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akti Skupštine:

69.

Na temelju članka 87. Zakona o osnovnom
školstvu («Narodne novine» br. 69/03 pročišćeni
tekst i 76/05), te članka 21. Statuta Brodsko-posavske
županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 09/06 pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08)
Županijska skupština na 25. sjednici održanoj 28.
svibnja 2008. godine, donijela je

Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03) i članka
21. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije", br. 9/06pročišćeni tekst, 23/07. i 3/08), Županijska
skupština Brodsko-posavske županije na 25.
sjednici održanoj 28. svibnja 2008. godine,
donijela je:
GODIŠNJI OBRAČUN

RJEŠENJE

Proračuna Brodsko-posavske županije
za 2007. godinu

o imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole «Josip Kozarac» Slavonski Šamac

Članak 1.
I
Ljuba Šunić imenuje se za člana Školskog
odbora u OŠ «Josip Kozarac» Slavonski Šamac iz
reda roditelja.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-02/08-01/ 9
Ur.broj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2008.
Predsjednik Skupštine
Zdravko Sočković, v.r.

Godišnji obračun Proračuna Brodskoposavske županije za 2007. godinu, sastoji se od:

A.

Računa prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja
126.915.926,17
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
1.456.034,40
Rashodi poslovanja
Rashodi za
nefinancijsku imovinu

98.503.639,53
28.594.625,52

Razlika - Višak/Manjak +1.273.695,52

B.

Rezultat iz prethodne godine

Manjak prihoda/
višak prihoda

-6.668.015,52
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C.

Račun zaduživanja/Financiranja

Primici od financijske
imovine i zaduživanja
531.688,52
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
1.000.000,00
Neto zaduživanje/Financiranje -468.311,48
Višak/Manjak+Raspoloživa
sredstva iz prthodnih godina+
Neto zaduživanje/Financiranje -5.862.631,48

Članak 2.
Proračun Brodsko-posavske županije za
2007. godinu donijela je Županijska skupština
Brodsko-posavske županije na 14. sjednici
održanoj 5. prosinca 2006. godine u ukupnom
iznosu od 145.227.361,00 kn.
Odluku o izmjenama i dopunama
Proračuna Brodsko-posavske županije za 2007.
godinu donijela je Županijska skupština na svojoj
21. sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine,
temeljem koje je Proračun Brodsko-posavske
županije za 2007. godinu smanjen na iznos od
140.311.061,69 kn, odnosno za 3,38% u odnosu
na prethodni plan.

Članak 3.
Ostvarenje Proračuna Brodsko-posavske
županije za 2007. godinu bilo je, kako slijedi:
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u
svoti od 128.903.649,09 kn što predstavlja 91,87%
godišnjeg planiranog iznosa.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u
svoti od 128.098.265,05 kn, što predstavlja
95,85% godišnjeg plana.
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Razlika između ostvarenih prihoda i
izvršenih izdataka Proračuna Brodsko-posavske
županije za 2007. godinu u iznosu od 803.384,04
kn predstavlja pozitivan financijski rezultat,
odnosno višak prihoda nad rashodima, koji će biti
namjenski utrošen u 2008. godini.

Članak 4.
Izvješće o ostvarenim prihodima i
primicima i izvršenim rashodima i izdacima
Proračuna Brodsko-posavske županije za 2007.
godinu po vrstama prihoda i primitaka, odnosno
rashoda i izdataka, te po ekonomskoj,
organizacijskoj
i
funkcionalnoj
klasifikaciji
sastavni je dio ovog obračuna Proračuna.

Članak 5.
Ovaj
Godišnji
obračun
Proračuna
Brodsko-posavske županije za 2007. godinu stupa
na snagu osam dana od dana objavljivanja u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 400-08/08-01/1
Ur.broj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2008.
Predsjednik Skupštine
Zdravko Sočković, v.r.
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71.

72.

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br.
76/07) i članka 21. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 9/06 - pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08),
Županijska skupština na 25. sjednici, održanoj 28.
svibnja 2008. godine, donijela je

Na temelju članka 11.Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne ( regionalne )
samouprave u 2008.godini ( «Narodne novine» broj
52/08 ), Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u
2008.godini (« Narodne
novine» broj 52/08 ) i članka 21. Statuta Brodsko
posavske županije, ( «Službeni vjesnik» broj 9/06
pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08), Županijska skupština
Brodsko posavske županije na 25. sjednici, održanoj
28. svibnja 2008. godine donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za
prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije

ODLUKU
Članak 1.
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u
2008.godini na području
Brodsko-posavske županije

U Odluci o osnivanju Zavoda za prostorno
uređenje Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije", br. 4/08), u
članku 6. stavak 3. iza riječi "arhitektonskog" dodaju
se nove riječi koje glase "građevinskog i geodetskog kartografskog" smjera.

Članak 1.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 350-01/08-01/2
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2008.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila, te
način rasporeda sredstava u 2008.godini, planiranih
za materijalne troškove, kapitalne projekte i
investicijsko održavanje u osnovnom školstvu
Brodsko-posavske županije, a provođenje iste bit će
usklađeno s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava
za financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u 2008.godini.

Članak 2.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.

U Proračunu Brodsko-posavske županije za
financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva osiguravaju se sredstva za:
1.

materijalne i financijske rashode osnovnih
škola nužne za realizaciju nastavnog
plana i programa
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2.
3.

rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg investicijskog održavanja
rashode za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini.

1.

Članak 3.
Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u 2008. godini ( «Narodne
novine» broj 52/08.) utvrđena su ukupna bilancirana
sredstva za Brodsko-posavsku županiju u iznosu od

2.

28.351.879,00 kn
koja su raspoređena na:

-

-

-

-

-

materijalne i financijske rashode u iznosu
od 21.177,938,00 kn
rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja
1.909.428,00 kn
rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 5.264.513,00 kn

Članak 4.
Materijalni i financijski rashodi sukladno
Računskom planu za proračunsko računovodstvo
obuhvaćaju:
skupinu 32 - Materijalni rashodi
skupinu 34 - Financijski rashodi
Osnovnim školama nad kojima Brodskoposavska županija ima osnivačka prava, odobravaju
se financijska sredstva za materijalne i financijske
rashode prema:

Broj: 8

kriteriju stvarnih rashoda za:
- energiju
- hitne intervencije ( redovite propisane
kontrole radnog prostora, instalacija i
postrojenja i otklanjanje nedostataka
utvrđenih inspekcijskim nalazima kada ti
nedostaci ugrožavaju sigurnost učenika i
zaposlenih)
pedagošku dokumentaciju
zakupnine i najamnine
prijevoz učenika sukladno Zakonu o
osnovnom školstvu
zdravstvene preglede zaposlenika
premije osiguranja
kriteriju broja učenika, broja razrednih
odjela, osnovnoj školi, broju područnih
škola, broju računala za:
naknade troškova zaposlenih (službena
putovanja, stručno usavršavanje )
uredski materijal i ostali materijalni rashodi
sitni inventar i auto gume
usluge telefona i pošte
usluge promidžbe i informiranja
komunalne usluge
ostale usluge
intelektualne usluge
računalne usluge
reprezentaciju
članarine
financijske usluge
nespomenuti rashodi poslovanja

Mjerila za ovu vrstu rashoda i navedene
kriterije su:
20,00 kn po učeniku
255,00 kn po razrednom odjelu
2.500,00 kn po osnovnoj školi
300,00 kn po područnoj školi
za korištenje računalne opreme 50,00 kn po
računalu

Broj: 8
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Članak 5.

Sredstva za financiranje minimalnog
financijskog standarda osnovnog školstva isplaćuje
se korisnicima ( škole iz članka 4. ove Odluke) na
temelju financijskog plana škole usklađenim ovom
Odlukom
i mjesečnog zahtjeva o ostvarenim
rashodima za protekli mjesec, do 1/12 godišnjeg
plana.
Zahtjev za doznaku sredstava za protekli
mjesec, uz preslike računa stvarnih rashoda škole
dostavljaju Upravnom odjelu za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb najkasnije do 10. u tekućem
mjesecu za protekli mjesec. Račune stvarnih rashoda
ovjerava ravnatelj škole.

iskazuje u okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova
uz koju prilaže račun ovjeren od strane ravnatelja.

Izdaci tekućeg održavanja škole su:

-

Članak 6.
Hitne intervencije
Rashode za propisane kontrole radnog
prostora, instalacija i postrojenja, rashode nastale
zbog
otklanjanja nedostataka utvrđenih
inspekcijskim nalazom, bojenje zidova, škola
realizira uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za
društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb.
U izdatke otklanjanja nedostataka utvrđenih
inspekcijskim nalazom priznaju se:
-

-

ispitivanje hidrantske mreže
periodični pregled i kontrolno ispitivanje, te
servisiranje vatrogasnih aparata,
ispitivanje aparata i oruđa s povećanim
opasnostima
pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih
sustava centralnog grijanja prije početka
sezone grijanja
ispitivanje električnih instalacija
ispitivanje gromobranskih instalacija
izrada procjene opasnosti i odgovarajućih
planova prema propisima kojima se regulira
zaštita na radu i zaštita od požara

Školama se priznaju izdaci
za tekuće
održavanje koje se odnosi na popravak kvarova koji se
ne mogu planirati, a nužni su radi održavanja
sredstava rada i opreme i osiguranja pretpostavki za
redovito funkcioniranje škole. Ove troškove škola

Broj: 8

-

izvanredne intervencije na
elektroinstalacijama
izvanredne
intervencije na uređajima
centralnog grijanja
izvanredne intervencije na sanitarnim
čvorovima
izvanredne intervencije na kanalizaciji
izvanredne intervencije na vodovodnoj mreži
izvanredne intervencije na krovovima
popravak peći na kruta goriva i čišćenje
dimnjaka na objektima koji za grijanje koriste
kruta goriva
servis plamenika, cirkulacijskih pumpi,
detektora plina i ostalog u vezi s centralnim
grijanjem

Članak 7.
Energenti
Rashodi za energente koje škola koristi za
grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu, škola
iskazuje u okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova,
koju s preslikama ovjerenih računa dobavljača,
dostavlja Upravnom odjelu za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb, najkasnije do 10. u
mjesecu za prethodni mjesec.
Škola usklađuje nabavku energenata s godišnjim
planom potrošnje, uz prethodnu suglasnost Upravnog
odjela za društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu
skrb.
Sredstva za utrošene energente škola je dužna
doznačiti dobavljaču u roku od dva dana od dana
doznačenih sredstava za materijalne troškove na žiro
račun škole.

