 dana računajući od dana objave
natječaja u tisku.

Članak 8.
Jamčevina za sudjelovanje u natječaju
utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju za davanje
poslovnog prostora u zakup, a uplaćuje se na račun
označen u rješenju o raspisivanju natječaja.
Uplaćena jamčevina uračunava se u iznos
zakupnine i obračunava se pri zaključenju ugovora o
davanju u zakup poslovnog prostora.
Ukoliko natjecatelj čija je ponuda prihvaćena
kao najpovoljnija odustane od ponude, gubi pravo na
povrat jamčevine.
Natjecateljima čija ponuda ne bude
prihvaćena jamčevina se vraća.
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Članak 9.

Ponude se otvaraju na sjednici Poglavarstva u
vrijeme i na mjestu koji su objavljeni u natječaju, a
mogu joj nazočiti i ponuđači.
Prije otvaranja ponuda Poglavarstvo utvrđuje
je li rješenje o raspisivanju natječaja pravilno
objavljeno, koliko je ponuda primljeno i jesu li
ponude predane u otvorenom roku.
Odmah po otvaranju svakog omota
Poglavarstvo čitanjem upoznaje nazočne sa
sadržajem ponude.
Zakašnjele i neuredne ponude ili na drugi
način protivno uvjetima natječaja podnijete ponude
Poglavarstvo odbacuje posebnim zaključkom.

Članak 10.
O sjednici na kojoj Poglavarstvo otvara
ponude i utvrđuje najpovoljnije sudionike vodi se
zapisnik koji potpisuju nazočni članovi Poglavarstva
i zapisničar.
Kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg
sudionika u natječaju je:
ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja
sadrži i najviši iznos
ako sudjeluju i udovolje uvjetima
postignutim na natječaju prvenstveno pravo
na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog
prostora imaju osobe iz Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji.

Članak 11.
Raniji zakupnik koji sudjeluje i udovoljava
uvjetima natječaja, te prihvati najviši ponuđeni iznos
zakupnine po tom javnom natječaju ima prvenstveno
pravo na sklapanje ugovora.

Članak 12.
Zakupodavac će sadašnjem zakupniku
poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze
iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka
roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje
novog ugovora o zakupu.
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Ako sadašnji zakupac ne prihvati ponudu iz
stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana,
zakupodavac će raspisati javni natječaj za davanje u
zakup poslovnog prostora u kojem će početni iznos
zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz
stavka 1. ovog članka.
U sučaju iz stavka 2. ovog članka prvenstveno
pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga
prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih
obitelji.

Članak 13.
Svaki sudionik natječaja ima pravo tražiti da
se u zapisnik unesu njegove primjedbe na rad
Poglavarstva tijekom sjednice.
Poglavarstvo nakon zaključenja natječaja
između prispjelih ponuda donosi odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuđača u natječaju za davanje u
zakup poslovnog prostora.

Članak 14.
Na temelju pravomoćne odluke Poglavarstva
o dodjeli poslovnog prostora zaključuje se Ugovor o
zakupu s Poglavarstvom općine Garčin.
Ugovor u pravilu sadrži:
-

-

naznaku ugovornih strana,
podatke o poslovnom prostoru,
djelatnost koja će se obavljati u poslovnom
prostoru,
odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i
prostorija u zgradi, te zajedničkih usluga u
zgradi i rok njihova plaćanja,
rok predaje poslovnog prostora zakupniku,
vrijeme na koje je ugovor sklopljen,
iznos zakupnine i rokove plaćanja,
odredbe o prestanku ugovora, posebno o
otkazu i otkaznim rokovima,
mjesto i vrijeme sklapanja ugovora,

Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna
isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu "NN"
78/93, a ovrha se provodi neposredno na temelju
Ugovora o zakupu.
Poslovne prostorije izdane u zakup ne mogu
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se izdavati u podzakup bez zahtjeva i suglasnosti
Općinskog poglavarstva.
Ugovorom se utvrđuju sva pitanja od
interesa za zakupca i zakupodavca u korektnom
ugovornom odnosu, kao i suglasnost da nadležni
organ uprave i nadležna inspekcija zapečate poslovni
prostor zajedno s inventarom ukoliko zakupac ne plati
zakupninu u roku propisanom ovom Odlukom i
Ugovorom o zakupu., kao zalog naplate zakupnine.
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Članak 19.

Zakupnina za poslovne prostorije utvrđuje se
zavisno od:
-

iznosa polazne najniže zakupnine
položaja poslovnog prostora u naselju,
položaja poslovnog prostora u zgradi
djelatnosti koja se obavlja u poslovnoj
prostoriji
visini izlicitirane zakupnine

Članak 15.
Protiv Odluke Poglavarstva može se izjaviti
žalba u roku 15 dana od dana prijema Odluke. Žalba se
podnosi putem Poglavarstva pismeno ili usmeno
izjavljena na zapisnik ili neposredno Općinskom
vijeću.
Članak 16.
Ako zakupac bez opravdanog razloga ne
počne obavljati djelatnost u propisanom roku, ugovor
prestaje važiti.

Članak 17.
Prilikom primopredaje poslovnog prostora
ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose
podaci o stanju poslovnog prostora.
Ako zapisnikom iz stavka 1. ovog članka nije
utvrđeno stanje poslovnog prostora, smatra se da je
zakupnik primio poslovni prostor u stanju utvrđenom
ugovorom, odnosno u stanju prikladnom za
obavljanje djelatnosti utvrđene ugovorom, osim ako
se radi o skrivenim nedostacima.

III.

Članak 20.
2

Visina polazne zakupnine za 1m poslovnog
prostora raspoređeno prema djelatnosti utvrđuje se na
slijedeći način:
VISINA MINIMALNE ZAKUPNINE 1m2
POSLOVNOG PROSTORA
UGOSTITELJSTVO
do 50 m2

30,00

od 50 m2 do 200 m2

15,00

za m2 od 200 m2 i više

7,50

TRGOVINA
do 50m2

23,00

od 50 do 200 m2

11,50

od 200 m2 i više

7,0

VISINA ZAKUPNINE
Članak 18.

Zakupnina za poslovne prostorije i drugi
prostor određuje se ugovorom o zakupu u skladu s
kriterijima utvrđenim ovom Odlukom.
Zakupodavac ne može ugovoriti sa zakupcem
zakupninu u iznosu nižem od iznosa najniže polazne
zakupnine, osim za slučajeve predviđene člankom 21.
ove Odluke.

POSREDNIČKE USLUGE I AGENCIJE
do 50 m2

17,00
2

od 50 do 200 m

od 200 m2 i više

8,50
4,50
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ZANATSTVO
do 50m

2

14,00

od 50 do 200 m2

7,00

od 200 m2 i više

3,50
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bila u trenutku
raspisivanja natječaja,osim u
slučajevima predviđenim članom 25. ove Odluke.
Posebna komisija Općinskog poglavarstva
utvrdit će stanje poslovnog prostora prije zasnivanja
zakupa kao i nakon prestanka zakupa, te sačiniti
zapisnik vezano člankom 17. ove Odluke.

Članak 24.
GARAŽE I SKLADIŠNI PROSTOR
2

za m

8,00

Članak 21.
Izuzetno za poslovni prostor koji je
humanitarnim organizacijama dan u zakup može se
utvrditi umanjena zakupnina od propisane najniže
polazne visine zakupnine u prethodnom članku.
O odobravanju umanjenja zakupnine
odlučuje Općinsko poglavarstvo općine Garčin.

Članak 22.
Za poslovne prostorije u vežama uličnih
zgrada, u dvorišnim zgradama i katnim etažama
utvrđuje se najniža polazna zakupnina umanjena za 15
% od dijela zakupnine utvrđene po osnovi.
Za poslovne prostorije što se nalaze u
podrumskim prostorijama uličnih zgrada utvrđuje se
najniža polazna zakupnina umanjena za 25 % od dijela
zakupnine utvrđene na osnovi.
Zakupnina za poslovne prostorije u
podrumima dvorišnih zgrada utvrđuje se najniža
polazna zakupnina umanjena za 30 % od dijela
zakupnine utvrđene po osnovi.

IV

PREUZIMANJE, ADAPTACIJA I
REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG
PROSTORA
Članak 23.

Zakupac je dužan primiti, a zakupodavac mu
predati poslovnu prostoriju u stanju u kojem je ona

U troškovima rekonstrukcije i adaptacije
poslovnih prostorija i zgrada mogu sudjelovati i
zakupci.
Zakupcu se učešće u troškovima
rekonstrukcije i adaptacije može priznati na način da
se oslobodi obveze plaćanja zakupnine, s time da
oslobađanje može biti najviše 50 % mjesečnog iznosa
zakupnine.

Članak 25.
Zakupac je dužan prije početka
rekonstrukcije ili adaptacije ishoditi prethodnu
suglasnost Upravnog odjela za graditeljstvo,
prostorno planiranje zaštitu okoliša i komunalni
sustav.
Potrebu i način sudjelovanja u troškovima,
vrstu i obim potrebnih radova kao i druge međusobne
odnose utvrdit će ugovorom zakupac i zakupodavac.

Članak 26.
U skladu sa sklopljenim ugovorom iz
prethodnog članka, zakupac je dužan izvesti
naznačene radove, a troškove pravdati vjerodostojnim
računima.
Nadzor provođenjem ugovora obavit će
Poglavarstvo općine Garčin.
Po završetku radova sačinit će se zapisnik o
stanju zgrade ili poslovne prostorije, s tim da se
zakupac obvezuje takvo stanje održavati i u istom
stanju zgradu ili
poslovnu prostoriju predati
zakupodavcu kada je prestane koristiti.
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V.

GARAŽE
Članak 27.

Na način davanja garaža i skladišnog prostora
u zakup, shodno se primjenjuju odredbe ove Odluke
koje se odnose na način davanja poslovnog prostora.

7.

8.
VII.

PRESTANAK ZAKUPA
Članak 28.

9.

Zakup poslovnog prostora prestaje na način
propisan ovom Odlukom i Ugovorom o zakupu.
10.
Članak 29.
11.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora na
određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je
zaključen.
Zakup poslovnog prostora prestaje
umirovljenjem ili smrću fizičke osobe, prestankom
pravne osobe ili otkazom.

12.
13.

Članak 30.

14.

Zakupodavac može otkazati Ugovor o
zakupu kada:

15.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

zakupac izgubi pravo na obavljanje poslovne
djelatnosti na temelju pravomoćnog
rješenja nadležnog organa.
zakupac ne pristane na povećanje zakupnine,
zakupac ne pristupi usklađivanju postojećeg
Ugovora sa stanjem u naravi (promjena
namjene, kvadratura i sl.)
zakupac koristi poslovni prostor protivno
ugovoru ili tako da zajedničkim
prostorijama zgrade nanosi štetu,
zakupac koristi poslovni prostor na način da
drugog zakupca ili stanare ometa u
njihovom korištenju poslovnog prostora,
odnosno stana, te remeti javni kućni red i
mir ili svojim postupcima čini druge
prekršajne radnje, a u svezi s djelatnošću koju
obavlja,
zakupac zaostane s plaćanjem zakupnine ili

16.
17.
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naknade za korištenje zajedničkih
uređaja i zajedničkih usluga u zgradi ili
druge pristojbe što se plaćaju odvojeno od
zakupnine, 2 mjeseca od dana dospjelosti,
zaukpac u roku od mjesec dana ne izvrši
radove potrebne za održavanje poslovnog
prostora koji padaju na njegov teret,
zakupac bez opravdanog razloga, ne uđe u
posjed (uređivanje, pripremanje i sl.)
poslovnog prostora u roku od 30 dana kada je
po Ugovoru stekao pravo na posjed,
zakupac, bez opravdanog razloga u roku od
30 dana od dana useljenja ne počne
obavljati poslovnu djelatnost radi koje je
ugovor o zakupu zaključen,
zakupac poslovnu prostoriju da u podzakup
bez suglasnotsti Općinskog poglavarstva
ili ugovorom isključen,
ako se zgrada odnosno poslovni prostor mora
rušiti radi provedbe urbanističkog
plana ili dotrajalosti zgrade,
ako se promjeni namjena poslovnog prostora
u skladu s propisom,
zakupca, zbog ponašanja u poslovanju,
pravomoćno kazni inspekcija, odnosno Sud
časti Gospodarske komore ili sudac za
prekršaje,
ako se zakupac ne pridržava odredbi o općim
ili posebnim uvjetima uređivanja ili
korištenja poslovnog prostora.
zakupac duže od 2 mjeseca ne koristi
poslovnu prostoriju u opsegu i na način
uobičajen za tu djelatnost ili je uopće ne
koristi,
ako se zakup ne pridržava odredbi propisanih
Odlukom o komunalnom redu,
zakupac vlastiti poslovni prostor izdaje u
zakup.