Članak 8.
Prijevoz učenika
Sredstva namijenjena za prijevoz učenika
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Broj: 8

osnovnih škola posebnim linijskim prijevozom
namjenski se koriste za prijevoz učenika, za potrebe
odgojno obrazovnog procesa, a u okviru nastavnog
plana i programa, a isplaćuju se po ispostavljenim
računima.
Škola dostavlja kopiju računa zajedno sa
zahtjevom za doznaku sredstava za prethodni mjesec.
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uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u
školskim objektima Brodsko-posavske županije
(«Službeni vjesnik Brodsko posavske županije» broj
13/ 02 ).

Članak 12.
Osiguranje imovine

Članak 9.
Pedagoška dokumentacija
Rashode za pedagošku dokumentaciju za
početak i kraj školske godine škola iskazuje i dostavlja
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, zdravstvo i
socijalnu skrb, u okviru mjesečnih ukupnih troškova s
priloženom kopijom računa ovjerenom od strane
ravnatelja škole.
Popis potrebne pedagoške dokumentacije
utvrđuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Uprava za školstvo.

Članak 10.
Zdravstveni pregledi zaposlenika
Rashodi za zdravstvene preglede
zaposlenika,iskazuju se temeljem Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj
60/92 ) i članka 72.Temeljnog kolektivnog ugovora za
službenike i namještenike u javnim službama
(„Narodne novine“ broj 84/07). Ovu vrstu rashoda
škola iskazuje u okviru ukupnog mjesečnog zahtjeva
s ovjerenom preslikom računa.

Škola zaključuje ugovor s osiguravajućom
kućom, a sredstva za osiguravanje imovine planira u
okviru stvarnih troškova.

Članak 13.
Kapitalna ulaganja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
podrazumijevaju sve kapitalne projekte za kojima
postoji opravdana potreba. Pri tome se obvezno
primjenjuju standardi i normativi prostora i opreme
koje utvrđuje ministar znanosti, obrazovanja i športa.
Sredstva za kapitalne projekte će biti
raspoređena prema Planu rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu
Brodsko-posavske županije u 2008.god. kojim se
planiraju kapitalni projekti osnovnog školstva koji će
se realizirati tijekom 2008.god., a za koje će
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dati
suglasnost.

Članak 14.
Članak 11.
Zakupnine
Rashodi za zakupnine podmiruju se u
stvarnim iznosima utvrđenim ugovorom koji korisnik
zaključuje sa zakupodavcem.
Za ove izdatke
škola treba dostaviti
prijedloge ugovora o uzimanju ili davanju u zakup
prostora i opreme Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb, na suglasnost,
u skladu s Odlukom o uvjetima i kriterijima za

Investicijsko održavanje i opremanje
Pod rashodima za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola podrazumijeva se:
-

-

investicijsko održavanje školskog prostora
kao predvidivo i plansko održavanje i
obnavljanje školskih zgrada
predvidivo i plansko održavanje i obnavljanje
ugrađene opreme, kao i obnavljanje i zamjena
pokretne opreme, nastavnih sredstava i
pomagala
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Sredstva za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola raspoređivat će se
prema Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja u 2008.
Redoslijed prioriteta u izvođenju investicijskih
radova na školskim objektima
-

održavanje kotlovnica i sustava grijanja
održavanje sanitarija i vodovodnih
instalacija
održavanje krovova
održavanje elektroinstalacija
održavanje vanjskih zatvora ( prozori i
vrata)
ostali zahvati

Broj: 8

73.

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2008. godini («Narodne novine» broj
52/08 ), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u 2008. godini («Narodne novine»
broj 52/08) i članka 21. Statuta Brodsko-posavske
županije («Službeni vjesnik» broj 9/06 pročišćeni
tekst, 23/07 i 3/08), Županijska skupština Brodskoposavske županije na 25. sjednici, održanoj 28.
svibnja 2008. godine, donijela je
PLAN

Članak 15.
Sredstva za pokriće navedenih
decentraliziranih funkcija osiguravaju se putem
izvornih prihoda iz dodatnog udjela poreza na
dohodak po stopi od 3,1% i s pozicije potpore
izravnanja za decentralizirane funkcije Državnog
proračuna Republike Hrvatske u 2008.godini.

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije «.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-02/08-01/8
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2008.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola
Brodsko-posavske županije u 2008.

Članak 1.
Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
Brodsko-posavske županije u 2008. godini planiraju
se sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola Brodskoposavske županije koje će se realizirati u 2008.

Članak 2.
Sukladno točki V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini
(«Narodne novine» broj 52/08) ukupno bilancirana
sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
Brodsko-posavske županije u iznosu od 1.909.428,00
kn raspoređuju se kako slijedi:

a)
b)

tekuće i investicijsko održavanje školskih
objekata: 1.787.874,00
opremanje školskih objekata: 121.554,00

Broj: 8
a)
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Tekuće i investicijsko održavanje i opremanje
školskih objekata ostvarit će se u razdoblju lipanj
rujan 2008. godine.
b)

opremanje školskih objekata: 121.554,00
Članak 3.

Za provedbu Plana rashoda za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
osnovnih škola Brodsko-posavske županije u 2008.
godini zadužuje se Upravni odjel za društvene
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb i Upravni odjel
za Proračun i financije
Članak 4.
Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
Brodsko-posavske županije u 2008. godini stupa na
snagu danom objavljivanja u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije»
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-02/08-01/6
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2008.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.

Broj: 8

74.

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2008. godini («Narodne novine» broj
52/08.), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u 2008. godini («Narodne novine»
broj 52/08.) i članka 21. Statuta Brodsko-posavske
županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 9/06. pročišćeni tekst, 23/07 I 3/08.),
Županijska skupština Brodsko-posavske županije na
25. sjednici, održanoj 28. svibnja 2008. godine,
donijela je
PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini osnovnih škola Brodsko-posavske
županije u 2008. godini

Članak 1.
Planom rashoda za nabavu poizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini za osnovne škole Brodskoposavske županije u 2008. godini planiraju se sredstva
za kapitalne projekte u osnovnom školstvu Brodskoposavske županije koji će se realizirati tijekom 2008.
godine.

Članak 2.
Sukladno točki V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava
za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini
ukupno planirana sredstva za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini za osnovne škole Brodskoposavske županije («Narodne novine» br. 52/08.) u
ukupnom iznosu od 5.264.513,00 kn raspoređuju se:
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Članak 3.
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni
odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu
skrb i Upravni odjel za Proračun i financije.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije»

Klasa: 602-02/08-01/7
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2008.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.
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75.

Temeljem članka 11. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći
izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave u 2008. godini («Narodne
novine» broj 52/08. ) Odluke o kriterijima i mjerilima
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola i učeničkih domova u 2008. godini
(«Narodne novine» broj 52/08.) i članka 21. Statuta
Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» broj 9/06 pročišćeni
tekst, 23/07 i 3/08) Županijska skupština Brodskoposavske županije na 25. sjednici održanoj 28.svibnja
2008. godine donijela je
ODLUKU
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih
škola u 2008. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se kriteriji i mjerila
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola na području Brodsko-posavske
županije u 2008. godini u okviru bilančnih sredstava,
temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola i učeničkih domova u 2008. godini
(«Narodne novine» broj 52/08.).
Ova Odluka će se provoditi sukladno
uvodno navedenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske
o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i
učeničkih domova u 2008. godini .

Članak 2.
Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje

Broj: 8

minimalnog standarda javnih potreba srednjih škola i
učeničkih domova u 2008.
godini («Narodne
novine» broj 52/08.) utvrđena su ukupna bilančna
sredstva za Brodsko-posavsku županiju u 2008.
godini za srednje školstvo u iznosu od
16.861.986,00 kune
Navedena sredstva namijenjena su za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjeg školstva u srednjim školama
za koje Brodsko-posavska županija ima osnivačka
prava prema sljedećem popisu:
Broj učenika Broj odjela
2007./2008. 2007./2008.
1. SREDNJA ŠKOLA
909
34
MATIJE ANTUNA RELKOVIĆA
SLAVONSKI BROD,
2. OBRTNIČKA ŠKOLA
677
33
SLAVONSKI BROD,
3. GIMNAZIJA
«MATIJA MESIĆ»
1068
36
SLAVONSKI BROD,
4. INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA
ŠKOLA
908
37
SLAVONSKI BROD,
5. TEHNIČKA ŠKOLA
831
30
SLAVONSKI BROD,
6. EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA
ŠKOLA
682
23
SLAVONSKI BROD,
7. SREDNJA MEDICINSKA
ŠKOLA
409
14
SLAVONSKI BROD,
8. GIMNAZIJA NOVA
GRADIŠKA,
442
16
9. INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA
ŠKOLA
622
23
NOVA GRADIŠKA,
10. ELEKTROTEHNIČKA
ŠKOLA
320
12
NOVA GRADIŠKA,
11. KLASIČNA GIMNAZIJA
FRA MARIJANA
259
8
LANOSOVIĆA s.p.j. SLAVONSKI BROD.
U k u p n o:

7127

266
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Odlukom Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa sredstva za financiranje javnih
potreba Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića
s pravom javnosti Slavonski Brod osiguravaju se u
Proračunu Brodsko-posavske županije.
Osnivač Klasične gimnazije fra Marijana
Lanosovića Slavonski Brod je Hrvatska franjevačka
provincija svetog Ćirila i Metoda, Zagreb.

-

-

-

Članak 3.
Za osiguranje minimalnog financijskog
standarda srednjih škola u 2008. godini osiguravaju
se sredstva za sljedeće rashode:
1.

2.

3.

Materijalne i financijske rashode srednjeg
školstva nužne za realizaciju nastavnog plana
i programa srednjoškolskog obrazovanja.
Ukupni iznos u 2008. godini:
12.663.365,00 kuna.
Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini.
Ukupni iznos u 2008. godini:
3.172.241,00 kuna.
Rashodi za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja.
Ukupni iznos u 2008. godini:
1.026.380,00 kuna.

Članak 4.
Srednjim školama nad kojima Brodskoposavska županija ima osnivačka prava, odobravaju
se financijska sredstva za materijalne i financijske
rashode prema sljedećim kriterijima:

-

-

-
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pedagoška i druga obvezatna periodika,
časopisi prema uputi Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa,
izdaci za nabavu pribora za izvođenje
nastavnih planova i programa, nabavu
sitnog inventara i sredstava zaštite na radu,
seminari, stručna literatura i časopisi,
bankarske usluge i zatezne kamate, te
usluge FINA-e,
intelektualne usluge, usluge studentskog
servisa,
reprezentacija,
dnevnice i izdaci putovanja na službenom
putu,
izdaci za stručno usavršavanje, a prema
programu Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa,
povećani troškovi za korištenje računalne
opreme, i to: održavanje software,
popravak računala, potrošni materijal i sl.
nužne staklarske usluge,
izdaci za čuvanje objekta,
izdaci za korištenje vlastitog prijevoznog
sredstva (registracija, servisi, benzin i dr.),
ostali tekući izdaci koji su nužni za
ostvarivanje nastavnog plana i program
rada škole.

Kriteriji za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje materijalnih i financijskih rashoda iz
stavka 1. ovog članka u 2008. godini su:
cijena po učeniku u iznosu od 20 kuna,
cijena po razredom odjelu u iznosu od 255,00
kuna,
cijena po srednjoj školi u iznosu od 2.500,00
kuna mjesečno,
za korištenje i održavanje informatičke
opreme 50,00 kuna po računalu mjesečno.
Postupak izvršenja navedenih izdataka

1.

-

KRITERIJ BROJA UČENIKA , BROJA
RAZREDNIH ODJELA, UKUPNO ZA
ŠKOLU I BROJU RAČUNALA za
sljedeće vrste troškova:
uredski materijal, materijal za nastavu i
pedagošku dokumentaciju,
komunalne usluge i naknade,
usluge HT-a (telefonski, telefaks i
poštarina),

Sredstva za navedene izdatke isplaćuju se
mjesečno do 1/12 Financijskog plana škole, temeljem
naloga Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb.
2.

KRITERIJ STVARNIH RASHODA za
sljedeće vrste troškova:

-

energenti za grijanje, rasvjetu i pogon škole,
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otklanjanje nedostataka utvrđenih po
ovlaštenim pravnim osobama i upravnim
tijelima (inspekcijski nalazi),
nastavni materijal učenika strukovnih škola,
pedagoška dokumentacija,
natječaj za upis učenika u prvi razred srednje
škole,
zdravstveno osiguranje učenika,
zdravstveni pregledi zaposlenika škole,
zakupnine prostora i opreme za realizaciju
nastave,
prijevoz zaposlenika za dolazak na posao i
odlazak s posla,
osiguranje imovine.

Navedeni troškovi plaćaju se prema
kriteriju stvarnog izdatka i to po ispostavljenim
računima dobavljača za isporučenu robu i usluge na
teret naručitelja-škole, a koji moraju biti ovjereni od
ravnatelja škole.
Naznačeni izdaci se isplaćuju prema
ovjerenim preslikama računa dobavljača koji glase na
školu.
Postupak izvršenja izdatka po kriteriju stvarnog
troška

Broj: 8
Članak 6.

Energenti
Izdatke za energente koje škola koristi za
grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu, škola
iskazuje u okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova,
koju, s preslikama ovjerenih računa dobavljača,
dostavlja Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti,zdravstvo i socijalnu skrb do 10. u mjesecu
za prethodni mjesec.
Škola ima obvezu, radi uspoređivanja s
planom, voditi evidenciju o utrošenim količinama
energenata po vrstama, a naručivanje vršiti uz
prethodnu suglasnost Upravnog odjela za društvene
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb.
Sredstva za plaćanje izdataka za električnu
energiju, drva i ugljen, odnosno energente koje
isporučuju dobavljači Županija doznačava na žiroračun škole, na temelju kopija računa dobavljača.
Škola je dužna po primljenim sredstvima od Županije
u roku od dva dana ta sredstva doznačiti na žiroračune tih dobavljača.
Članak 7.

Dokumentaciju o izdacima koji se
financiraju po kriteriju stvarnog troška škola
dostavlja Županiji Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb na način
utvrđen u ovoj Odluci.
Članak 5.
Prijevoz radnika
Izdatke za prijevoz radnika na posao i s posla
škola iskazuje Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb djelatnosti na
tablici: PRIJEVOZ RADNIKA, najkasnije do 25. u
tekućem mjesecu za sljedeći mjesec.
Rashodi za prijevoz radnika srednjih škola
podmiruju se u skladu s Kolektivnim ugovorom za
službenike i namještenike u javnim službama
(«Narodne novine» broj 84/07.).

Nastavni materijal
Izdatke za nastavni materijal škola iskazuje i
dostavlja Upravnom odjelu za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb u okviru tablice mjesečnih
ukupnih troškova s preslikama računa.
Financijsko praćenje ovoga izdatka realizira
se prema broju učenika koji praktičnu nastavu izvode
u školskim radionicama, kabinetima i laboratorijima.
Sredstva za nastavni materijal raspoređuju se
prema područjima rada, kako slijedi:
a)
strojarstvo, strojarska energetika, mehanika,
zdravstvo , graditeljstvo, obrada drveta,
tekstil-koža, prehrana, osobne usluge najviše do 10,00 kuna mjesečno po učeniku,
b)

elektrotehnika, ugostiteljstvo (konobar),
poljoprivreda i šumarstvo, veterina,
promet najviše do 15,00 kuna mjesečno
po učeniku,
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c)

ugostiteljstvo (kuhar, slastičar), djeca s
teškoćama u razvoju najviše do 20,00 kuna
mjesečno po učeniku.

Ako učenici izrade praktični dio završnog
ispita u školskim radionicama, kabinetima i
laboratorijima, školi se priznaje trošak za materijal za
taj dio završnog ispita. Najveći iznos koji se može
priznati školi po toj osnovi, a po dostavljenoj preslici
računa je umnožak broja učenika koji su izradili
praktični dio završnog ispita i dvostruke cijene
odgovarajućeg područja rada.
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početak i kraj školske godine škola iskazuje i
dostavlja Upravnom odjelu za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb u okviru tablice mjesečnih
ukupnih troškova s preslikama računa.
Škola naručuje pedagošku dokumentaciju za
početak i kraj školske godine kod odabranog
dobavljača, a prema Pravilniku o obrascima i sadržaju
pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u
srednjim školama i učeničkim domovima («Narodne
novine» broj 47/96; Glasnik, 10/96)
Članak 10.

Sredstva u navedenim iznosima osiguravaju
se samo u sklopu raspoloživih sredstava. Ovi izdaci
mogu se obračunavati i iskazivati samo za vrijeme
obavljanja praktične nastave.

Članak 8.
Zakupnine za zakupljeni prostor i opremu
Izdatke za zakupnine za zakupljeni prostor,
škola iskazuje Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u okviru tablice
mjesečnih ukupnih troškova s ovjerenom preslikom
računa.

Zdravstveni pregled zaposlenika
Rashodi za zdravstvene preglede
zaposlenika iskazuju se temeljem Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti ( «Narodne novine»
broj 60/92) i članka 72. Temeljnog kolektivnog
ugovora za sužbenike i namještenike u javnim
službama («Narodne novine» broj 84/07). Ovu vrstu
rashoda škole iskazuju u okviru ukupnih mjesečnih
zahtjeva s ovjerenom preslikom računa.

Članak 11.
Zdravstveno osiguranje učenika

Za ove izdatke škola treba prije zaključenja
ugovora o uzimanju u zakup prostora ili opreme
zatražiti suglasnost Županije Upravnog odjela za
društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
prema Odluci o uvjetima i kriterijima za uzimanje i
davanje u zakup prostora i opreme u školskim
objektima Brodsko-posavske županije («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 13/02)

Izdatke za zdravstveno osiguranje učenika
škola iskazuje i dostavlja Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u
okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova s
preslikama računa.

Članak 12.
Izdatke za uzimanje u zakup prostora i
opreme, škola iskazuje i dostavlja Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u
okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova s
preslikama računa.
Članak 9.
Pedagoška dokumentacija za početak i kraj
školske godine
Izdatke za pedagošku dokumentaciju za

Osiguravanje imovine
Škola zaključuje ugovor s osiguravajućim
društvom, sukladno odredbama Zakona o javnoj
nabavi.
Izdatke za osiguravanje imovine škola
iskazuje i dostavlja Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u okviru tablice
mjesečnih ukupnih troškova s preslikom računa.
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Članak 13.

Broj: 8

detektora plina i ostalog u vezi s centralnim
grijanjem.