Članak 31.
Prilikom predaje ispražnjenog poslovnog
prostora sastavlja se zapisnik o stanju u kojemu se
nalazi poslovni prostor u vrijeme predaje.
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VII.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 32.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke
provodi Općinsko poglavarstvo općine Garčin.
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Članak 35.

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

Članak 33.
Etažni vlasnici poslovnih prostorija u
stambenim zgradama u društvenom vlasništvu dužni
su plaćati nakandu za upravljanje i održavanje
zajedničkih dijelova zgrade u visini od 15 % iznosa
najniže zakupnine.

Članak 34.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima davanja u
zakup i gospodarenja poslovnim prostorom kojim
raspolaže općina Garčin donesena 16. listopada 1997.
godine .

Klasa: 021-05/06-01/58
Ur.broj: 2178/06-06-01-1
Garčin, 21. studenog 2006
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković,v.r.
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OPĆINA KLAKAR

7.

III

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu
(«NN» 96/03) Općinsko vijeće općine Klakar na 19.
sjednici održanoj 2.travnja 2007. godine donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Klakar
za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca
2006. godine

I
U Proračunu općine Klakar u razdoblju od
1. 1. 31.12.2006. godine ostvareno je 5.815.082 kn
prihoda.
II
Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u
navedenom razdoblju iznosili su 2.819.956 kn.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda i primitaka :
Ostvareni prihodi i primici
5.815.082 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
2.819.956 kn
Višak prihoda i primitaka
2.995.126 kn

IV
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na
dan 1. 1. 2006. godine bilo je 16.945,98 kn, a na dan
31.12.2006. iznosilo je 2.874.119,92 kn.

V
Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2006.g. u iznosu od 3.000 kn nije se koristila.
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VI

Općina Klakar nije primala niti davala
zajmove.
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nepodmirene obveze prema dobavljačima, obveze za
zaposlene, obveze za jamčevine i sufinanciranje
prijevoza učenika.

IX
VII
Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinac 2006.
godine iznose
362.703,21 kn.
Potraživanje za poreze
287.361,89 kn
Potraživanje za dist. razliku
4.129,92 kn
Potraživanje za zakup i iznaj.
imovine
13.785,54 kn
Potraživanja za zakup polj.
zemljišta u vlasništvu RH
26.557,17 kn
Potraživanje za zakup polj. zemljišta u
vlasništvu općine
-1.444,50 kn
Potraživanja za priključak na
vodu
2.394,00 kn
Potraživanja za korištenje
javne površine
2.192,58 kn
Potraživanja za komunalni
doprinos
17.295,54 kn
Potraživanja za ceste
5.840,00 kn
Potraživanja za doprinos
za šume
1.702,07 kn
-----------------362.703,21 kn

VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.
prosinca 2006.g. u iznosu od 233.562 kn odnosi se na

Posebni dio godišnjeg izvještaja općine
Klakar za razdoblje od ¸1. siječnja do 31. prosinca
2006.g. sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i
posebnim namjenama.

X
Godišnji obračun Proračuna općine Klakar
zajedno s Usporednim pregledom planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit
će objavljen u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 400-05/07-01/1
Ur.broj : 2178/07-02-07-1
Klakar , 2. travnja 2007.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stipo Martić, v.r.
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POSEBNI DIO
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OPĆINA OPRISAVCI

9.

Ostvareni prihodi i
primici
Izvršeni rashodi i izdaci

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu
(“N.N.” 96/03), Općinsko vijeće općine Oprisavci, na
svojoj 16. sjednici održanoj 15. ožujka 2007.g.
donijelo je

2.376.967,00 kn
3.375.694,00 kn

Manjak prihoda i
primitaka

1.273,00 kn

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
IV
o izvršenju Proračuna općine Oprisavci
za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca
2006. g.

Stanje žiro-računa na dan 1. 1. 2006.g.
iznosilo je 25.572,95 kn, a na dan 31.12.2006.g.
iznosilo je 24.148,75 kn i stanje blagajne na dan
31.12. 2006.g. iznosilo je 0,00 kn.

OPĆI DIO
I

V

Godišnjim izvještajem Proračuna općine
Oprisavci utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od
2.376.967,00 kn.

Općina Oprisavci nije primala niti davala
zajmove .

VI
II
Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna u
navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu
od 2.375.694,00 kn.

Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2006.g. u iznosu od 10.000,00 kn je dijelom
potrošena. odlukom Općinskog vijeća od 25. siječnja
2006.g. odobreno je da se isplati iznos od 5.200,00 kn
s ove pozicije za plaćanje novčane kazne za propuste
u protupožarnoj zaštiti.

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

VII
Stanje potraživanja općine Oprisavci na dan

»SLUŽBENI VJESNIK«
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31. prosinca
2006.g. u ukupnom iznosu od
360.045,78 kn, odnosi se na potraživanja :
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POSEBNI DIO
XI

Porez na promet
52.570,41 kn
Porez na tvrtke
81.585,26 kn
Koncesija za ukop
815,00 kn
Najam poslovnog prostora
21.271,96 kn
Zakup poljoprivrednog zemljišta 151.113,35 kn
Komunalni doprinos
1.442,00 kn
Zemljište
40.000,00 kn
Koncesija za dimnjačarske poslove 1.001,50 kn
Koncesija za odvoz smeća
10.034,55 kn
Potraživanje od spom.rente
211,75 kn

VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.
prosinca 2006. godine u iznosu od 682.515,63 kn
odnosi se na nepodmirene obveze prema
dobavljačima.

IX
Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priložene tabele: Godišnji
obračun Proračuna općine Oprisavci za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja Proračuna
općine Oprisavci za razdoblje od 1. siječnja-31.
prosinca 2006.g. sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i
potanjim namjenama.

XII
Godišnji obračun Proračuna zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE OPRISAVCI
Klasa: 400-01/07-01/1
Urbroj: 2178/14-01-07-1
Oprisavci, 15.ožujka 2007.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Antun Beraković, v.r.

Broj: 8
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OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2006. GODINEDO 31. PROSINCA 2006. GODINE
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PROGRAM: Javna uprava i administracija, Poglavarstvo, Općinsko vijeće i načelnik
Funkcija: 01
Izvori: nenamjenska sredstva
Aktivnost: rashodi poslovanja

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

PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE OPRISAVCI RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2006. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI ZA RAZDOBLJE OD
1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2006. GODINE

Broj: 8
»SLUŽBENI VJESNIK«
Strana: 545

Strana: 546

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 8

Broj: 8

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 547

Strana: 548

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 8

Broj: 8

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 549

Strana: 550

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 8

Broj: 8

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 551

Strana: 552

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 8

Broj: 8

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 553

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 554

Broj: 8

OPĆINA ORIOVAC

Članak 3.

1.
Na temelju članaka 6. stavak 3. Zakona o
zakupu i prodaji poslovnog prostora (N.N. 91/96,
124/97 i 174/04) članka 4. Odluke o načinu i uvjetima
davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
općine Oriovac i članka 41. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br.
13/01, 10/04 i 4/06), Poglavarstvo općine Oriovac na
14.sjednici održanoj 5. 3. 2007.godine donosi

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor
iz članka 1. ove Odluke iznosi :
a)

za ugostiteljske djelatnosti 40,00 kn/m2
mjesečno, odnosno početni iznos zakupnine
7.200,00 kn mjesečno,

b)

za trgovačku djelatnost
25,00 kn/m2
mjesečno, odnosno početni iznos zakupnine
4.500,00 kn mjesečno,

c)

za posredničke usluge i agencije 40,00
kn/m2 mjesečno, odnosno početni iznos
zakupnine 7.200,00 kn mjesečno.

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poslovnog prostora u Oriovcu, Frankopanska br.
20

U zakup poslovnog prostora nisu uključeni
režijski troškovi.
Članak 1.
Članak 4.
Predmet zakupa je poslovni prostor u
Oriovcu, ulica Frankopanska br. 20, ukupne površine
180 m2.

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje
se u zakup na vrijeme od 10 godina., računajući od
dana potpisivanja Ugovora o zakupu s izabranim
najpovoljnijim ponuđačem.

Članak 2.
Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke
može se koristiti za obavljanje ugostiteljske i/ili
trgovačke djelatnosti i/ili posredničke usluge i
agencije.

Članak 5.
Ponude za natječaj dostaviti na adresu općine
Oriovac u zatvorenoj koverti s naznakom «za
natječaj».

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Članak 6.

Članak 1.

Natječaj će se raspisati u javnom glasilu, a rok
za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Proračuna
općine Oriovac za 2006.godinu, sa stanjem
31.12.2006.godine, kako slijedi:
PRIHODI……………………… 9.309.805,00
RASHODI…………………….. 9.993.342,00

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARTSVO
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/07-01/20
Urbroj: 2178/10-02-07-1
Oriovac, 5. 3.2007.godine.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Antun Pavetić, v.r.

Članak 2.
Izvješće o ostvarenju Proračuna općine
Oriovac za 2006.godinu, u privitku je ove Odluke i
čini njen sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/07-01/5
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3. 2007.godine.

2.
Na temelju članka 128. Zakona o proračunu
(N.N. br. 96/03) i članka 21. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br.
13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko vijeće općine Oriovac
na 13.sjednici održanoj 12. 3. 2007.godine. donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Proračuna
općine Oriovac za 2006.godinu.

Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing.,v.r.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2006. GODINE
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3.

6.
7.

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 13.
sjednici održanoj 12. 3.2007. godine, donosi

10.

IZVJEŠĆE

11.

o realizaciji Programa socijalnih potreba
na području općine Oriovac
u 2006. godini

12.

8.
9.
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Dragan Ivičić, Kujnik
450,00 (el. energija)
Sead Plehandžić, Kujnik
1.313,89 (el. energija)
Slavko Aladrović, Oriovac
1.688,80 (el. energija)
Ivan Vrhovec, Oriovac
606,12 (el. energija)
Kata Prekpalaj, Oriovac
426.59 (voda)
Jasna Goretić, Oriovac
1.000,00 (el. energija)
Ivan Sambolec, Oriovac
1.000,00 (voda)
Ukupno: 11.164,59 kuna

I
b)
Program socijalnih potreba na području općine
Oriovac u 2006. godini planiran je u iznosu od
300.000,00 kuna, a ostvaren je sa 31.12.2006. godine
u iznosu od 202.292,19 kuna.
Ostvareni iznos raspoređen je na oblike i opseg
socijalne skrbi kako slijedi:

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:
1.

1.

POMOĆ SAMCIMA I OBITELJIMA
2.

Plan programa za 2006. godinu 200.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan.
180.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2006. g
185.492,19 kuna

3.
4.

OSTVARENO:

5.

a)

6.

Podmirenje troškova stanovanja
Za podmirenje troškova stanovanja (el.
energije, vode) po odluci Poglavarstva u 2006. godini
realizirano je:

7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

Ivan Tomić, Oriovac
1.377,00 (el. energija)
Stipo Lucić, Malino
658,28 (el. energija, voda)
Višnja Živatović, Lužani
1.107,00 (el. energija)
Zlatko Zečić, Lužani
1.180,16 (el. energija)
Andrija Ervačinović, Lužani
356,75 (el. energija)

Jednokratna novčana pomoć

9.
10.
11.
12.