Hitne intervencije
Članak 14.
Potrebe za opravdanim financijskim
sredstvima za propisane kontrole radnog prostora,
instalacija i postrojenja, rashode nastale zbog
otklanjanja nedostataka utvrđenih inspekcijskim
nalazom, bojenje zidova, škola realizira uz suglasnost
Upravnog odjela za društvene djelatnosti, zdravstvo i
socijalnu skrbi.
U izdatke otklanjanja nedostataka utvrđenih
inspekcijskim nalazom priznaju se:
ispitivanje hidrantske mreže,
periodični pregled i kontrolno ispitivanje, te
servisiranje vatrogasnih aparata,
ispitivanje aparata i oruđa s povećanim
opasnostima,
pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih
sustava centralnog grijanja prije početka
sezone grijanja,
ispitivanje električnih instalacija,
ispitivanje gromobranskih instalacija,
izrada procjene opasnosti i odgovarajućih
planova prema propisima kojima se regulira
zaštita na radu i zaštita od požara.
Školama se priznaju izdaci za tekuće
održavanje koje se odnosi na popravak kvarova koji
se ne mogu planirati, a nužni su radi održavanja
sredstava rada i opreme i osiguranja pretpostavki za
redovito funkcioniranje škole. Ove troškove škola
iskazuje u okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova
uz koju prilaže račun ovjeren od strane ravnatelja.
Izdaci tekućeg održavanja škole su:
izvanredne intervencije na
elektroinstalacijama,
izvanredne intervencije na uređajima
centralnog grijanja,
izvanredne intervencije na sanitarnim
čvorovima,
izvanredne intervencije na kanalizaciji,
izvanredne intervencije na vodovodnoj
mreži,
izvanredne intervencije na krovovima,
popravak peći na kruta goriva i čišćenje
dimnjaka na objektima koji za grijanje
koriste kruta goriva,
servis plamenika, cirkulacijskih pumpi,

Investicijsko održavanje i opremanje
Pod rashodima za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola, podrazumijeva se:
investicijsko održavanje školskog prostora
kao predvidivo i plansko održavanje i
obnavljanje školskih zgrada,
predvidivo i plansko održavanje i
obnavljanje ugrađene opreme, kao i
obnavljanje i zamjena pokretne opreme,
nastavnih sredstava i pomagala.
Sredstva za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola raspoređivat će se
prema Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola
Brodsko-posavske županije za 2008. godinu u kojem
su specificirane škole, namjene i iznosi sredstava.
Redoslijed prioriteta u izvođenju
investicijskih radova na školskim objektima u 2008.
godini:
održavanje kotlovnica i sustava grijanja,
održavanje sanitarija i vodovodnih
instalacija,
održavanje krovova,
održavanje elektroinstalacija,
održavanje vanjskih zatvora (prozori i vrata),
ostali zahvati.

Članak 15.
Kapitalna ulaganja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
podrazumijevaju sve kapitalne projekte za kojima
postoji opravdana potreba.
Pri tome se obvezno primjenjuju standardi i
normativi prostora i opreme koje utvrđuje Ministar
znanosti, obrazovanja i športa.
Sredstva za kapitalne projekte realizirat će se
prema Planu rashoda za nabavu proizvedene

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 8

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Brodskoposavske županije za 2008. godinu kojim se planiraju
kapitalni projekti srednjeg školstva, a za koje je
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dalo
suglasnost.
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Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Članak 16.
Škole su obvezne napraviti plan troškova po
vrstama troškova iz članka 5. i 6. Odluke i isti
dostaviti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb.
Škole su obvezne do 10. u mjesecu za
protekli mjesec dostaviti Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb:
mjesečne potrebe prema vrstama troška
(specificirano prema obvezama),
analitički pregled utrošenih sredstava prema
računskom planu.

Klasa: 602-03/08-01/4
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2008.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.

76.

Članak 17.
Škole su obvezne planirati i namjenski trošiti
doznačena sredstva pridržavajući se mjesečnog,
odnosno, tromjesečnog iznosa planiranih sredstava.

Članak 18.
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb dostavlja mjesečni plan
potrebnih sredstava Upravnom odjelu za Proračun i
financije Brodsko-posavske županije, koji u skladu s
raspoloživim sredstvima vrši njihovu isplatu.

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2008. godini («Narodne novine» broj
52/08.), točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola i učeničkih domova u 2008. godini,
(«Narodne novine» broj 52/08.) i članka 21. Statuta
Brodsko-posavske županije, («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» broj 9/06-pročišćeni
tekst, 23/07 i 3/08.), Županijska skupština Brodskoposavske županije na 25. sjednici, održanoj 28.
svibnja 2008. godine, donijela je

Članak 19.

PLAN

Sredstva za pokriće navedenih
decentraliziranih funkcija osiguravaju se putem
izvornih sredstava iz dodatnog udjela poreza na
dohodak po stopi od 2,2% i s pozicije potpore
izravnanja za decentralizirane funkcije Državnog
proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu.

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjih škola
Brodsko-posavske županije u 2008. godini

Članak 1.
Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola
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Brodsko-posavske županije u 2008. godini planiraju
se sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjih škola Brodskoposavske županije koje će se realizirati u 2008. godini.

Članak 2.
Sukladno točki VII: Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
a)

Broj: 8

javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u
2008. godini («Narodne novine» br. 52/08.) i
dostavljenih planova škola za 2008.; sredstva za
rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjih škola Brodskoposavske županije raspoređuju se u ukupnom iznosu
od 1.026.380,00 kune na:
-

tekuće i investicijsko održavanje školskih
objekata:
1.026.380,00 kune

tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola u 2008.

Članak 3.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni
odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu
skrb i Upravni odjel za Proračun i financije Brodskoposavske županije.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-03/08-01/2
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2008.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.
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77.

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2008. godini («Narodne novine» broj
52/08 ), točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola i učeničkih domova u 2008. godini
(«Narodne novine» broj 52/08) i članka 21. Statuta
Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik» broj
9/06 pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08), Županijska
skupština Brodsko-posavske županije na 25. sjednici,
održanoj 28. svibnja 2008.godine, donijela je
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posavske županije u 2008. godini planiraju se sredstva
za kapitalne projekte u srednjem školstvu Brodskoposavske županije koji će se realizirati tijekom 2008.
godine.

Članak 2.
Sukladno točki VII. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u
2008. godini planirani su ukupni rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini za srednje škole Brodskoposavske županije («Narodne novine» br. 52/08.) u
2008. godini u iznosu od

PLAN
3. 172.241,00 kuna.
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini za srednje škole
Brodsko- posavske županije u 2008. godini

Članak 1.
Planom rashoda za nabavu poizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini za srednje škole Brodsko-

Članak 4.
Za provedbu Plana zadužuje se Upravni odjel
za društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb i
Upravni odjel za Proračun i financije Brodskoposavske županije.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na osnovi
Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u
područjima društvenih djelatnosti, zdravstva i
socijalne skrbi za koje se izdvajaju sredstva iz
Proračuna Brodsko-posavske županije za 2008.
godinu za sljedeće rashode:

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-03/08-01/3
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2008.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.
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78.

-

Temeljem članka 3.
Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave za 2008. godinu («Narodne novine»
52/2008.), točke IV. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane funkcije
za zdravstvene ustanove u 2008. godini («Narodne
novine» 52/2008.) i članka 21. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 9/06-pročišćeni tekst, 23/07 i
3/08.), Županijska skupština na 25. sjednici održanoj
28. svibnja 2008. godine donijela je

Broj: 8

investicijsko i tekuće održavanje
1.406.746,00 kuna
investicijsko ulaganje 15.852.222,00 kuna.

III.
Investicijsko ulaganje obuhvaća rashode za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
Investicijsko održavanje obuhvaća dodatno
ulaganje u nefinancijsku imovinu zdravstvenih
ustanova kojim se produžuje vijek uporabe, povećava
kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju
funkcionalna svojstva nefinancijske imovine.

ODLUKU

IV.

o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i
rasporedu decentraliziranih funkcija u zdravstvu
u 2008. na području Brodsko-posavske županije

Kriteriji za financiranje zdravstvenih
ustanova iz točke 1. ove Odluke su:
broj i veličina objekata u kojima se obavlja
zdravstvena djelatnost pojedine ustanove
broj osiguranih osoba koje se liječe u
pojedinoj zdravstvenoj ustanovi
stanje medicinske opreme zdravstvenih
ustanova
stanje zgrada unutar pojedine zdravstvene
ustanove.

I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila,
način financiranja i raspored minimalnih financijskih
standarda za zdravstvene ustanove u 2008. na
području Brodsko-posavske županije (u daljnjem
tekstu: Županija) za sljedeće namjene:
-

-

-

investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i
nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
zdravstvenih ustanova,
investicijsko i tekuće održavanje prostora,
medicinske i nemedicinske opreme i
prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova,
informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

II.
Sredstva za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove u Brodsko-posavskoj županiji u
2008. utvrđena su Odlukom o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane funkcije
za zdravstvene ustanove u 2008. godini («Narodne
novine», br. 52/2008.) u ukupnom iznosu od
17.258.968,00 kuna i to za:

Korektivni kriteriji su:
ulaganja u zdravstvenu ustanovu (prostor,
medicinsku i nemedicinsku opremu i
prijevozna sredstva) iz drugih izvora
financiranja u 2007. godini
ulaganja u prethodnim godinama.

V.
Mjerila za utvrđivanje prava na bilančne
troškove iz ove Odluke čini opseg djelatnosti svake
zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom
zdravstvenom osiguranju s Hrvatskim zavodom za
zdravstveno osiguranje.

VI.
Raspored sredstava, primjenom kriterija i
mjerila iz točki IV. i V. ove Odluke, te utvrđenog
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Popisa prioriteta za koji je dobivena suglasnost
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (Suglasnost
na popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava
između zdravstvenih ustanova u vlasništvu Brodsko-

posavske županije u 2008., klasa: 404-05/08-01/01,
ur. broj: 534-06-1-1/5-08-3 od 19. svibnja 2008.) ,
utvrđuje se kako slijedi:

VII.

IX.

Zdravstvenim ustanovama iz točke VI.
sredstva će se doznačivati na temelju dostavljenog
zahtjeva i dokumentacije o provedenom postupku,
dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba i
ovjerenih privremenih i okončanih situacija za
izvršene radove.
Zdravstvene ustanove dužne su zahtjev i
dokumentaciju iz prethodnog stavka ove točke
dostaviti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb do 5. u mjesecu.

Dio iznosa sredstava za investicijsko i tekuće
održavanje, navedenih u točki VI., zdravstvene
ustanove mogu koristiti za pokriće dospjelih a
nepodmirenih obveza.

Zdravstvene ustanove obvezuju se doznačena
sredstva namjenski utrošiti.

X.
Ovlašćuje se Županijsko poglavarstvo da u
slučaju potrebe donese Odluku o izmjeni Popisa
prioriteta po pojedinim zdravstvenim ustanovama u
okviru planiranog iznosa utvrđenog ovom Odlukom i
zatraži suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne
skrbi na izmjene Popisa prioriteta.
XI.

VIII.
Radi postizanja racionalnosti i veće
ekonomičnosti korištenja iznosa sredstava navedenih
u točki VI. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
provest će postupak objedinjene nabave za istovrsnu
nabavu prema popisu prioriteta svih županija.
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi predložit će
Povjerenstvo za objedinjenu nabavu, koje imenuje
Vlada Republike Hrvatske. U Povjerenstvo za
objedinjenu nabavu imenuju se predstavnici županija,
odnosno grada Zagreba za koje se provodi objedinjena
nabava. Uštede sredstava koje se ostvare postupkom
objedinjene nabave ostaju na raspolaganju
zdravstvenoj ustanovi za koju je oprema nabavljena.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 500-01/08-01/7
Ur. broj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 28. svibanj 2008.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.
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79.

OD ČEGA ZA:

Na temelju članka 40. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne
novine» broj 59/2001.), članka 1. 5. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2008. godini («Narodne novine» broj
52/2008.) točke I. - IX. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u
2008. godini («Narodne novine« broj 52/2008.) te
članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj
9/06. pročišćeni tekst, 23/07. i 3/08), Županijska
skupština je na 25. sjednici održanoj 28. svibnja 2008.
godine donijela
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima, te načinu financiranja
Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod
u 2008. godini

I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila,
te način financiranja rashoda Doma za starije i
nemoćne osobe Slavonski Brod (u daljenjem tekstu:
Dom) u 2008. godini, a koje čine:
-
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rashodi za zaposlene
materijalni rashodi
rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

1. rashode za zaposlene
7.022.000,00
2. materijalne i financijske rashode 4.994.000,00
3. nabavu nefinancijske imovine
2.790.000,00
4. hitne intervencije, investicijskog i tekućeg
održavanja objekata, prostora, opreme i vozila
150.000,00
II. PLANIRANI VLASTITI PRIHODI
U IZNOSU OD:
7.700.000,00
III. RAZLIKA SREDSTAVA IZMEĐU UKUPNIH
RASHODA I PLANIRANIH VLASTITIH
PRIHODA
7.256.000,00

III.
Razliku sredstava između ukupnih rashoda i
vlastitih prihoda
osigurava Brodsko-posavska
županije u Proračunu za 2008. u ukupnom iznosu od
7.256.000,00 kuna i to za:
plaće, materijalne i financijske rashode
4.316.000,00
rashode za nabavu nefinancijske imovine
2.790.000,00
hitne intervencije, investicijsko i tekuće
održavanje objekata, prostora i vozila, te
nabavu opreme
150.000,00
Vlastiti prihod Doma je prihod kojeg Dom
ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji,
temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji
između Doma i korisnika, odnosno obveznika
plaćanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja
Centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi
način.

II.
Odlukom o
minimalnim financijskim
standardima za decentralizirano financiranje domova
za starije i nemoćne osobe u 2008. godini («Narodne
novine» broj 52/2008.) planirana sredstva za Dom su:
I. UKUPNI RASHODI U IZNOSU OD:
14.956.000,00

IV.
RASHODI ZA ZAPOSLENE SU:
plaće,
ostali rashodi za zaposlene
doprinosi na plaće.
Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene
utvrđuju se prema broju zaposlenih, odnosno po
korisniku (stalnog smještaja, korigiranog koeficijenta
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od 20% za korisnike pomoći i njege u kući i dostave
pripreme obroka za vanjske korisnike).

V.
MATERIJALNI RASHODI DOMA SU:
-

-

-

-

-

naknade troškova zaposlenicima (službena
putovanja, naknade za prijevoz, rad na terenu
i odvojeni život, stručno usavršavanje
zaposlenika),
rashodi za materijal i energiju (uredski
materijal i ostali materijalni rashodi,
materijali i sirovine, energija, materijal i
dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje,
sitni inventar i auto gume),
rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i
prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog
održavanja, usluge promidžbe i informiranja,
komunalne usluge, zakupnine i najamnine,
zdravstvene, intelektualne i osobne usluge,
računalne usluge i ostale usluge),
ostali nespomenuti rashodi poslovanja
(premije
osiguranja, reprezentacija,
članarine i ostali nespomenuti rashodi
poslovanja),
ostali financijski rashodi (bankarske usluge i
usluge platnog prometa, negativne tečajne
razlike i valutna klauzula, zatezne kamate i
ostali nespomenuti financijski rashodi).

Kriteriji za financiranje materijalnih i
financijskih rashoda utvrđuju se prema broju
korisnika Doma.
Mjerila za financiranje materijalnih i
financijskih rashoda utvrđuju se po korisniku.

VI.
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE SU:
materijalna imovina-prirodna bogatstva
(zemljište),
građevinski objekti,
postrojenja i oprema,
prijevozna sredstva,
plemeniti metali i ostale pohranjene
vrijednosti,

-
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rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini.

Kriteriji za financiranje rashoda
nefinancijske imovine utvrđuju se prema:
1.

2.

Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za
odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te
uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih
stručnih i drugih djelatnika doma socijalne
skrbi,
Stanju prostora i opreme prema intenzitetu
ulaganja u prethodnim godinama, te ulaganju
po korisniku.

Mjerila za financiranje rashoda za
nefinancijsku imovinu utvrđuju se po korisniku.

VII.
Doznaka sredstava za Dom za rashode
poslovanja izršava se na temelju zahtjeva, mjesečnog
izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za
protekli mjesec i stvarno ostvarenim vlastitim
prihodima za proteki mjesec.
Dom je obvezan zahtjev i dokumentaciju iz
prethodnog stavka dostaviti Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb do 5.
u mjesecu za protekli mjesec.

VIII.
Doznaka sredstava za nabavu nefinancijske
imovine, hitne intervencije, investicijsko i tekuće
održavanje objekta, prostora i vozila, te opreme
izvršava se na temelju dokumentacije o provedenom
postupku, dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba
i ovjerenih privremenih okončanih situacija za
izvršene radove.
Dom dostavlja zahtjev i dokumentaciju iz
prethodnog stavka Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom
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Brodsko-posavskoj županiji (Slavonski Brod i Nova
Gradiška)i pomoći za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Članak 2.
Klasa: 550-01/08-01/3
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2008.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.

80.

Na temelju članka 40. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne
novine», broj 59/2001), članka 1.-5. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2008. godini, točke I- VII. Odluke o
minimalnim financijskim standardima materijalnih i
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i
pomoći za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini
("Narodne novine", br. 52/08.) i članka 21. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", 9/06 pročišćeni tekst,
23/07 i 3/08.), Županijska skupština na 25. sjednici
održanoj 28. svibnja 2008. godine, donosi

Brodsko-posavska županija za centre za
socijalnu skrb (Slavonski Brod i Nova Gradiška) koji
imaju sjedište na njenom području, osigurava sredstva
za materijalne i financijske rashode centara za
socijalnu skrb.
Materijalni rashodi centra za socijalnu skrb
su:
naknade troškova zaposlenima (službena
putovanja, rad na terenu i odvojeni život,
stručno usavršavanje zaposlenika).
rashodi za materijal i energiju (uredski
materijal i ostali materijalni rashodi,
materijal i sirovine, energija, materijal i
dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje,
sitni inventar i auto gume),
rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i
prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog
održavanja, usluge promidžbe i informiranja,
komunalne usluge, zakupnine i najamnine,
zdravstvene usluge, intelektualne i osobne
usluge, računalne usluge i ostale usluge),
ostali nespomenuti rashodi poslovanja,
naknade za rad predstavničkih i izvršnih
tijela povjerenstava i slično (premije
osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali
nespomenuti rashodi poslovanja).
Financijski rashodi su:
-

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
centara za socijalnu skrb
Brodsko-posavske županije i pomoći za
podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji
se griju na drva u 2008. godini

ostali financijski rashodi (bankarske usluge i
usluge platnog prometa, negativne tečajne
razlike i valutna klauzula, zatezne kamate i
ostali nespomenuti financijski rashodi).

Članak 3.
Kriterij za materijalne i financijske rashode je
broj radnika zaposlenih u Centru.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i
način financiranja centara za socijalnu skrb u

Mjerilo je prosječni mjesečni iznos po
radniku.
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Minimalni financijski standard materijalnih i
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u

2008. godini, sukladno stavcima 1. i 2. ovog članka, u
Brodsko-posavskoj županiji iznosi:

Članak 4.
Brodsko-posavska županija osigurava
sredstva za pomoć za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva.
Kriterij za izdatke pomoći za podmirenje
troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva
je broj korisnika planiran u 2008. godini.

Mjerilo je iznos od 950,00 kuna po korisniku
pomoći za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva.
Minimalni financijski standard izdataka
pomoći za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva u 2008. godinI,
sukladno stavcima 1,2. i 3. ovog članka u Brodskoposavskoj županiji iznosi:

Članak 5.

Članak 7.

Minimalni financijski standardi utvrđeni u
članku 3. i 4. ove Odluke čine osnovicu za izračun
potpora izravnanja za decentralizirane funkcije
Brodsko-posavskoj županiji, u skladu sa Zakonom o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Prijenos sredstava za pomoć za podmirenje
troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva
obavljat će se na temelju posebnog zahtjeva korisnika
jedinice lokalne samouprave.

Članak 6.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke Brodskoposavska županija dužna je rasporediti centrima za
socijalnu skrb Slavonski Brod i Nova Gradiška, a
sredstva iz članka 4. jedinicama lokalne samouprave
na svom području.
.

Članak 8.
Na temelju točke VII. Odluke o minimalnim
financijskim standardima materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za
podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se
griju na drva u 2008. godini, Brodsko-posavska
županija dužna je izvješćivati resorno Ministarstvo o
utrošenim sredstvima krajnjih korisnika, za razdoblje
siječanj lipanj, te siječanj prosinac 2008. godine u
skladu s Uredbom o računovodstvu Proračuna i
Pravilnikom o financijskom izvješćivanju u
proračunskom računovodstvu.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
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Klasa: 021-01/08-01/33
Urbroj: 2178/1- 01-08-2
Slavonski Brod, 20. svibnja 2008.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 550-01/08-01/4
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2008.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.

-

82.

Na temelju članka 20. Odluke o osnivanju
Županijskog savjeta mladih («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 19/07), Savjet
mladih na 1. sjednici održanoj 20. svibnja 2008.
godine donio je

ostali akti:

RJEŠENJE
81.
o izboru zamjenika predsjednice Savjeta mladih
Na temelju članka 20. Odluke o osnivanju
Županijskog savjeta mladih («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 19/07), Savjet
mladih na 1. sjednici održanoj 20. svibnja 2008.
godine donio je

I
Josip Mijić izabire se za zamjenika
predsjednice Savjeta mladih Brodsko-posavske
županije.