Mirjana Jozić, Oriovac
2.000,00 kuna
Jakov Blažević, Lužani
1.000,00 kuna
Antonija Poljanec, Lužani
1.500,00 kuna
Finka Matijević, Lužani
500,00 kuna
Mijo Tuličić, Oriovac
1.000,00 kuna
Slavko Aladrović, Oriovac
2.000,00 kuna
Ivan Vrhovec, Oriovac
300,00 kuna
Dubravka Mirčov, Radovanje
500,00 kuna
Zlatko Živković, Oriovac
500,00 kuna
Ankica Rujek, Bečic
1.000,00 kuna
Matija Zirdum, Bečic
1.000,00 kuna
Svetlana Rujek, Bečic
500,00 kuna
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Zdravka Klisurić, Ciglenik
1.000,00 kuna
Vladimir Bičanić, Ciglenik
500,00 kuna
Željka Terzić, Ciglenik
1.000,00 kuna
Franjo Ferić, Slav. Kobaš
1.000,00 kuna
Nenad Jovičić, Slav. Kobaš
1.000,00 kuna
Manda Kristić, Živike
400,00 kuna
Ukupno:
16.700,00 kuna

Podmirenje pogrebnih troškova

Općina Oriovac financirala je pogrebne
troškove (sahrana, troškovi pokopa) za obitelj Kaleb
iz Lužana u iznosu od 3.150,00 kuna

d)

Osiguranje ogrijeva korisnicima prava na
pomoć za uzdržavanje

U 2006. 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 Brodsko-posavskoj županiji
zahtjev za prebacivanje sredstava u Proračun općine
Oriovac u ukupnom iznosu od 73.920,00 kuna,
odnosno po odluci Županijske skupštine 880,00 kuna
po korisniku. Po izrađenim rješenjima o stjecanju
prava na pomoć za ogrijev navedena sredstva
prebačena su na račune korisnika i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ANDRIJEVIĆ TEREZIJA, ŽIVIKE
KATA BIČANIĆ, BEČIC
JELA BJELOBRK, LUŽANI
MANDICA BENKOVIĆ, LUŽANI
IVO BIŠKIĆ, LUŽANI
DOBRILA BOBARIĆ, ORIOVAC
ANDREJA ČALDAREVIĆ, ORIOVAC
MARA ČONDRIĆ, ORIOVAC
ANTONIJA ČOSIĆ, LUŽANI
NENAD ČOSIĆ, ORIOVAC
KATICA ČONDRIĆ, ORIOVAC
DUBRAVKA ČIZMIĆ, SLAV. KOBAŠ
BARA DELALIĆ, ŽIVIKE

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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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
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
ŽELJKO KAJMIĆ, PRIČAC
PEJO KRIJAN, SLAV. KOBAŠ
ANKICA KOVAČEVIĆ, SLAV. KOBAŠ
TEREZIJA KRECIĆ, PRIČAC
KATICA KIHAS, KUJNIK
MARINA KRANJČEVIĆ, CIGLENIK
JOSIP KOS, LUŽANI
LUKA KUPREŠAK, LUŽANI
MANDA KOVAČEVIĆ, MALINO
ANA LONČAR, CIGLENIK
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
ANTO MALETIĆ, RADOVANJE
MARA MILOŠ, SLAV. KOBAŠ
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
LJUBICA PETRI, SLAV. KOBAŠ
BARICA POSAVAC, SLAV. KOBAŠ
PETAR PRIBANIĆ, LUŽANI
IVKA PEJIĆ, KUJNIK
JASNA PERIŠIN, ORIOVAC
TOMISLAV PERŠIĆ, LUŽANI
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
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PAVO RADMILOVIĆ, SLAV. KOBAŠ
MARIJAN RADMILOVIĆ, SL.KOBAŠ
ANKICA RUJEK, BEČIC
SVETLANA RUJEK, BEČIC
VLADIMIR SANČANIN, LUŽANI
JOZEF SEDLIĆ, ORIOVAC
PETRA SRNIĆ, SLAV. KOBAŠ
KATICA ŠTROMAJER, ORIOVAC
ANTUN ŠIŠIĆ, BEČIC
DRAGICA ŠTRK, LUŽANI
LIZA TOMIĆ, SLAV. KOBAŠ
LUKA TOMIĆ, ORIOVAC
MILKA VRZIĆ, LUŽANI
NADA VIDAKOVIĆ, MALINO
GORDANA VIDOVIĆ, LUŽANI
MANDA ZIRDUM, BEČIC
ZLATKO ZEČIĆ, LUŽANI
MIRA ČONDRIĆ, LUŽANI
KATARINA ŽIVIĆ, KUJNIK
MANDA KRISTIĆ, ŽIVIKE
VIKICA BULJUBAŠIĆ, CIGLENIK
UKUPNO : 73.920,00 kuna

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Ostali oblici pomoći

U 2006. 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 2006. godine realizirano je:
1.
Dragan Ivičić, Kujnik
300,29 kuna, kupnja namirnica u trgovini
2.
Ivan Vrhovec, Oriovac
400,44 kuna, kupnja namirnica u trgovini
3.
Mirko Majcanić, Oriovac
8.235,52 kuna, pomoć za nabavku stolarije,
namještaja (izbijanje požara u kući), rezanje
drva
4.
Kata Prekpalaj, Oriovac23.989,44 kuna,
kupnja namirnica u trgovini,
mjesečna karta za dijete, kupnja školskih
knjiga za djecu, kupnja ogrijeva
5.
Jasna Goretić, Oriovac
1.619,35 kuna, kupnja školskih knjiga za
djecu
6.
Dubravka Mirčov, Radovanje
1.589,95 kuna, kupnja namirnica u trgovini
7.
JasnaVukićević, Oriovac
1.373,00 kuna , kupnja školskih knjiga za
djecu

Ana Lončar, Lužani.
890,64 kuna, kupnja ogrijeva
Ivan Sambolec, Oriovac
798,97 kuna, kupnja namirnica u trgovini
Luka Tomić, Oriovac
20.760,00 kuna, plaćanje dječjeg vrtića za
dijete, pomoć za kupnju kuće
Sufinanciranje za djecu s područja općine OŠ
“M. Amruš“ Sl. Brod2.500,00 kn
Plaćanje školske kuhinje
OŠ „Dr. S.
Ilijašević“, Oriovac2.724,00 kn
Plaćanje školske kuhinje OŠ „Ljudevit Gaj“,
Lužani7.250,00 kn
Ljetovanje djece s područja općine Društvo
naša djeca Sl. Brod5.000,00 kn
Prijevoz učenika (Slavonijatrans), Sl.
Brod2.626,00 kn
Ukupno:

f)

-

-

-
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80.057,60 kuna

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
Sukladno članku 10. Odluke o komunalnoj
naknadi u 2006. godini od plaćanja iste mogu
biti oslobođeni:
korisnici stalne socijalne skrbi,
poljoprivredna staračka kućanstva, ako u
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 2006. godini na ime gornjih navoda
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade stekli
su:
1.

Vidosava Cvijanović, Lužani

g)

Pomoć u radu društva Crvenog križa

U tijeku 2006. godine Crveni križ Slav. Brod
organizirao je akciju dragovoljnog darivanja krvi i
prikupljanje krvi za potrebe bolesnika Opće bolnice u
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Slav. Brodu. Općina Oriovac za rad Crvenog križa na
području općine osigurala je prostoriju i kupila sokove
za darovatelje krvi.

h)

Sufinanciranje rada Udruga invalida i
humanitarnih organizacija

U tijeku 2006. godine, kao i svake godine,
općina Oriovac je dala svoj skromni prilog Udrugi
slijepih općine Oriovac u iznosu od 500,00 kuna.

2.

SUFINANCIRANJE STIPENDISTA S
PODRUČJA OPĆINE ORIOVAC

Plan programa za 2006. godinu100.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan18.500,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2006. godine16.800,00 kuna

Općina Oriovac je tijekom 2006. godine
sufinancirala dva studenta s područja općine Oriovac
koji su primali mjesečnu novčanu potporu u iznosi od
800,00 kuna, a pravo na isto stekli su:

2

ĐuroČorak,Oriovac.8.800,00 kuna
(hrvatski jezik i književnost)
Ema-Marija Buljubašić, Ciglenik 8.000,00
kuna (učiteljski fakultet s informatikom)

Ukupno:

4.

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
13.sjednici održanoj 12. 3.007.godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa
socijalnih potreba u 2006.godini.
na području općine Oriovac

I
Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa
socijalnih potreba u 2006.godini na području općine
Oriovac.

OSTVARENO:

1.

Broj: 8

16.800,00 kuna

II
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/07-01/7
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3.2007.godine.

II
Ovo Izvješće bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa. 022-01/07-01/6
Urbroj. 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3.2007.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.
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Broj: 8
5.

Iz Proračuna općine Oriovac financirane su
manifestacije koje su ostvarene u 2006. godini u
organizaciji udruga i kulturno umjetničkih društava:

Na temelju članka 21. Statuta općine Oriovac
("Sl. vjesnik Brodsko posavske županije" 13/01 i
10/04 i 4/06), Općinsko vijeće općine Oriovac na 13.
sjednici održanoj 12. 3.2007. godine, donosi

-

IZVJEŠCE
o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u
2006. godini na području općine Oriovac
I
Program javnih potreba u kulturi u 2006.
godini na području općine Oriovac planiran je u
iznosu od 285.000,00 kuna, a sa 31.12.2006. godine
ostvaren je u iznosu od 127.843,25 kuna.
Ostvareni iznos rasporeden je kako slijedi:

-

-

1.
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TRANSFERI KULTURNO
UMJETNIČKIM DRUŠTVIMA
-

Plan programa za 2006. godinu 45.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan
15.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2006. godine 17.600,00 kuna

-

OSTVARENO:
KUD ”Luka Ilić Oriovčanin” Oriovac
10.000,00 kuna
KUD “Matija Gubec” Slav. Kobaš
5.000,00 kuna
KUD “Graničar” Lužani
2.600,00 kuna
Ukupno.

3.

ČIJALO PERJA tradicionalna manifestacija
koja se održava u Lužanima. nositelj
organizacije je KUD “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, BOŽIĆNI
K O N C E RT I , P O K L A D N E
MANIFESTACIJE,
financirana je škola tambure u Sl. Kobašu i
Lužanima,
u sklopu Dana općine 17. travnja organiziran
kratki obilazak Narodne knjižnice i čitaonice
Oriovac uz izložbu knjiga
poznatih i
priznatih oriovačkih pisaca,
u sklopu Dana općine akademik dr. Stjepan
Babić odlukom Općinskog vijeća proglašen
je počasnim gradaninom Oriovca,
povodom obilježavanja 150. godišnjice
rođenja dr. Frana Gundruma Oriovčanina
održana je promocija knjige autora dr.sc.
Ivice Balena “Dr. Fran Gundrum” pod
pokroviteljstvom Družbe Bratstva hrvatskog
Zmaja Zmajski Stol Slav. Brod i općine
Oriovac.

IZDACI ZA KNJIŽEVNO
NAKLADNIČKU DJELATNOST

17.600,00 kuna

2.
IZDACI U KULTURI
Plan programa rada za 2006. g.
Izmjena programa novi plan
Ostvarenje sa 31.12.2006. g.

Plan programa za 2006. godinu 40.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan 40.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2006. g.
24.848,96 kuna
100.000,00 kuna
50.000,00 kuna
43.439,80 kuna

OSTVARENO:
u 2006. godini izdana su dva broja općinskog
glasila “Obzor “ u iznosu od 24.848,96 kuna

OSTVARENO:
4.

IZDACI ZA NABAVKU KNJIGA ZA
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KNJIŽNICU

Broj: 8
I

Plan programa za 2006. godinu 100.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan
60.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2006. g.
41.954,49 kuna

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa
javnih potreba u kulturi u 2006.godini na području
općine Oriovac.

OSTVARENO:
II
-

u 2006. godini od Ministarstva kulture za
nabavku knjiga odobreno je 50.000,00 kuna i
od Brodsko posavske županije 14.000,00
kuna a tijekom godine utrošena su sredstva u
iznosu od 41.954,49 kuna.

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

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01707-01/9
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3.2007.godine.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

Klasa: 022-01/07-01/8
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3.2007.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.
7.

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
na 13.sjednici održanoj 12. 3.2007. godine donosi

6.

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 13.sjednici održanoj 12. 3.2007.godine
donosi

IZVJEŠĆE
o realizaciji javnih potreba u športu u
2006. godini na području općine Oriovac

ZAKLJUČAK
I
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa
javnih potreba u kulturi u 2006.godini.
na području općine Oriovac

Program javnih potreba u športu u 2006.
godini (u daljnjem tekstu: Program) na području
općine Oriovac planiran je u iznosu od 390.000,00
kuna, a sa 31.12.2006. godine ostvaren je u iznosu od
346.085,57 kuna.
Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:
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Broj: 8
1.