RJEŠENJE
o izboru predsjednice Savjeta mladih

II

I

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

Danijela Krijan, dipl.oec. izabire se za
predsjednicu Savjeta mladih Brodsko-posavske
županije.

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

Klasa: 021-01/08-01/33
Urbroj: 2178/1- 01-08-2
Slavonski Brod, 20. svibnja 2008.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.
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83.

-

Na temelju članka 12. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Brodsko-posavske županije (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 19/07) Savjet
mladih Brodsko-posavske županije na 2. sjednici
održanoj 29. svibnja 2008. godine donosi

-

POSLOVNIK O RADU
Savjeta mladih Brodsko-posavske županije

I

pravomoćnom presudom bude osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
6 mjeseci,
odjavi prebivalište s područja Brodskoposavske županije.

Na prijedlog predsjednika Savjet će pokrenut
inicijativu za razrješenje člana Savjeta ukoliko nastupi
jedna od okolnosti iz prethodnog stavka. Inicijativa se
u pisanom obliku dostavlja predsjedniku Županijske
skupštine. Županijska skupština imenovat će drugog
člana s utvrđene Liste zamjenika članova. Novom
članu Savjeta mandat traje do isteka mandata člana na
mjesto kojeg je izabran.

Uvodne odredbe
Članak 1.

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

II
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III

Prava i dužnost članova Savjeta
Članak 4.

Član Savjeta ima prava i dužnosti
sudjelovanja u radu Savjeta, podnositi prijedloge i
pitanja. Članu Savjeta dostavljaju se uz poziv za
sjednicu i pisani materijali uz predložene točke
dnevnog reda (izvješća, analize, informacije i dr.), te
Županijsko glasilo - Službeni vjesnik Brodskoposavske županije.

Konstituiranje Savjeta
Članak 2.

Članak 5.

Konstituirajuća sjednica Savjeta saziva se u
roku 15 dana od dana imenovanja članova Savjeta.
Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta,
ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina
članova Savjeta. Konstituirajuću sjednicu saziva
predsjednik Županijske skupštine i istoj predsjedava
do izbora predsjednika. Predsjedatelj konstituirajuće
sjednice ima prava i obveze predsjednika Savjeta.

Član Savjeta ima pravo tražiti od pročelnika
županijskih upravnih tijela obavijesti i objašnjenja
tema koje su u dnevnom redu sjednice Savjeta kao i
druge obavijesti koje su mu kao članu Savjeta
potrebne.

Članak 3.

Članak 6.

Savjet broji 11 članova koje bira Županijska
skupština na mandat od dvije godine. Članu Savjeta
mandat počinje teći od dana konstituiranja Savjeta.
Članu Savjeta može prestati mandat i prije isteka roka
na koji je imenovan, ako:
neopravdano izostane s 3 sjednice Savjeta,
sam zatraži,

Savjet ima predsjednika i jednog zamjenika
koji se bira na konstituirajućoj sjednici Savjeta
većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.
Prijedlog za predsjednika i zamjenika
predsjednika podnosi se na konstituirajućoj sjednici, a
mora biti podržan od najmanje dva člana (1/5), a svaki
član Savjeta može podržat samo jednog kandidata. O

IV

Prava i dužnosti predsjednika i zamjenika
predsjednika Savjeta
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prijedlogu se glasuje javno na konstituirajućoj
sjednici na kojoj je nazočna većina članova Savjeta.
Ako je predloženo više kandidata o kandidatima se
glasuje prema abecednim redom njihovih prezimena.
Ako ni jedan kandidat ne dobije potreban broj
glasova, izbor se ponavlja u drugom krugu. U drugi
krug ulaze ona dva kandidata koja su u prvom krugu
dobili veći broj glasova, a ako ni tada ni jedan od
kandidata ne bude izabran, izbor će se ponovit u roku
15 dana, s tim što kao kandidati ne mogu biti oni
članovi Savjeta koji u prethodnom postupku nisu
izabrani.
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Članak 10.

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

2.
Članak 7.

Dnevni red
Članak 11.

Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa

Dnevni red sastavlja i predlaže predsjednik

Savjet.

Savjeta.

Zamjenik predsjednika zamjenjuje
predsjednika u slučaju odsutnosti ili spriječenosti
predsjednika i u takvoj situaciji ima prava i dužnost i
predsjednika.

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

Članak 8.
Prijedlog za razrješenje predsjednika i
zamjenika predsjednika može dati najmanje 1/3
članova Savjeta.
O prijedlogu za razrješenje iz stavka 1. ovog
članka odlučuje se većinom glasova svih članova
Savjeta.

3.
V

Poslovni red na sjednici

1.

Sazivanje sjednice
Članak 9.

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

Tijek sjednice i odlučivanje
Članak 12.

Savjet može raditi ako je sjednici nazočna
većina članova Savjeta.
Ako predsjednik utvrdi da sjednici nije
nazočan potreban broj članova, prekinut će sjednicu i
odgoditi za drugi dan.
Odgođena sjednica mora se održati u roku tri
dana od dana prekida u suprotnom saziva se nova
sjednica.
Članak 13.
U raspravi na sjednici sudjeluju nazočni
članovi, najviše do pet minuta i to isključivo o
predmetu i u svezi s predmetom rasprave.
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Ukoliko se sudionik rasprave udalji od teme
ili prekorači propisano vrijeme rasprave, predsjednik
će ga upozoriti i prekinuti u izlaganju. Iznimno
predsjednik može odobriti i produženje rasprave za
dvije minute radi konkretiziranja prijedloga.

Broj: 8

se obavještava putem javnog priopćavanja i web
stranice Brodsko-posavske županije.

VII

Prijelazne i završne odredbe
Članak 17.

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

4.

Na pitanja koja nisu uređena ovim
Poslovnikom na odgovarajući način primjenjuju se
odredbe Poslovnika o radu Županijske skupštine.

Članak 18.
Savjet može imenovat svoja radna tijela za
određena područja kako iz redova članova Savjeta
tako i s liste zamjenika članova.
Savjet može organizirati tribine, forume,
radionice o temama iz djelokruga Savjeta.

Zapisnik
Članak 19.
Članak 15.

O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži podatke o mjestu i vremenu
održavanja sjednice, o broju nazočnih i odsutnih
članova, dnevni red, raspravu prijedloga i rezultate
glasovanja.
Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i
zapisničar.
Izvornik zapisnika čuva se u Stručnoj službi
za poslove Županijske skupštine i Županijskog
poglavarstva.

VI

Javnost rada
Članak 16.
Rad Savjeta je javan. O radu Savjeta javnost

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.
Klasa:021-01/08-01/ 41
Urbroj:2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 29. svibnja 2008.
Predsjednica
Savjeta mladih
Brodsko-posavske županije
Danijela Krijan, dipl.oec., v.r.
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OPĆINA
BRODSKI STUPNIK
17.
Na temelju članka 14. i 32. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) i članka 29.
Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 10/01. i 6/04.),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 17. sjednici održanoj 12. svibnja 2008. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna općine Brodski Stupnik za 2008. godinu
Članak 1.
U Proračunu općine Brodski Stupnik za 2008. godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 29/07), članak 1. mijenja se i glasi:
Plan za
Povećanje
Novi plan
A. Račun prihoda i izdataka
2008.g.
Smanjenje
6 Prihodi poslovanja
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Ukupno prihodi:

9.568.000,00
2.171.848,00
11.739.848,00

214.397,57
214.397,57

9.782.397,57
2.171.848,00
11.954.245,57

3 Rashodi poslovanja
4 Rashodi za nefinancijsku imovinu
Ukupno rashodi:

4.949.094,00
6.790.754,00
11.739.848,00

14.000,00
865.000,00

4.949.094,00
7.655.754,00
12.618.848,00

0,00

-664.602,43

-664.602,43

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

664.602,43

664.602,43

0,00

0,00

0,00

Razlika - Višak / Manjak
B. Račun zaduživanja/Financiranja
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
Neto zaduživanje / Financiranje
C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
9 Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
Višak/Manjak+Raspoloživa sredstva iz prethodnih
godina+Neto zaduživanje/Financiranje

Članak 2.
U članku 2. prihodi i primici, te rashodi i izdaci po grupama utvrđeni u Bilanci prihoda i
rashoda mijenjaju se kako slijedi:
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Rashodi i izdaci Posebnog dijela Proračuna općine mjenjaju se i glase:
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 1.siječnja 2008.godine i objavit će se
u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-06/08-01/2
Urbroj: 2178/03-02-08-01
Brodski Stupnik, 12.svibnja 2008.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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18.

19.

Na temelju članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na 17. sjednici
održanoj 12. svibnja 2008. godine, donijelo je

Na temelju članka 42. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko
poglavarstvo općine Brodski Stupnik na s vojoj 30.
sjednici održanoj 21. travnja 2008. godine,
donijelo je

ODLUKU
PROGRAM
o brisanju značaja javnog dobra i upisu
vlasništva na općinu Brodski Stupnik
I.

trošenja financijskih sredstava ostvarenih od
prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području općine Brodski Stupnik

Briše se značaj javnog dobra na
nekretnini upisanoj u z.k. uložak 97, k.o. Stari
Slatinik, a koja se sastoji iz:
-

k.č. br. 1662 - Put Sječine s površinom od
589 m2,

te se prenosi u vlasništvo općine Brodski Stupnik.

I.
Sredstva ostvarena od prodaje, zakupa i
koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine Brodski
Stupnik, sukladno Zakonu o poljoprivrednom
zemljištu utrošit će se na sljedeće namjene:
1.

II.
2.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u
Slavonskom Brodu izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u skladu s točkom I. Odluke.

3.
4.

III.

5.
6.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 940-01/08-01/18
Urbroj: 2178/03-02-08-1
Brodski Stupnik, 12. s vibnja 2008. godine
Predsjednik
Mijo Jurišić, v.r.

7.

Izmjer poljoprivrednog zemljišta na
području općine Brodski Stupnik
Revizija Programa raspolaganja državnim
poljoprivrednim zemljištem,
Za potrebe iskolčenja i uvođenja u posjed
novih vlasnika,
Uređenje, nasipanje i održavanje poljskih
putova,
Uređenje i održavanje kanalske mreže,
Objava natječaja vezanih za provedbu
Programa raspolaganja,
Ostali programi koji se provode vezani za
poljoprivredu.
II.