PRIJENOSNA SREDSTVA ŠPORTSKIM
KLUBOVIMA

Strana: 577

Klasa. 022-01/07-01/10
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3.2007.

Plan programa za 2006. godinu350.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan 290.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2006. godine 285.200,00 kuna

Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

OSTVARENO:
-

na području općine Oriovac registrirano je 13
športskih udruga na koja su sredstva
raspoređena na sljedeći način:
8.

NK ORIOLIK ORIOVAC
ŠKOLA NOGOMETA-ORIOVAC
NK SVJETLOST- LUŽANI
ŠKOLA NOGOMETA LUNI
NK SLAVONAC SL.KOBAŠ
NK MLADOST MALINO
NK OMLADINAC- CIGLENIK
ŠK ORIOVAC ORIOVAC
TDK ŠKORPION-ORIOVAC
KK REKORD TIM-ORIOVAC
KKK ORIOLIK-SLAV. KOBAŠ
TK SVJETLOST LUŽANI
TK GEM-MALINO
Ukupno

2.

112.000,00 kuna
24.000,00 kuna
29.000,00 kuna
9.500,00 kuna
17.500,00 kuna
14.000,00 kuna
23.000,00 kuna
5.000,00 kuna
22.000,00 kuna
14.200,00 kuna
3.000,00 kuna
12.000,00 kuna
0,00 kuna

Na temelju članka 76. st. 7. Zakona o
športu ("NN" br. 71/06.) i članka 21. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 13/01, 10/04. i 4/06.),
Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 13.
sjednici održanoj 12. 3. 2007. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa
javnih potreba u športu u 2006. godini na
području općine Oriovac

285.200,00 kuna

IZDACI U ŠPORTU

I
Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa
javnih potreba u športu u 2006. godini na
području općine Oriovac.

Plan programa za 2006. godinu 40.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan
60.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2006. g.
60.885,57 kuna
OSTVARENO:
-

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

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

Ukupno

II

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

60.885,57 kuna

II
Ovo Izvješće bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije".

Klasa : 022-01/07-01/11
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3. 2007.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.
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9.

-

Na osnovi članka 30. stavka 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 proćišćeni
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 13. sjednici održanoj 12. 3.2007.
godine, donosi

-

Broj: 8

asfaltiranje ulice A. Starčevića
Malino 20.000,00 kuna
izrada projektne dok. za cestu Malino-Slav.
Kobaš 127.737,00 kuna
otvaranje novih puteva u Živikama
116.444,00 kuna
izgradnja platoa kod mrtvačnice Ciglenik
8.607,00 kuna
Ukupno: 1.420.251.00 kuna

IZVJEŠĆE
2.
o ostvarenju programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2006. godini na području općine Oriovac

I
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za općinu Oriovac u 2006.
godini (u daljnjem tekstu: Program), planiran u iznosu
od 21.120.000,00 kuna, ostvaren je sa 31.12.2006.
godine u iznosu od 1.847.151,00 kuna.
Ostvareni iznos rasporeden je kako slijedi:

1.

IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA I
GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Plan programa za 2006. godinu 5.180.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan
1.460.000,00 kuna
Ostvarenje programa sa 31.12.2006. g.
1.420.251,00 kuna

Plan programa za 2006. godinu 340.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan
63.000,00 kuna
Ostvarenje programa sa 31.12.2006. g.45.900,00 kuna
OSTVARENO:
izgradnja javne rasvjete u parku Lužani
45.900,00 kuna

3.

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Plan programa za 2006. godinu1 2.000.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan
360.000,00 kuna
Ostvarenje programa sa 31.12.2006. g58.910,00 kuna
OSTVARENO:
izrada projektne dokumentacije za I fazu
kanalizacije 58.910,00 kuna

4.
OSTVARENO:
izredena projektna dokumentacija za most u
Bečicu………… 6.710,00 kuna
izgradnja pješačke staze u ulici V. Nazora u
Lužanima… 284.851,00 kuna
asfaltiranje pješačke staze u Frankopanskoj
Oriovac………. 300.000,00 kuna
asfaltiranje ulice B. Radića u
Oriovcu……………… 318.331,00 kuna
asfaltiranje ceste u Lužanima 100.945,00
kuna
asfaltiranje ceste i parkirališta na groblju
Lužani 83.556,00 kuna
asfaltiranje ceste u Lužanima 53.070,00 kuna

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

Plan programa za 2006. godinu 2.000.000,00 kuna
Izmjena programa - novi plan 0
Ostvarenje programa sa 31.12.2006. godine 0

5.

IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKE ZONE “Čaplja”
ORIOVAC

Plan programa za 2006. godinu 1.200.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan
20.000,00 kuna
Ostvarenje programa sa 31.12.2006. g. 15.860,00kuna
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Broj: 8

OSTVARENO:
idejno rješenje za poduzetničku zonu
“Čaplja” 15.860,00 kuna

6.

NABAVKA OPREME

Plan programa za 2006. godinu 400.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan
310.000,00 kuna
Ostvarenje programa sa 31.12.2006.g.
306.230,00 kuna
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10.

Na temelju članka 30. st. 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03pročišćeni 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
13. sjednici održanoj 12. 3. 2007. godine, donosi
ZAKLJUČAK

OSTVARENO:
oprema za grijanje u domu Oriovac, stolice
za mrtvačnicu u Cigleniku, plinski kazan za
dom Oriovac, stolovi za dom Oriovac, stolice
za dom Lužani, stol i stolice za lovački dom
Živike, elektrifikacija crkvenih zvona crkve
u Živikama, mješalice za beton za potrebe
komunalnog pogona, rasipač za sol za
komunalni pogon
Ukupno: 306.230,00 kuna

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2006. godini, na području
općine Oriovac

I
Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa
gradnje
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture u 2006. godini na području općine
Oriovac.

II
II
Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije".
Klasa: 022-01/07-01/12
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3.2007.

Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/07-01/13
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3. 2007.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.
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11.

2.

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 13. sjednici održanoj 12. 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 2006. godini

I

Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu na području
općine Oriovac u 2006. godini (u daljnjem tekstu:
Program), planiran je u iznosu od 2.800.000,00 kuna,
a sa 31.12.2006. godine ostvaren je u iznosu od
1.588.627,00 kuna.
Ostvareni iznos rasporeden je kako slijedi:
1.

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Plan programa u 2006. godini
Izmjena programa novi plan
Ostvarenje sa 31.12.2006. g .

50.000,00 kuna
70.000,00 kuna
96.000,00 kuna

OSTVARENO:
-

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

Ukupno: 96.000,00 kuna

Broj: 8

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DJELU
KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA

Plan programa za 2006. godinu
50.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan
150.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2006. godine 156.000,00 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 Bečicu, košenje i održavanje ŠRC
Čaplja u Oriovcu, čišćenje snijega u zimskom
periodu na grobljima i parkovima na
području općine Oriovac
Ukupno: 156.000,00 kuna

3.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA

Plan programa za 2006. godinu 250.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan
900.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2006.
786.785,00 kuna
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
Ukupno: 786.785,00 kuna
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4.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Plan programa za 2006. godinu 2.200.000,00 kuna
Izmjena plana novi plan
360.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2006. g.
356.677,00 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
park Oriovac i Lužani, popravak uništenih
klupa u parku u Oriovcu
Ukupno: 356.677,00 kuna

5.

JAVNA RASVJETA

Plan programa za 2006. godinu 150.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan
100.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2006.g
91.429,00 kuna
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Klasa: 022-01/07-01/14
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3.2007.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

12.

Na temelju članka 28. st. 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03pročišćeni 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
13. sjednici održanoj 12. 3. 2007. godine, donosi
ZAKLJUČAK

OSTVARENO:
izmjene pregorjelih žarulja i poboljšanje
ulične rasvjete na području općine Oriovac
Ukupno:

6.

91.429,00 kuna

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. st. 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2006. godini na
području općine Oriovac

ODRŽAVANJE GROBLJA
I

Plan programa za 2006. godinu 100.000,00 kuna
Izmjena programa novi plan
110.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2006. g.
104.736,00 kuna
OSTVARENO.
košenje groblja na području cijele općine
Oriovac, postavljanje košarica za otpad,
održavanje stabala čempresa, ukop pokojnika
poslije radnog vremena, nabavka zelenila
Ukupno:

104.736,00 kuna

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

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. st. 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2006. godini na području općine
Oriovac

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

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Klasa : 022-01/07-01/15
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3. 2007.

-

Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

Broj: 8

k.č. br. 43/2 oranica, 5 klase, 7a 12m2 za
godišnju cijenu : 596,97 kn
k.č. br. 44/2 oranica, 5 klase, 6a 47m2
za godišnju cijenu : 542,47 kn

Sveukupna površina :
57a18m2
Za sveukupnu godišnju cijenu u iznosu 5.560,00 kn
Sveukupna površina za K.O. Živike 57a 18m2
Sveukupna godišnja cijena za K.O. Živike
5.560,00 kn

13.
Katastarska općina Slavonski Kobaš
Na temelju članka 23. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu ("NN" 66/01, 87/02,
48/05 i 90/05) i članka 21. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
13/01, 10/04 i 4/06),Općinsko vijeće općine Oriovac
na 13. sjednici održanoj 12. 3. 2007. godine
donijelo je
ODLUKU

1.

MIJO GALOVIĆ, Stjepana Radića 42,
35255 Slavonski Kobaš
MBG 1812963302116

-

k.č. br. 1020/1 oranica, 5 klase,
25ha 84a 83m2
za godišnju cijenu :
216.722,48 kn

Sveukupna površina :
25ha 84a 83m2
Za sveukupnu godišnju cijenu u iznosu :
216.722,48 kn

o izboru najpovoljnije ponude za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Oriovac

2.

I

-

Prihvaćaju se, kao najpovoljnije , ponude za
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na natječaju objavljenom 01.
prosinca 2006. godine u javnom glasilu "Posavska
Hrvatska" i na oglasnim pločama na području općine
Oriovac, koje je objavilo i provelo Općinsko vijeće
općine Oriovac i to:

-

MIJO SARIĆ, Stjepana Radića 41,
35255 Slavonski Kobaš
MBG 1404962302111
k.č. br. 1002 oranica, 4 klase,
27 ha 90a 66m2
za godišnju cijenu :
274.000,00 kn
k.č. br. 1003 oranica, 4 klase,
1 ha 53a 17m2
za godišnju cijenu :
15.500,00 kn

Sveukupna površina : 29 ha 43a 83m2
Za sveukupnu godišnju cijenu u iznosu:
289.500,00 kn

Katastarska općina Živike
3.
1.
-

MARIJA POLINČIĆ, Živike 72, 35257
Lužani MBG 210894037131
k . č b r. 3 7 / 2
voćnjak, 4 klase,
18a 52m2 za godišnju cijenu : 2.095,43 kn
k.č. br. 38 oranica, 4 klase, 15a 97m2
za godišnju cijenu :
1.562,15 kn
k.č. br. 42/2 oranica, 5 klase,
9a 10m2 za godišnju cijenu :
762,98 kn

-

JOSIP ČULETIĆ, Nikole Zrinskog 22,
35255 Slavonski Kobaš
MBG 2504976302163
k.č. br. 1001 oranica, 5 klase,
9ha 53a 64m2
oranica , 4 klase,
19ha 07a 77m2
za godišnju cijenu :
266.530,32 kn
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Sveukupna površina : 28 ha 60a 91m2
Za sveukupnu
godišnju
cijenu
266.530,32kn
4.

-

Katastarska općina Oriovac
u iznosu :
1.

ANTUN PIŠONIĆ, Ante Starčevića 33,
35255 Slavonski Kobaš
MBG 0405948302101
kčc. br. 2413 oranica, 5 klase,
30a 10m2
oranica, 4 klase,
34a 45m2
za godišnju cijenu : 5.900,00 kn

Sveukupna površina :
64a 55m2
Za sveukupnu godišnju cijenu u iznosu : 5.900,00 kn
Sveukupna površina za K.O. Slavonski Kobaš:
84ha 54a 12m2
Za sveukupnu godišnju cijenu za K.O. Slavonski
Kobaš: 778.652,80 kn

Katastarska općina Kujnik
1.

DARKO GRIVIČIĆ-OBITELJSKO
GOSPODARSTVO. Kujnik 61
MBG 2012970302129

-

k.č. br. 120/2 pašnjak, 4 klase, 5a 36m2
za godišnju cijenu :
130,00 kn

Ukupna površina :
5a 36m2
Za sveukupnu godišnju cijenu u iznosu:
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DARKO GRIVIČIĆ-OBITELJSKO
GOSPODARSTVO Kujnik 61
MBG 2012970302129

-

k.č. br. 3033 oranica, 4 klase,
11ha 59a 03m2
za godišnju cijenu : 116.000,00 kn
k.č. br. 3034 oranica, 4 klase,
14 ha 76a 91m2
za godišnju cijenu :
145.000,00 kn
Sveukupna površina
26ha 35a 94m2
Za sveukupnu godišnju cijenu u iznosu:
261.000,00kn
Sveukupna površina za K.O. Oriovac : 26ha 35a
94m2
Za sveukupnu godišnju cijenu u K.O. Oriovac :
261.000,00kn
SVEUKUPNA POVRŠINA ZA OPĆINU
ORIOVAC: 111 ha 62 a 72 m2
ZA SVEUKUPNU GODIŠNJU CIJENU ZA
OPĆINU ORIOVAC U IZNOSU OD :
1.048.342,80 KUNA.

II

2.

STJEPAN RUKAVINA-LALIĆ,
Kujnik 50
MBG 2002944302115

Na temelju ove Odluke općinski načelnik i
podnositelji ponuda sklopit će ugovor o prodaji
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, nakon dane suglasnosti od strane
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog
gospodarstva.

-

k.č. br. 123 pašnjak, 4 klase 66a 14m2
za godišnju cijenu :3.000,00 kn

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Ukupna površina : 66a 14m2
Za sveukupnu godišnju cijenu u iznosu:

130,00 kn

3.000,00 kn

Sveukupna površina za K.O. Kujnik : 71a 50m2
Za sveukupnu godišnju cijenu za K.O. Kujnik :
3.130,00 kn

Klasa:022-01/07-01/16
Urbroj:2178/10-01-07-1
Oriovac , 12. 3.2007.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.
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14.

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 2007.godini
donesen na sjednici Vlade RH (N.N. br. 142/06), te
članka 21. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 13/01, 10/04 i 04/06),
Vijeće općine Oriovac na 13.sjednici održanoj 12.
3.2007.godine donosi:
PLAN
operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara u 2007.godini na području općine
Oriovac

I
Sukladno odredbama Vladinog Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2007.godini,
donosi se ovaj Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
u 2007.godini na području općine Oriovac (u daljnjem
tekstu: Program).

Broj: 8

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 2006.godini obavljena je
revizija Plana zaštite od požara za općinu Oriovac.

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: 31.ožujak 2007.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.
3.
Imenovati Zapovjedništvo zaštite i
spašavanje.
Izvršitelj zadatka: Načelnik općine Oriovac
Rok: 31.ožujak 2007.godine
Načelnik je svojom odlukom imenovao
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja na području
općine Oriovac.

II
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: 31.ožujak 2007.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

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. Dogovoriti i eventualno zaključiti
ugovore s fizičkim osobama o protupožarnoj
ophodnji:
Izvršitelj zadatka: Načelnik općine Oriovac
Stožer za provođenje zadaća zaštite od požara
(u daljnjem tekstu: Stožer)
Rok: 30.travnja 2007.godine.
5.
Sredstva za izradu i provedbu planova
motriteljske dojavne službe za prostore u vlasništvu
fizičkih osoba osigurati u Proračunu općine Oriovac.
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Izvršitelj zadatka:Općinsko vijeće općine Oriovac,
načelnik općine Oriovac
Rok: 30.travnja 2007.godine.
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6.
Izrađene planove i propisane mjere dostaviti
nadležnom Područnom uredu za zaštitu i spašavanje i
županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

10.
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.

Izvršitelj zadatka: Jedinstveni upravni odjel
općine Oriovac
Rok: 15.svibnja 2007.godine.

Izvršitelj zadatka: Stožer
Vatrogasna zajednica općine Oriovac
Rok: 15.svibnja 2007.godine.

7.
Izraditi godišnji Plan u skladu sa šumskogospodarskom osnovom područja i pristupiti
izgradnji protu požarnih prosjeka kroz posebno
ugrožene šume u vlasništvu fizičkih osoba, a
izgradnju dovršiti tijekom godine.

11.
Prije počeka 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.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica općine
Stožer i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih
djelatnosti općine Oriovac
Rok: 30.travnja 2007.godine.
8.
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
Komunalni redar općine Oriovac
Rok: 31.svibnja 2007.godine.
Tijekom 2006.godine poduzete su radnje u
cilju sanacije «divljih» deponija na području općine.
pristupilo se izradi Programa i plana sanacije
odlagališta koji su upućeni prema državnim
institucijama za sufinanciranje. U 2007.godini
započet i će se radovi na sanaciji.
9.
Sukladno planu motriteljsko dojavnu službu
pred žetvenu sezonu, ustrojiti i opremiti potrebnom
opremom izviđačko-preventivne ophodnje, koja će na
licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje
potencijalnih izvora opasnosti, odnosno
pravovremeno aktivirati, javljati i glasiti požar u
samom začetku.
Izvršitelj zadatka: Poglavarstvo općine Oriovac
Stožer
Rok: 31.svibnja 2007.godine.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica općine
Oriovac
Rok: 31.svibnja 2007.godine.
12.
Osigurati i održati radne sastanke sa svim
izvršiteljima zadaća.
Izvršitelj zadataka: Načelnik općine Oriovac
Rok: 31.ožujak 2007.godine.
13.
Osoba za koordinaciju zadaća iz ovoga
Programa je načelnik općine Oriovac.
14.
Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa
obvezni su izvijestiti Poglavarstvo i Općinsko vijeće
općine Oriovac o tijeku provedbi svojih zadaća.
15.
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
2007.godini na području općine Oriovac.
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III

Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
u 2007.godini na području općine Oriovac objavit će
se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/07-01/17
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3.2007.godine.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

II

Broj: 8

RADNO VRIJEME
Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine «Hoteli»
obvezno posluju u vremenu od 0,00 do 24,00 sata
svaki dan.
Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti,
mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:
1.
Ugostiteljski objekti iz skupine «Restorani»
(restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica,
pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarna, objekti brze
prehrane) i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine
«Barovi» (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i
konoba),
u vremenu od 6,00 do 24,00 sata.
2.
Ugostiteljski objekti iz skupine «Barovi»
koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno
posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima
(noćni klub, noćni bar, disco klub i disco bar),

15.

u vremenu od 21,00 do 6,00 sati.
Na temelju članka 58. st.1. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti (N.N. br. 138/06) i članka 21.
Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 13/01, 10/04 i 10/06), Vijeće
općine Oriovac na 13. sjednici održanoj 12.
3.2007.godine. donijelo je
ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I

3.
Ugostiteljski objekti iz skupine «Objekti
jednostavnih usluga» (u šatoru, na klupi, na kolicima
i sl.),
u vremenu od 7,00 do 22,00 sata.
Iznimno od odredbe članka 2. točka 3., radno
vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine «Objekti
jednostavnih usluga» za vrijeme održavanja
manifestacija, sajmova i drugih sličnih događaja,
jednako je vremenu trajanja manifestacije.

OPĆA ODREDBA
Članak 1.

Članak 3.

Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme
ugostiteljskih objekata, kriteriji za drugačije
određivanje radnog vremena za pojedine ugostiteljske
objekte, te prostori na kojima se jednostavne
ugostiteljske usluge smiju pružati ambulantno i njihov
vanjski izgled.

Ugostiteljski objekti koji se nalaze izvan
naseljenih područja naselja, mogu raditi u radnom
vremenu
od 0,00 do 24,00 sata.
Poglavarstvo općine Oriovac će posebnom
odlukom odrediti lokacije područja naselja iz stavka
1. ovog članka.
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III.

KRITERIJI ZA DRUGAČIJI RASPORED
RADNOG VREMENA
UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
3.
Mjerila za produžetak propisanog radnog
vremena
Članak 4.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz
skupine «Restorani» i «Barovi» iz članka 2. točka 1.
ove Odluke ,na pisani i obrazloženi zahtjev
ugostitelja, rješenjem može produžiti Poglavarstvo
općine Oriovac , najviše za 2 sata ako su ispunjeni
sljedeći uvjeti:
1.

2.

3.

da za ugostitelja koji posluje u navedenom
objektu nije donesena mjera ranijeg završetka
vremena,
da su ispunjeni uvjeti za zaštitu od buke u
noćnim uvjetima rada (suglasnost tijela
nadležnog za poslove inspekcije) o čemu
se prilaže pravovaljana isprava,
da je pribavljeno odobrenje Mjesnog odbora
na čijem području ugostitelj posluje.

Mjerila za skraćivanje propisanog radnog
vremena

1.

2.

da je doneseno izvršno pisano rješenje o
zabrani rada ugostitelju od nadležnog
gospodarskog inspektora, kojim je utvrđeno
nepridržavanje radnog vremena propisanog
ovom Odlukom,
da je donesena pravomoćna presuda
Prekršajnog suda, na osnovu prijave nadležne

policijske postaje o remećenju javnog reda i
mira u objektu, odnosno njegovoj
neposrednoj okolini,
da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen
nalaz kojim je, mjerenjem od strane pravne
osobe ovlaštene za mjerenje razine buke,
utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene
razine buke za rad noću.

Određivanje prigodnog radnog vremena
Članak 6.
Poglavarstvo općine Oriovac može na zahtjev
ugostitelja, koji je dužan podnijeti u roku od 20 dana
prije održavanja prigodne manifestacije ,za pojedine
ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 1. ove
Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od
radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke
radi organiziranja prigodnih proslava (doček Nove
godine, manifestacija pod pokroviteljstvom općine
Oriovac, organiziranje svadbi i maturalnih zabava i
slično) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u
navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg
završetka radnog vremena.

IV.

Članak 5.
Poglavarstvo općine Oriovac može za
pojedine ugostiteljske objekte po službenoj dužnosti ,
najduže za 2 sata, odrediti raniji završetak radnog
vremena propisanog za ugostiteljske objekte iz
skupine «Barovi» koji sukladno posebnim propisima
ispunjavaju uvjete za rad noću, te iz skupina
«Restorani« i «Barovi» koji se nalaze izvan naseljenih
mjesta, kao i radnog vremena iz članka 4. ove Odluke
, ako se u provedenom postupku utvrdi da ispunjen
jedan od slijedećih uvjeta:
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PROSTORI NA KOJIMA SE MOGU
PRUŽATI JEDNOSTAVNE
UGOSTITELJSKE USLUGE
Članak 7.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru,
nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na
klupi, kioscima i sličnim napravama opremljenim za
pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni
isključivo na prostorima propisanim općim aktom
općine Oriovac kojim su određene lokacije za prodaju
robe izvan poslovnih prostorija na području općine
Oriovac.

V

NADZOR NAD PRIMJENOM OVE
ODLUKE
Članak 8.
Inspekcijski nadzor nad provedbom ove
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Odluke provode nadležni gospodarski i drugi
inspektori svaki u okviru svoje nadležnosti sukladno
posebnim propisima.
Ovlašćuje se komunalni redar općine Oriovac
da podnosi prijave protiv pravnih i fizičkih osoba,
vlasnika ugostiteljskih objekata iz ove Odluke, koji se
ne pridržavaju odredbi ove Odluke.

VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Broj: 8
ZAKLJUČAK

o izboru suca porotnika
Općinskog suda

I
Za suca porotnika Općinskog
Slavonskom Brodu predlaže se:

Članak 9.

suda u

Mato Schuller (otac Slavko)
Stjepana Radića br. 32
35257 Lužani
MBG 1002954302128

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
19/03).

II
Članak 10.

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/07-01/18
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3.2007.godine.

Klasa: 022-01/07-01/4
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3.2007.godine.

Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.

Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.
17.

16.