Ovaj Program se primjenjuje od 1.
siječnja 2008. godine, a objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 320-01/08-01/14
Urbroj:2178/03-03-08-1
Brodski Stupnik, 21. travnja 2008. g.
Predsjednik
Petar Lovinčić, v.r.
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20.

21.

Na temelju članka 32. stavak 4. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu ("NN" broj 66/01.,
87/02, 48/05. i 90/05) i članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na 17. sjednici
održanoj 12. svibnja 2008. godine, donijelo je

Na temelju članka 32. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu ("NN" broj 66/01.,
87/02, 48/05. i 90/05) i Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 18/02) i članka 29. Statuta općine Brodski
Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na 17. sjednici održanoj
12. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za otvaranje
ponuda kod prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području općine Brodski Stupnik
I.
U Povjerenstvo za otvaranje ponuda kod
zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
Brodski Stupnik imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Željko Prebeg, za predsjednika
Josip Medved, za člana
Miroslav Vrljić, za člana
Ivan Čuljak, za člana
Dragica Lončar, za člana

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine
Brodski Stupnik
I.
Predmet javnog natječaja je davanje u
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine Brodski
Stupnik u katastarskim općinama: Brodski
Stupnik, Lovčić i Stari Slatinik, u Brodskoposavskoj županiji.

II.

II.

Zadaća Povjerenstva je d a sastavi zapisnik
o otvaranju ponuda, izvrši analizu pristiglih
ponuda, te predloži Općinskom vijeću donošenje
odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za
davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Popis poljoprivrednog zemljišta koje se
izlaže zakupu označen kao "Popis čestica u
natječaju" prilaže se ovoj Odluci i čini njezin
sastavni dio.
Čestice navedene u popisu Programom
raspolaganja
poljoprivrednog
zemljištem,
u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine
Brodski Stupnik:

III.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 320-01/08-01/18
Urbroj:2178/03-02-08-1
Brodski Stupnik, 12. svibnja 2008. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

a)

b)

c)

daje su u zakup poljoprivredno zemljište
u vlasništvu države koje je programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
predviđeno za zakup na rok od 10 godina.
daje se u zakup poljoprivredno zemljište u
vlasništvu države koje je Programom
predviđeno za prodaju, kada se za isto
steknu uvjeti, na rok od 5 godina.
daje se u zakup poljoprivredno zemljište u
vlasništvu države koje je Programom
predviđeno za povrat, kada se za isto
steknu uvjeti, na rok od 5 godina.
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III.

ODLUKU

Postupak javnog natječaja provest će
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik.
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik
objavit će javni natječaj po primitku suglasnosti
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog
gospodarstva u jednom od dnevnih glasila ili
tjedniku "Posavska Hrvatska" i na oglasnim
pločama općine Brodski Stupnik.
Rok za dostavu ponuda po raspisanom
natječaju za davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države je 15 dana.
Općinsko vijeće donijet će odluku o
izboru najpovoljnijih ponuditelja po raspisanom
natječaju za zakup u roku od 30 dana nakon
isteka roka za prikupljanje ponuda.

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za područje općine
Brodski Stupnik
I.
Predmet javnog natječaja je prodaja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na
području općine Brodski Stupnik u katastarskim
općinama: Brodski Stupnik, Stari Slatinik i
Lovčići u Brodsko-posavskoj županiji.
II.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Popis poljoprivrednog zemljišta koje se
izlaže prodaji sukladno Programu, označen je kao
Pregled čestica u natječaju, te se prilaže ovoj
Odluci i čini njezin sastavni dio.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 320-01/08-01/12
Urbroj:2178/03-02-08-2
Brodski Stupnik, 12. svibnja 2008. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

22.
Na temelju članka 23. stavak 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu ("NN" broj 66/01.,
87/02, 48/05. i 90/05) i Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 18/02) i članka 29. Statuta općine Brodski
Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na 17. sjednici održanoj
12. svibnja 2008. godine, donijelo je

III.
Postupak javnog natječaja provest će
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik.
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik
objavit će javni natječaj najkasnije u roku 8 dana
od dana dobivanja suglasnosti Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u
jednom od javnih glasila i na oglasnim pločama
općine Brodski Stupnik.
Rok za dostavu ponuda po raspisanom
natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države je 15 dana.
Općinsko vijeće donijet će odluku o
izboru najpovoljnijih ponuditelja po raspisanom
natječaju za prodaju u roku od 30 dana nakon
isteka roka za prikupljanje ponuda.
IV.
Za slučaj obročne otplate ugovorom se
određuje rok otplate za poljoprivredno zemljište
do iznosa prodajne cijene.
-

od 10.000,00 do 30.000,00 kuna - 5 godina
od 30.000,00 do 50.000,00 kuna - 10 godina
iznad 50.000,00 kuna - 15 godina.
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Ukoliko kupac uplati cjelokupan iznos,
ostvaruje pravo na popust od 20% od postignute
prodajne cijene.
Svaki ponuđač na javni natječaj dužan je
uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene
početne cijene čestice za koju se natječe.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 320-01/08-01/13
Urbroj:2178/03-02-08-2
Brodski Stupnik, 12. svibnja 2008. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

23.
Na temelju članka 2. Zakona o savjetima
mladih ("NN" 23/07) i članka 6. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 29/07) i članka
29. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 10/01 i
6/04), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na
17. sjednici održanoj 12. svibnja 2008. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih općine
Brodski Stupnik
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I.

U Savjet mladih općine Brodski Stupnik
imenuju se sljedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.

Antonija Banoža
Ivan Lovinčić
Ivan Lozinjak
Dražen Mrgan
Perica Perić.
II.

Savjet mladih općine Brodski Stupnik u
okviru svog djelokruga obavlja poslove utvrđene
Zakonom i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih,
te jednom godišnje podnosi Općinskom vijeću
izvješće o svom radu.
Stručne i administrativno-tehničke poslove
za Savjet mladih općine Brodski Stupnik obavlja
Upravni odjel općine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 023-01/08-01/26
Urbroj:2178/03-02-08-11
Brodski Stupnik, 12. svibnja 2008. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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Broj: 8

OPĆINA DAVOR

17.

U
potpisu
poglavarstva

Nakon
objavljenog
uspoređivanja
s
izvornim tekstom, utvrđena je pogreška u Odluci
o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine
Davor za 2007. godinu, koja je objavljena u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"
broj 6/08, od 6. s vibnja 2008., te se daje

umjesto "Đuro Anđelković,prof."

ISPRAVAK
Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju
Proračuna općine Davor za 2007. godinu

"Predsjednik

Općinskog

treba stajati:
"Predsjednik Općinskog vijeća
Alojz Jakirčević"
Klasa : 400-01/06-01/3
Urbroj: 2178/17-01-07-08/24
Slavonski Brod, 4. lipnja 2008.
Tajnica
Županijske skupštine
Slavica Bešlić,dipl.iur., v.r.
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Članak 4.

18.

Na temelju članka 66. Statuta općine
Davor («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 11/01 i 11/05), Poglavarstvo općine
Davor na svojoj 16. sjednici održanoj 28. prosinca
2006. godine, donijelo je
PRAVILNIK
o uvjetima i mjerilima za provođenje
programa za ostvarivanje socijalne skrbi na
području općine Davor

Imovinski uvjet ispunjava samac ili
obitelji koje nemaju sredstava za uzdržavanje u
visini utvrđenoj u članku 16. Zakona o socijalnoj
skrbi («Narodne novine» broj: 27/01, 59/01, 82/01,
103/03, 44/06) uvećanoj za 10%, a nisu ih u
mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima od
imovine ili na drugi način.
Pod pojmom prihoda smatra se prosječni
mjesečni prihod samca ili obitelji ostvaren
(isplaćen ) u tri mjeseca koji prethode mjesecu u
kojem je podnesen zahtjev, a čine ga sva sredstva
koja samac ili obitelj ostvari s osnove rada,
mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi
način i to :

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i
mjerila za ostvarivanje prava iz Programa
socijalne skrbi na području općine Davor vezano
za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje
troškova stanovanja, ostvarivanja prava na
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,
prava na jednokratnu novčanu pomoć i prava na
sufinanciranje ljetovanja djece.

KORISNICI PRAVA
DRŽAVNA OSNOVICA
OPĆINSKA OSNOVICA
(uvećana za 10%)
1.
2.

3.
Članak 2.
4.
Pravo na korištenje sredstava iz članka 1.
ovog Pravilnika može ostvariti korisnik ako
ispunjava sljedeće uvjete :
a)
b)
c)

socijalni uvjet,
uvjet prihoda i
poseban uvjet.

5.

6.

Članak 3.

7.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na
temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Nova
Gradiška ostvaruje jedno od prava, i to :

8.

- pravo na pomoć za uzdržavanje i
- pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Za samca 100%
400,00 kn
440,00 kn
Za odraslu osobu koja živi
u obitelji 80% osnovice
320,00 kn
352,00 kn
Za dijete do sedam godina
80% osnovice
320,00 kn
352,00 kn
Za dijete od 7-15 godina
90% osnovice
360,00 kn
396,00 kn
Za dijete od 15-18 godina
100% osnovice
400,00 kn
440,00 kn
Za potpuno radno nesposobnu
osobu koja živi sama osnovica
se povećava za 50%
600,00 kn
660,00 kn
Za potpuno radno nesposobnu
odraslu osobu koja živi u obitelji
osnovica se povećava za 30%
520,00 kn
572,00 kn
Za trudnicu nakon 12 tjedana
trudnoće i roditelju do 2 mjeseca
nakon poroda osnovica se
povećava za 50%
600,00 kn
660,00 kn
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9.

Djetetu samohranog roditelja
uvećava se utvrđeni iznos za 25%
500,00 kn
550,00 kn

U primanja iz stavka 2. ovog članka ne
uračunava se novčana naknada za tjelesno
oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski
dodatak, osobna invalidnina, doplatak za djecu, a
iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na
temelju propisa o obiteljskim odnosima član
obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član
obitelji.