Sukladno članku 143. Zakona o sudovima
(N.N. 150/05) i članka 41. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko vijeće općine Oriovac
na 13.sjednici održanoj 12. 3.2007.godine donijelo je

Sukladno članku 143. Zakona o sudovima
(N.N. 150/05) i članka 41. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko vijeće općine Oriovac
na 13.sjednici održanoj 12. 3.2007.godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o izboru suca porotnika
Županijskog suda
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Broj: 8
I

Za suca porotnika Županijskog suda
Slavonski Brod predlaže se:
Ivan Kuzmić (otac Antun)
Frankopanska 142
35250 Oriovac
MBG 2304942302114

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

Klasa: 022-01/07-01/19
Urbroj: 2178/10-01-07-1
Oriovac, 12. 3.2007.godine.
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Vladimir Prpić,dipl.ing., v.r.
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Broj: 8

OPĆINA PODCRKAVLJE

3.

Povjerenstvo za pripremu i provedbu
postupka nabave sastoji se od tri člana, a čine
ga:

Na temelju čl. 15. Zakona o javnoj
nabavi ("Narodne novine" br. 117/01., 197/03. i
92/05.), te članka 43. Statuta općine Podcrkavlje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 22/05.), Općinsko poglavarstvo općine
Podcrkavlje na svojoj 11. sjednici održanoj 14.
ožujka 2007. godine, donosi
ODLUKU

1.
2.
3.

Mišo Hip - voditelj Povjerenstva
Stjepan Samardžija - član
Mirko Orešković - član

Zadaća Povjerenstva je pripremiti i
provesti postupak nabave sukladno Zakonu o
javnoj nabavi, te usmjeravati rad stručnih službi
naručitelja za obavljanje određenih poslova
vezanih za potrebe postupka nabave.

o osnivanju Stručnog povjerenstva za
pripremu i provedbu postupka nabave
Članak 3.
Članak 1.
Postupak javne nabave provodi naručitelj:
općina Podcrkavlje, sjedište u Podcrkavlju,
adresa: Trg 108. brigade ZNG br. 11,
MB:0430820, evidencijski broj nabave NAB 23broj dodjeljuju "Narodne novine".

Predmet nabave su radovi:
a)
-

Članak 2.
Odgovorna osoba naručitelja je načelnik
općine Podcrkavlje Miroslav Jarić,dipl.ing.

-

Rekonstrukcija cesta na području općine
Podcrkavlje
naselje Tomica - Trnovačka ulica rekonstrukcija ceste, dužina cca 500 m,
širina 3,5 m, procjenjene vrijednosti
270.000,00 kn.
naselje Rastušje - prema kući Dragutina
Tadijanovića - rekonstrukcija ceste, dužina
cca 200 m, širina cca 4 m, procijenjene
vrijednosti 100.000,00 kn.
naselje Brodski Zdenci - Drenićeva ulica -

Broj: 8
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rekonstrukcija ceste, dužina cca 300 m,
širina cca 3 m, procijenjena vrijednost
215.000,00 kn.
b)

-

-

-

Održavanje
nerazvrstanih
cesta
na
području općine Podcrkavlje (nabava,
doprema, ugradnja, tj. rasprostiranje i
valjanje frezanog asfalta), procijenjene
vrijednosti 200.000,00 kn.
naselje Brodski Zdenci - ul. Sv. Ante dužina cca 350 m i širine cca 3,5 m
naselje Kindrovo - dužine cca 200 m i
širine cca 4 m
naselje Oriovčić - groblje - s dopremom i
ugradnjom krečnjaka, dužine cca 200 m i
širine cca 3 m
naselje Podcrkavlje:
* Benića sokak - dužine cca 200 m i
širine cca 3 m
* Brečkovac - dužine cca 200 m i širine
cca 3 m
* Lovački dom - dužine cca 400 m i
širine cca 3 m
naselje Grabarje - Duboki put - dužine cca
300 m i širine cca 3 m
naselje Donji Slatinik - groblje - dužine cca
300 m i širine cca 3 m
naselje Tomica:
* ul. Hrvatskih branitelja - produžetak dužine cca 600 m i širine cca 4 m,
* prema Lovačkom domu, produžetak
ul. Sv. Ružarije, dužine cca 400 m i
širine cca 4 m.

Naručitelj zadržava pravo odstupanja od
pojedinih radova.
Javno nadmetanje se provodi putem
oglašavanja u "Narodnim novinama".
Rok provedbe postupka nabave je 30
dana od dana objavljivanja u "Narodnim
novinama".
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Članak 4.

Planirana
vrijednost
nabave
1.000.000,00 kuna (slovima:milionkuna).

je

Članak 5.
Način i uvjeti plaćanja: nema predujma,
plaćanje prema ovjerenim privremenim i
okončanim situacijama, do kraja 2007. godine.
Financijska sredstva za nabavu osigurana
su u Proračunu općine Podcrkavlje.

Članak 6.
Odgovorna osoba naručitelja odgovara za
odabrani način nabave, za pripremu i provedbu
postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj
nabavi.
Članovi
Povjerenstva
za
nabavu
odgovorni su za svoj rad naručitelju.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 363-01/07-01/10
Urbroj: 2178/13-03-07-1
Podcrkavlje, 14. ožujka 2007.
Načelnik
Miroslav Jarić,dipl.ing., v.r.
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Broj: 8

OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

29.

Na temelju članka 28. i 68. Statuta
općine Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 3/06.) i zamolbe
Antuna Buloga iz Kruševice, Kolodvorska 12,
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
svojoj 15. sjednici održanoj 19. ožujka 2007.
godine, donosi:

Članak 3.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
zauzima stav da javne zelene površine ne želi
prodavati ako za to ne postoji valjani razlog.

Članak 4.
ODLUKU
o odbijanju zamolbe Antuna Buloga iz
Kruševice, Kolodvorska 12, za prodajom
dijela općinskog zemljišta na k.č.br. 915

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
odbija zamolbu Antuna Buloga iz Kruševice,
Kolodvorska 12, za prodajom dijela općinskog
zemljišta na k.č.br. 915; k.o. Kruševica.

Članak 2.
Čestica 915. se ne vodi u imovini općine
Slavonski Šamac. Isto tako iz zamolbe Antuna
Buloga nije razvidno da li se stambeni objekt
dijelom nalazi na predmetnoj čestici ili se radi o
zelenoj površini koja se želi otkupiti.

Klasa : 021-05/07-02/07
Urbroj: 2178/09-02-07-1
U Slavonskom Šamcu, 19. ožujka 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.
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Broj: 8
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OPĆINA
STARA GRADIŠKA

1.

Članak 3.

Na temelju članka 3., stavak 4. i članka
24. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne
novine" br. 58/93. i 33/05.), Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2007. godini
("Narodne novine" br. 142/06) i članka 33.f
Statuta općine Stara Gradiška ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01, 3/04. i
4/06.), Općinsko poglavarstvo općine Stara
Gradiška na svojoj 13. sjednici održanoj 6.
travnja 2007. godine, donijelo je

U cilju sprečavanja nastajanja požara
otvorenog prostora, na području općine Stara
Gradiška provode se sljedeće mjere:
-

-

pasivno dežurstvo
motrenje, ophodnja i čuvanje građevina i
površina za koje prijeti pojačana
opasnost od nastajanja i širenja požara
zabrana paljenja strništa i loženje vatre
na otvorenom.

Članak 4.
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i
površina za koje prijeti povećana opasnost
od nastajanja i širenja požara

Članak 1.
Ovim Planom utvrđuju se građevine i
površine za koje prijeti povećana opasnost od
nastanka požara, mjere zaštite od požara
građevina i površina za koje prijeti povećana
opasnost od nastanka požara, sudionici provedbe
Plana, način provedbe Plana i način osiguranja
financijskih sredstava za provedbu Plana.

Pojačane
provode:
-

proizvodni pogoni tvrtke "Sava" d.o.o.
neobrađene poljoprivredne površine u
k.o. Gornji Varoš, Uskoci, Donji Varoš i
Gređani.

od

požara

Tvrtka "Sava" d.o.o.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji
Varoš
Mjesni odbori

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji
Varoš:
-

-

zaštite

Članak 5.

Članak 2.
Povećana opasnost od nastanka požara
prijeti sljedećim građevinama i površinama:

mjere

utvrđuje raspored pasivnog dežurstva
osigurava ispravnost vatrogasne opreme
osigurava dozvoljene količine vode radi
gašenja eventualnog požara
vodi knjigu dežurstava.

Raspored
dežurstava
obvezno
se
objavljuje na oglasnoj ploči Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Donji Varoš.
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Članak 6.
Mjesni odbori:
-

utvrđuju raspored dežurstava traktora s
plugom
organiziraju pasivno dežurstvo
vode knjigu dežurstva.

Raspored dežurstva obvezno se objavljuje
na oglasnoj ploči mjesnog odbora.

Članak 7.
Za provođenje ovog Programa odgorni

Broj: 8
Članak 8.

Financijska
sredstva
potrebita
za
provedbu Plana osigurana su u Proračunu općine
Stara Gradiška.

Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 022-01/07-01/12
Urbroj: 2178/24-01-07-2
Stara Gradiška, 6. travnja 2007. g.

su:
-

zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Donji Varoš
predsjednici Vijeća mjesnih odbora.

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Velimir Paušić,dipl.ing., v.r.
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Broj: 8
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OPĆINA VRPOLJE

1.

Članak 2.

Na temelju članka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03-pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka
38. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/01. i 22/06.),
Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje je na svojoj
16. sjednici održanoj 23. ožujka 2007. godine
donijelo je

Sukladno ovoj Odluci izdat će se
suglasnost prijevoznicima koji obavljaju županijski
prijevoz putnika na području općine Vrpolje.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

ODLUKU
o korištenju autobusnih stajališta na
području općine Vrpolje
Članak 1.
Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje
odobrava korištenje autobusnih stajališta na
području općine Vrpolje, a u svrhu obavljanja
komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom
prijevozu.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 022-05/07-02/3
Urbroj: 2178/11-02/07-1
Vrpolje, 23. 3. 2007. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.
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2.

Na temelju članka 108. Zakona o gradnji
("Narodne novine" br. 175/03. i 100/04.) i članka
38. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/01. i 22/06.),
Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje na svojoj
16. sjednici održanoj 23. ožujka 2007. godine,
donijelo je
ODLUKU

31. ožujka 2006. godine izdane od Ureda državne
uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Službe za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i
imovinsko-pravne poslove, zbog promjene tvrtke naziva investitora.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE

o prijenosu prava gradnje odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda naselja Vrpolje u
općini Vrpolje
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko poglavarstvo
općine Vrpolje i općina Vrpolje kao investitor
gradnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
naselja Vrpolje - I faza na zemljištu: k.č.br. 1887,
639, 637, 665/1, 638, 1832/1, 680/1, 687/1,
685/1, 2050, 1820/1, 1763, 849/1, 744, 1763,
1732, 2099, 2102, 811, 1022, 852, 743, 744, 745,
911, 1513, 1671, 1673, 1587, 1588, 2171, 1172/1,
1421, 2184, 2191, 2356, 2277 upisane u z.k.ul.
br. 854 k.o. Vrpolje, k.č.br. 2367, 1873/1, 1873,
2168 upisane u z.k.ul. br. 850 k.o. Vrpolje, k.č.br.
1824/1, upisane u z.k.ul. br. 106 k.o. Vrpolje,
k.č.br. 590, upisane u z.k.ul. br. 844 k.o. Vrpolje,
k.č.br. 587 upisane u z.k.ul.br. 941 k.o. Vrpolje,
k.č.br. 738 upisane u z.k.ul.br. 345 k.o. Vrpolje,
k.č.br. 851, 850, 2104, 2357, 2129 upisanim u
z.k.ul.br. 855 k.o. Vrpolje, k.č.br. 1525/4 i 1525/1
upisane u z.k.ul. br. 951/1 k.o. Vrpolje, k.č.br.
1525/5 upisane u z.k.ul.br. 849 k.o. Vrpolje,
k.č.br. 2169/2, 2169/1, 2103/1 upisane u z.k.ul. br.
853 k.o. Vrpolje, k.č.br. 2172 upisane u z.k.ul.br.
169 k.o. Vrpolje, k.č.br. 1329 upisane u z.k.ul.br.
835 k.o. Vrpolje, k.č.br. 1181 upisane u z.k.ul. br.
847 k.o. Vrpolje koje se nalaze u Vrpolju prenosi
svoje pravo gradnje na Vodovod d.o.o. Slavonski
Brod, Zrinska 25, MB 3070301 (u daljnjem tekstu:
novi investitor).
Članak 2.
Novi investitor dužan je u roku 15
(petnaest) dana od dana donošenja ove Odluke
zatražiti izmjenu građevinske dozvole Klasa:UP/I361-03/06-01/19, Urbroj:2178/01-03-02-06-7 od

Broj: 8

Klasa : 022-05/07-02/3
Urbroj: 2178/11-02/07-1
Vrpolje, 23. ožujka 2007. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

3.
Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03-pročišćeni tekst i 82/04.) i članka 15.
Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/01. i 22/06.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 10. sjednici
održanoj 28. 2. 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o objavi javnog natječaja za povjeravanje
komunalnih poslova na temelju ugovora
I
Općina Vrpolje objavit će javni natječaj
za povjeravanje komunalnih poslova javne
rasvjete na temelju pisanog ugovora na području
općine Vrpolje za područje naselja Vrpolje,
Čajkovci i Stari Perkovci.
II
Za provedbu postupka javne nabave iz
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Broj: 8

točke I. ove Odluke, imenuje se Općinsko
poglavarstvo općine Vrpolje.

1.

Troškovi održavanja objekata u vlasništvu
općine:

-

Rashodi za električnu energiju po
objektima (el. energija, plin) - 55.000,00 kn
Rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje - 15.000,00 kn
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- 175.000,00 kn
Komunalne
usluge
(čišćenje,
voda,
održavanje) - 25.000,00 kn
Geodetsko-katastarske usluge i dr. 25.000,00 kn
Ostali nespomenuti rashodi (rashodi za
slivnu vodnu naknadu) - 20.000,00 kn

III
Izvršenje ove Odluke - objava javnog
natječaja u dnevnom ili tjednom listu i izvršenje
drugih poslova u postupku natječaja - povjerava se
općinskom načelniku.

-

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/07-01/1
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 28. veljače 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.
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UKUPNO:

315.000,00 kn

2.

Dodatna
ulaganja
objektima:

na

građevinskim

-

Dom u Vrpolju
Dom u Čajkovcima
Dom u St. Perkovcima
športski objekti

-

UKUPNO:

160.000,00 kn

60.000,00 kn
30.000,00 kn
40.000,00 kn
30.000,00 kn

Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007.
godine.

4.
Na temelju članka 26. Statuta općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/01. i 22/06.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na s vojoj 10. sjednici održanoj 28.
veljače 2007. godine, donijelo je

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/07-01/1
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 28. veljače 2007. g.

PROGRAM
tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata u vlasništvu općine
Vrpolje za 2007. godinu
Članak 1.
U skladu sa zahtjevima mjesnih odbora
utvrđuje se tekuće i investicijsko održavanje
građevinskih objekata u vlasništvu općine Vrpolje
po aktivnostima:

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.
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5.

ostvarivanje prava na pomoć kao i oblici pomoći
u iznosu 3.000,00 kuna.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi
("NN" br. 27/01., 59/01., 82/01. i 103/03.) i
članka 26. Statuta općine Vrpolje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 15/01. i
22/06.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na s vojoj
10. sjednici održanoj 28. veljače 2007. godine,
donijelo je
PROGRAM
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
na području općine Vrpolje za
2007. godinu
Članak 1.
Ovim Programom se određuje način
obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne
skrbi, korisnika socijalne skrbi, postupka za
ostvarivanje prava, te druga pitanja značajna za
obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.
Sukladno odredbama članka 10. Zakona o
socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni u
svom proračunu za potrebe socijalne skrbi
osigurati sredstva kojima se osigurava pomoć za
podmirenje troškova stanovanja, kao i za
ostvarivanje prava utvrđenim propisima u većem
opsegu, te za pružanje i drugih vrsta pomoći.
Članak 2.
Program socijalne skrbi i zdravstvene
zaštite na ime čega je u Proračunu općine Vrpolje
za 2007. godinu izdvojeno 84.000,00 kuna
utvrđuju se sljedeći oblici pomoći.
1.

Pomoć samcima i obiteljima

Programom socijalne skrbi u Proračunu
općine Vrpolje osigurana su sredstva u iznosu
25.000,00 kuna za sljedeće namjene:
a)

Broj: 8

Podmirenje troškova stanovanja

Podmirenje troškova stanovanja korisnika
socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj
skrbi i Odlukom o pomoći za podmirenje
troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi.
Istom Odlukom utvrđeni su kriteriji za

b)

Jednokratne novčane pomoći

Jednokratne novčane pomoći će se
odobravati u pravilu jednom godišnje, a visina će
se određivati ovisno o veličini potrebe i drugim
okolnostima u kojima živi podnositelj zahtjeva.
Općinsko poglavarstvo odlučuje o realizaciji
pojedinačnih zahtjeva u iznosu 15.000,00 kuna.
c)

Podmirenje pogrebnih troškova

U cijelosti će se financirati najnužniji
pogrebni troškovi osobama kojima troškove nije
dužan financirati Centar za socijalnu skrb, ako
umrla osoba nije prije smrti osigurala sredstva za
podmirenje troškova (osiguranje, ušteđevina i dr.),
te ako ne postoje osobe koje mi borale snositi
pogrebne troškove, prema odluci Poglavarstva u
iznosu od 2.000,00 kuna.
d)

Pomoć u plaćanju komunalne naknade

Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi
od
obveza
plaćanja
komunalne
naknade
oslobođene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz
iste Odluke.
Od obveze plaćanja komunalne naknade
mogu biti oslobođene i druge osobe čiji zahtjevi
budu odobreni od strane Općinskog poglavarstva
u iznosu od 2.000,00 kuna.
e)

Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za
uzdržavanje

Na temelju podataka od Centra za
socijalnu skrb o korisnicima prava na pomoć za
uzdržavanje, izradit će se rješenje o ostvarivanju
prava na ogrjev.
Sredstva za ogrjev osiguravaju se u
Županijskom proračunu, te nakon dostave popisa
doznačuju se u Proračun općine Vrpolje koja je
krajnji isplatitelj u iznosu od 51.920,00 kuna.
f)

Pomoć u plćanju komunalnog doprinosa

od

Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu
obveze plaćanja komunalnog doprinosa

Broj: 8
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oslobođene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz
iste Odluke u iznosu od 1.000,00 kuna.
g)

Pomoć u plaćanju priključenja
komunalnu infrastrukturu

na

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih
branitelja od obveze plaćanja naknade za
priključenje
na
komunalnu
infrastrukturu
oslobođene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz
navedenog Zakona u iznosu od 2.000,00 kuna.

5.
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Ostali oblici pomoći

Ovisno o potrebama i mogućnostima
općine Vrpolje pružat će se pomoć za
zadovoljavanje osnovnih životnih potreba vezanih
za zdravstvenu zaštitu, pomoć u traženju
zaposlenja socijalno ugroženim osobama, pomoć u
traženju smještaja, plaćanje mjesečne karte za
djecu socijalno ugroženih osoba, savjetovanje, te
drugi oblici pomoći.
Članak 3.

2.

Pomoć studentima

U Proračunu općine Vrpolje za 2007.
godinu osigurana su sredstva za pomoć
studentima (studentska pomoć) u iznosu od
25.000,00 kuna. Općinsko poglavarstvo odlučuje o
realizaciji pojedinog zahtjeva (zamolbe), a iznos
za svakog studenta je 1.000,00 kuna, a odobrava
se u pravilu jednom tijekom kalendarske godine.

Pojedinačna prava iz ovog Programa
osigurat će se osobama ili udrugama koje imaju
prebivalište na području općine Vrpolje, a u
iznimnim slučajevima i s područja Brodskoposavske županije.
Članak 4.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti
je Poglavarstva općine Vrpolje.

3.

Sufinanciranje rada udruga i
humanitarnih organizacija
Članak 5.

Financijska potpora za rad udruga i
humanitarnih organizacija u Proračunu općine
Vrpolje za 2006. godinu u skladu s mogućnostima
općine, putem transfera ili drugog oblika
(reprezentacije i sl.) osigurana su sredstva za rad
Udruga:
a)
b)
c)

Crveni križ
Udruga slijepoh
Ostale udruge

3.000,00 kn
1.000,00 kn
15.000,00 kn

Sredstva će biti raspoređena Odlukom
Općinskog poglavarstva, a na temelju zahtjeva
(zamolbe).
4.

Troškovi za rad Ambulante opće
medicine u Starim Perkovcima

Za funkcioniranje rada Ambulante opće
medicine u Starim Perkovcima (zakupnina
poslovnog prostora) u Proračunu općine Vrpolje
osiguravaju se sredstva u iznosu 15.000,00 kuna.

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/07-01/1
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 28. veljače 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.
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6.

Broj: 8

gospodarstvu, odnosno članku 1. ovog Programa.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03 pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04-Uredba) i članka
26. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/01. i 22/06.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 10.
sjednici održanoj 28. veljače 2007. godine,
donijelo je

Članak 4.
U 2006. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u
općini Vrpolje obuhvaća:
1.

Odvodnja atmosferskih voda

-

pročišćavanje kanala i postavljanje cijevi
uz nerazvrstane ceste na području cijele
općine po potrebi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Vrpolje za 2007. godinu

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se
u iznosu od 15.000,00 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade.

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2007. godini na
području općine Vrpolje za komunalne djelatnosti
iz
članka
22.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu, a to su:
-

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja i
javne rasvjete.
Članak 2.

Programom iz članka 1. ovog Programa
utvrđuje se:
-

opseg i opis poslova održavanja s
procjenom
pojedinih
troškova
po
djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
Članak 3.

Općinsko vijeće za svaku kalendarsku
godinu u skladu s predvidivim sredstvima i
izvorima financiranja donosi Program održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka
22.
stavak
1.
Zakona
o
komunalnom

2.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina

-

čišćenje i košrnja trave i čišćenje snijega
na trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu,
ispred zgrade općine i parkovima u općini
Vrpolje.

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se
u iznosu od 40.000,00 kuna, a formirat će se iz
sredstava komunalne naknade.
3.

Održavanje javnih površina

-

nabava klupa za parkove
nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se
u iznosu od 15.000,00 kuna, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade.
4.

Održavanje nerazvrstanih cesta

-

nasipanje nerazvrstanih cesta tucanikom,
šljunkom i frezanim asfaltom na području
općine Vrpolje, te nasipanje poljskih
puteva

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se
u iznosu 80.000,00 kn, a financirat će se iz
sredstava
komunalne
naknade
sredstvima
Proračuna.
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5.

Održavanje groblja

-

održavanje mjesnih groblja

7.

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se
u iznosu od 80.000,00 kuna, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade i grobne naknade.
6.

Javna rasvjeta

-

troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i
poboljšanje ulične rasvjete na području
općine Vrpolje - 30.000,00 kuna
troškovi električne energije za javnu
rasvjetu - 180.000,00 kn

-
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Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od
210.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne
naknade i sredstvima Proračuna.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi i članka 26.
Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01. i 22/06.), Općinsko
vijeće na svojoj 10. sjednici održanoj 28. veljače
2007. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2007. godinu
I

KULTURA
Članak 1.

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2007. godinu za potrebe kulture 70.000,00 kuna,
kako slijedi:

Članak 5.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
članku 4. predviđaju se u ukupnom iznosu od
440.000,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema
dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade
i sredstvima Proračuna općine Vrpolje.

a)
b)
-

Članak 6.

-

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007.
godine.

c)

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/07-01/1
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 28. veljače 2007. g.

za knjižnu i neknjižnu građu
10.000,00 kuna za čitaonicu
za KUD-ove na području općine Vrpolje
18.000,00 kuna
za KUD "Ivan Meštrović" Vrpolje
9.000,00 kuna
za KUD "Ravnica" Stari Perkovci
9.000,00 kuna
za voditelje Hrv. čitaonice
42.000,00 kuna

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, te po potrebi korisnika.
II

ŠPORT
Članak 2.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2007. godinu za potrebe športa 70.000,00 kuna,
kako slijedi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

RK Vrpolje
17.000,00 kn
Taekwondo klub Vrpolje 11.000,00 kn
NK "Sloga" Vrpolje
9.000,00 kn
NK "Mladost" Čajkovci
9.000,00 kn
NK "Slavonac" St.Perkovci13.000,00 kn
ŠRU "Klen" St. Perkovci
1.500,00 kn
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g)
h)
i)

ŠRU "Štuka" Vrpolje
Šah klub Čajkovci
Šah klub Vrpolje

1.500,00 kn
4.000,00 kn
4.000,00 kn

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika.

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, te po potrebi korisnika.
III

PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ
Članak 3.

a)

Predškolski odgoj - mala škola

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu
za 2007. godinu za potrebe predškolskog odgoja male škole 85.200,00 kuna.
Predškolski odgoj - mala škola organizirana
je u sva naselja: Vrpolje, Čajkovci i Stari
Perkovci, temeljem Ugovora s Dječjim vrtićima iz
Slavonskog Broda.

Broj: 8

Članak 6.
Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa javnih potreba u području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2007. godinu iznose
240.200,00 kuna, a mogu biti putem dotacije na
žiro račun ili podizanjem reprezentacije, odnosno
potrošnog materijala, te usluge prijevoza.
Članak 7.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti
je Poglavarstva općine Vrpolje.
Članak 8.

b)

Školski odgoj

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu
za 2007. godinu za potrebe školskog odgoja
10.000,00 kuna za O.Š. "Ivan Meštrović" Vrpolje.
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika.
IV

VJERSKE ZAJEDNICE

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/07-01/1
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 28. veljače 2007. g.

Članak 4.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Općina Vrpolje je izdvojila u Proračunu
za 2007. godinu 5.000,00 kuna kako slijedi:
a)

Crkva Sv. Ane u Starim Perkovcima Župni ured Donji Andrijevci - 5.000,00 kn

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, te po potrebi korisnika.
V

VATROGASNA ZAJEDNICA
OPĆINE VRPOLJE
Člankak 5.

Općina Vrpolje je izdvojila u Proračunu
za 2007. godinu 40.000,00 kn za Vatrogasnu
zajednicu općine Vrpolje (VZO).

8.
Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03-pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.), te članka
26. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/01. i 22/06.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 10. sjednici
održanoj 28. veljače 2007. godine, donijelo je
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PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Vrpolje
za 2007. godinu
I

Opće odredbe
Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Vrpolje za 2007. godinu, a
odnosi se na:
-

javne površine
nerazvrstane ceste
groblja i krematorije
javnu rasvjetu
opskrbu pitkom vodom
odvodnju i pročišćavanje voda
prostorni plan
komunalnu infrastrukturu za poduzetničku
zonu
objekti školstva i zdravstva
ovjekti vjerskih zajednica

b)
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Izgradnja nogostupa u Čajkovcima

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

pripremni radovi
ugradnja betona

Ukupno: 40.000,00 kn
Rok izrade: rujan 2007. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u
iznosu od 40.000,00 kn iz sredstava Proračuna
općine Vrpolje.
c)

Izgradnja parkirališta u Vrpolju na Trgu
dr. Franje Tuđmana - ispred zgrade općine

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

pripremni radovi
ugradnja asfalta ili elemenata betona

Ukupno: 60.000,00 kn
Rok izrade: srpanj 2007. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u
iznosu od 60.000,00 iz sredstava Proračuna
općine Vrpolje.

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

a)

II

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Građenje javnih površina
Članak 2.

a)

Izgradnja nogostupa u Vrpolju

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

Pripremi radovi
Ugradnja asfalta

Ukupno: 50.000,00 kn
Rok izrade: listopad 2007. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u
iznosu od 50.000,00 kn iz sredstava Proračuna
općine Vrpolje.

III

Građenje nerazvrstanih cesta
Članak 3.

-

Izgradnja nerazvrstanih cesta u naselju
Vrpolje i naselju Stari Perkovci

projektna dokumentacija

Ukupno: 200.000,00 kn
Rok izrade: rujan 2007. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u
iznosu od 200.000,00 kn, i to 50.000,00 kn iz
sredstava Proračuna općine Vrpolje, 100.000,00 kn
iz Županijskog proračuna i 50.000,00 kn iz Fonda
za regionalni razvoj.
IV

Građenje groblja
Članak 4.

a)

Adaptacija - proširenje kapelice na groblju
u Starim Perkovcima koja će služiti u
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svrhu mrtvačnice

Ukupno: 80.000,00 kn
Rok izrade: listopad 2007. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u
iznosu od 80.000,00 kn iz sredstava Proračuna
općine Vrpolje.
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iz Hrvatskih voda, 100.000,00 iz Županijskog
proračuna i 50.000,00 iz sredstava Proračuna
općine Vrpolje.
VII

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda
Članak 7.

b)

U Čajkovcima izrada katastra groblja
a)

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

geodetski snimak
registar umrlih osoba
grbni očevidnik

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

Ukupno: 40.000,00 kn
Rok izrade: prosinac 2007. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u
iznosu od 40.000,00 kuna iz sredstava Proračuna
općine Vrpolje.
V

Izgradnja mreže objekata i uređaja za
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u
naselju Vrpolje

Javna rasvjeta

nastavak izgradnje mreže

Ukupno: 1.781.500,00
Rok izrade: studeni 2007. godine
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
1,.781.500,00 kn osigurat će se i to: 500.000,00 iz
Fonda za regionalni razvoj, 900.000,00 kuna iz
Hrvatskih voda, 200.000,00 iz Županijskog
proračuna i 131.500,00 kuna iz sredstava
Proračuna općine Vrpolje.

Članak 5.
a)

Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima
u naselju Vrpolje

VIII

Prostorni plan
Članak 8.

Ukupno: 100.000,00 kuna
Rok izrade: rujan 2007. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u
iznosu od 100.000,00 iz sredstava Proračuna
općine Vrpolje.
VI

Građenje objekata i uređaja za opskrbu
pitkom vodom
Članak 6.

a)

Izgradnja
Perkovci

cjevovoda

Ostatak duga za izradu Prostornog plana
općine Vrpolje

Ukupno: 67.100,00 kn
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u
iznosu od 67.100,00 kn iz sredstava Proračuna
općine Vrpolje.
IX

Komunalna infrastruktura za
poduzetničku zonu "Trnjače"

Čajkovci - Stari

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

a)

dio izgradnje spojnog cjevovoda Čajkovci
- Stari Perkovci

Ukupno: 350.000,00 kuna
Rok izrade: prosinac 2007. godine
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
350.000,00 kuna osigurat će s e i to: 200.000,00 kn

Članak 9.
a)

Izmještaj
dalekovoda
10(20) kv
u
Poduzetničkoj zoni "Trnjače" u naselju
Stari Perkovci

Ukupno: 275.000,00 kn
Rok izrade: lipanj 2007. g.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u
iznosu 275.000,00 kn i to: 200.000,00 kn iz
Ministarstva gospodarstva i 75.000,00 kn iz
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10. ovog Programa raspoređuju se i troše za
pojedine namjene u skladu s dinamikom
ostvarivanja prihoda.

sredstava Proračuna općine Vrpolje.
X

Građenje - uređenje i adaptacija objekata
vjerskih zajednica
Članak 13.

Članak 10.
a)

Adaptacija - uređenje Crkve Rođenja Sv.
Ivana Krstitelja u Vrpolju

Ukupno: 500.000,00 kn
Rok izrade: studeni 2007. g.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u
iznosu 500.000,00 kuna, i to: 350.000,00 kn iz
Ministarstva kulture, 70.000,00 kn iz Županijskog
proračuna i 80.000,00 iz Općinskog proračuna.
XI
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Ovaj Program primjenjuje se s 1. 1. 2007.
godine i bit će objavljen u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/07-01/1
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 28. veljače 2007. g.

Izgradnja objekata za školstvo i zdravstvo

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Članak 11.
a)

Izgradnja područne škole
Meštrović" u Čajkovcima

OŠ

"Ivan

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
9.
izgradnja objekta škole
Ukupno: 2.200.000,00 kn
Rok izgradnje: srpanj 2007. g.
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
2.200.000,00 kn osigurat će se iz Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa.
b)
Izgradnja ambulante - opće medicine u
Starim Perkovcima

Na temelju članka 14. točke 1. Zakona o
javnoj nabavi ("NN" br. 117/01., 197/03. i 92/05.)
i članka 38. Statuta općine Vrpolje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/01. i
22/06.), Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje na
svojoj 15. sjednici održanoj 27. veljače 2007.
godine, donijelo je
PLAN

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
nabave za 2007. godinu
izgradnja objekta opće medicine
Ukupno: 750.000,00 kn
Rok izgradnja: prosinac 2007. g.
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
750.000,00 osigurat će se iz Proračuna EIB II.
Članak 12.
Sredstva iz točke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. i

Članak 1.
Ovim Planom utvrđuje se nabava koja će
se izvršiti sukladno planiranim proračunskim
sredstvima Proračuna općine Vrpolje za 2007.
godinu, kako slijedi:

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 606
Red. br

Konto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3221
3224
3225
3232
3233
3234
3237
3238
3239
3293
3299
3822
4212
4213
4214
4221

Broj: 8
Planirani iznos

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje
Sitni inventar
usluge tekućeg i inv. održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Poslovni objekti
Ceste i građevinski objekti
Ostali građevinski objekti
Uredska oprema i namještaj

22.000,00
15.000,00
1.000,00
175.000,00
22.000,00
115.000,00
440.000,00
4.000,00
17.500,00
30.000,00
40.000,00
500.000,00
150.000,00
350.000,00
2.331.500,00
10.000,00

UKUPNO:

4.223.000,00

Članak 2.
Postupak nabave provodi s e sukaldno
odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbi o
postupku nabave roba, radova i usluga male
vrijednosti.

10.
Na temelju članka 38. Statuta općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/01. i 22/06.), Općinsko
poglavarstvo općine Vrpolje na s vojoj 15. sjednici
održanoj 27. veljače 2007. godine donijelo je

Članak 3.
ODLUKU
Ovaj Plan nabave za 2007. godinu
primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

o visini blagajničkog maksimuma

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE

Članak 1.

Klasa : 022-05/07-02/2
Urbroj: 2178/11-02/07-1
Vrpolje, 27. veljače 2007. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina
blagajničkog maksimuma u 2007. godini u iznosu
od 5.000,00 kn.
Sredstva blagajničkog maksimuma koristit
će se za gotovinsko plaćanje (reprezentacija,
potrošni materijal, razne pomoći i sl.).
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Članak 2.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

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

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE

Klasa : 022-05/07-02/2
Urbroj: 2178/11-02/07-1
Vrpolje, 27. veljače 2007. g.

Klasa : 022-05/07-02/2
Urbroj: 2178/11-02/07-1
Vrpolje, 23. 3. 2007. g.

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

11.

12.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/01. i 22/06.), Općinsko
poglavarstvo općine Vrpolje na svojoj 16. sjednici
održanoj 23. ožujka 2007. godine, donijelo je

Na temelju članka 38. Statuta općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/01. i 22/06.), Općinsko
poglavarstvo općine Vrpolje na svojoj 16. sjednici
održanoj 23. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o prihvaćanju Sporazuma o sudjelovanju u
troškovima sufinanciranja obrane od tuče na
području Brodsko-posavske županije
u 2007. godini

o prihvaćanju ponude
CTR d.o.o. Slavonski Brod
Članak 1.

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Sporazum o
sudjelovanju u troškovima sufinanciranja obrane
od tuče na području Brodsko-posavske županije u
2007. godini, prema kojem općina Vrpolje za
sufinanciranje iste treba uplatiti 6.277,54 kune.

Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje
prihvaća ponudu CTR d.o.o. Centra za tehnološki
razvoj Slavonski Brod za izradu Strateškog
programa gospodarskog i društvenog razvoja
općine Vrpolje.
Članak 2.

Članak 2.
Ovlašćuje se načelnica općine Vrpolje za
potpisivanje
Sporazuma
o sudjelovanju
u
troškovima sufinanciranja obrane od tuče na
području Brodsko-posavske županije u 2007.
godini.

Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje
odobrava iznos od 19.500,00 kuna za izradu
navedenog programa, odnosno plana razvoja
općine Vrpolje, te se zadužuje načelnicu općine
Vrpolje za realizaciju ove Odluke i za sklapanje
Ugovora sa CTR d.o.o. Slavonski Brod.
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Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove
Odluke isplatit će se iz Proračuna općine Vrpolje
na teret konta 32379 - ostale intelektualne usluge u
korist računa CTR d.o.o. Slavonski Brod.
Članak 4.

Broj: 8

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 022-05/07-02/3
Urbroj: 2178/11-02/07-1
Vrpolje, 23. 3. 2007. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

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

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