Broj: 8

može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na
način da Jedinstveni upravni odjel izda nalog da
se djelomično ili u cijelosti plati račun pravnoj ili
fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.
1.

Podmirenje troškova najamnine
Članak 9.

Pravo na podmirenje troškova najamnine
može ostvariti korisnik stana-najmoprimac koji
plaća zaštićenu odn. ugovorenu najamninu za stan
u vlasništvu pravne ili fizičke osobe.

Članak 5.
Članak 10.
Posebni uvjeti za korištenje sredstava iz
programa socijalne skrbi odnose se na potrebe
samca ili obitelji nastale uslijed elementarnih
nepogoda ili drugih okolnosti zbog kojih se
korisnik našao u socijalno-zaštitnoj potrebi.
II.

POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA
STANOVANJA

Pravo na pomoć za podmirenje troškova
najamnine ne može ostvariti korisnik stana
najmoprimac ako :
ugovorom o najmu stana ne dokaže
postojanje najma,
stan ili dio stana daje u podnajam,
stan koristi za druge namjene.

Članak 6.
Članak 11.
Troškovi stanovanja u smislu Programa za
ostvarivanje socijalne skrbi na području općine
Davor odnose se na najamninu, komunalnu
naknadu, električnu energiju, vodu, odvodnju, te
odvoz i deponiranje smeća.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
može se odobriti ako se plaćanje tih troškova ne
osigurava po drugoj osnovi.

Članak 7.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
odobrava se korisniku koji ispunjava uvjete iz
točke a) i b) članka 2. ovog Pravilnika, mjesečno
najviše do iznosa polovice sredstava potrebnih za
uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenog u
postotku.

Članak 8.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Pravo na podmirenje troškova najamnine
stana ostvaruje se na način da se najmoprimcu
nadoknađuje najamnina samo do iznosa zaštićene
najamnine za odgovarajući stan, i to :
za samca - garsonjera ili jednosoban stan
površine do 25 m2,
za dvočlanu obitelj - jednosobni ili
jednoiposobni stan površine do 35 m2,
za tročlanu obitelj jednoiposobni ili
dvosobni stan površine do 45 m2,
za četveročlanu obitelj dvosobni ili
trosobni stan površine do 55 m2.
Subvencije se isplaćuju u pravilu do
petnaestog u mjesecu za protekli mjesec.

2.

Podmirenje
naknade

troškova

komunalne

Članak 12.
Pravo na podmirenje troškova komunalne
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naknade u punom iznosu zaduženja ostvaruje
samac ili obitelj koja ispunjava uvjete iz točke a)
i b) članka 2. ovog Pravilnika.
Samac ili obitelj čiji mjesečni prihod po
članu ne prelazi iznos od 200% osnovice po
osnovi socijalne skrbi, oslobađa se plaćanja
komunalne naknade u iznosu od 50% zaduženja.

3.

5.

Strana: 945

Jednokratna novčana pomoć
Članak 16.

Jednokratna pomoć u novcu može se
odobriti samcu ili obitelji koji se zbog posebnih
uvjeta i trenutačnih okolnosti
elementarne
nepogode ili drugih nevolja ) nalaze u socijalno
zaštitnoj potrebi.

Podmirenje troškova vode
Članak 13.

Članak 17.

Pravo na podmirenje troškova vode
ostvaruje samac ili obitelj, i to :
samac do 3 ( tri ) m3 vode,
dvočlana obitelj do 5 (pet ) m3 vode,
tročlana obitelj do 7 ( sedam ) m3 vode,
za svakog daljnjeg člana po 2 ( dva ) m3
vode.
Obitelj s djetetom, odnosno osobom s
posebnim zdravstvenim indikacijama ostvaruje
pravo na subvencioniranje dodatnih 2 ( dva ) m3
vode.

Jednokratna novčana pomoć može se
odobriti do iznosa od 5.000,00 kuna. Odluku o
dodjeli donosi Općinsko poglavarstvo.
Izuzetno
u
hitnim
slučajevima,
jednokratnu novčanu pomoć do iznosa od 1.000,00
kuna odobrava načelnik općine Davor.

Članak 14.
Pravo podmirenja troškova odvodnje
ostvaruje samac ili obitelj u punom iznosu.

4.

Podmirenje troškova električne energije
Članak 15.

Pravo na pomirenje troškova električne
energije ostvaruje samac ili obitelj i to :
samac u iznosu od 30,00 kuna,
dvočlana obitelj u iznosu od 50,00 kuna,
tročlana obitelj u iznosu od 60,00 kuna,
za svakog daljnjeg člana iznos se
povećava za 10,00 kuna.
Obitelj s djetetom, odnosno osobom s
posebnim zdravstvenim indikacijama, ostvaruje
pravo na dodatnih 10,00 kuna.

6.

Sufinanciranje ljetovanja djece
Članak 18.

Pravo na sufinanciranje ljetovanja u
organiziranom smještaju može ostvariti dijete
predškolskog uzrasta, odnosno učenik osnovne
škole ako su im roditelji slabijeg imovnog stanja,
a ljetovanje organizira i sufinancira Centar za
socijalnu skrb Nova Gradiška.
III.

NAČIN
OSTVARIVANJA
OSTALIH
PRAVA NA POMOĆ IZ PROGRAMA
SOCIJALNE SKRBI
Članak 19.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja i isplatu jednokratne novčane pomoći,
sufinanciranja ljetovanja djece i ostalih oblika
socijalne pomoći iz Programa, ostvaruje se u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Davor.
Postupak za odobrenje pomoći pokreće se
pismenim podneskom stranke ili po službenoj
dužnosti.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za
ostvarivanje prava kao i tijekom korištenja prava,
podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti
Jedinstvenom upravnom odjelu odgovarajuće
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isprave, odnosno dokaze za ostvarivanje prava.

Članak 20.
Korisnik prava na pomoć za podmirenje
troškova stanovanja dužan je svaka tri mjeseca
obnoviti zahtjev i predočiti odgovarajuće dokaze.
Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom
odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje
utječu na ostvarivanje prava propisanih ovim
Pravilnikom u roku osam (8) dana od dana
nastanka promjene.

IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Broj: 8

19.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", broj 11/01. i 11/05.) i u skladu s
Uredbom o postupku nabave roba, radova i
usluga male vrijednosti ("Narodne novine" broj
14/02), Poglavarstvo općine Davor na svojoj 26.
sjednici održanoj 16. travnja 2008. godine, donosi
ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za izradu
oborinske odvodnje u ulici Ivana Gundulića u
Davoru

Članak 21.
Članak 1.
Sredstva iz Pravilnika isplaćivat će se do
visine sredstava osiguranih u Proračunu za tekuću
godinu.

Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa:550-01/06-01/13
Urbroj:2178/17-01-06-01
Davor, 28. 12. 2006.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG POGLAVARSTVA:
Đuro Anđelković, prof., v.r.

Za najpovoljniju ponudu pristiglu na
poziv u postupku ograničenog prikupljanja ponuda
za nabavku opreme za izradu oborinske odvodnje
u ulici Ivana Gundulića u Davoru, prema
prijedlogu Stručnog povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka nabave od 21. 12. 2007.
godine, izabire se ponuda od ponuditelja Promet
d.o.o. za trgovinu, prijevoz, građenje i usluge,
Požega, Industrijska 28, MB:3591654, po cijeni iz
Ponude br. 142/2007 od 17. 12. 2007. godine, u
ukupnom iznosu od 197.525,00 kuna, a u cijenu
nije uračunat PDV.

Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik općine Davor za
potpisivanje ugovora za izvođenje radova iz
članka 1. ove Odluke, s izabranim najpovoljnijim
ponuđačem u kojem će biti regulirana sva
međusobna prava i obveze uz poštivanje odredbi
ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 363-01/07-021/18
Urbroj: 2178/17-01-07-08-16
Davor, 16. travnja 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r
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Članak 2.

Ovlašćuje se načelnik općine Davor za
potpisivanje ugovora za izvođenje radova iz
članka 1. ove Odluke, s izabranim najpovoljnijim
ponuđačem u kojem će biti regulirana sva
međusobna prava i obveze uz poštivanje odredbi
ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
20.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", broj 11/01. i 11/05.) i u skladu s
Uredbom o postupku nabave roba, radova i
usluga male vrijednosti ("Narodne novine" broj
14/02), Poglavarstvo općine Davor na svojoj 26.
sjednici održanoj 16. travnja 2008. godine, donosi

Klasa : 363-01/07-021/18
Urbroj: 2178/17-01-07-08-17
Davor, 16. travnja 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za izradu
oborinske odvodnje u Savskoj ulici u Davoru
21.
Članak 1.
Za najpovoljniju ponudu pristiglu na
poziv u postupku ograničenog prikupljanja ponuda
za nabavku opreme za izradu oborinske odvodnje
u Savskoj ulici
u Davoru, prema prijedlogu
Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave od 21. 12. 2007. godine, izabire
se ponuda od ponuditelja Promet d.o.o. za
trgovinu, prijevoz, građenje i usluge, Požega,
Industrijska 28, MB:3591654, po cijeni iz Ponude
br. 143/2007 od 17. 12. 2007. godine, u ukupnom
iznosu od 150.344,70 kuna, a u cijenu nije
uračunat PDV.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", broj 11/01. i 11/05.) i u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi ("NN" broj 110/07),
Poglavarstvo općine Davor na svojoj 26. sjednici
održanoj 16. travnja 2008. godine, donosi
ODLUKU
o izboru vršitelja nadzora izvođenja radova
na izradi oborinske odvodnje u ulicama
I. Gundulića i Savska u naselju Davoru
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Članak 1.

Za vršenje stručnog nadzora na izvođenju
radova na izradi oborinske odvodnje u ulicama
Ivana Gundulića i Savska ulica u naselju Davor
izabire se Regionalni vodovod Davor d.o.o.,
Davor, Vladimira Nazora bb.

Broj: 8

22.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", broj 11/01. i 11/05.) i u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi ("NN" broj 110/07),
Poglavarstvo općine Davor na svojoj 26. sjednici
održanoj 16. travnja 2008. godine, donosi

Članak 2.
ODLUKU
Vršenje stručnog nadzora za izvođenje
radova izrade oborinske odvodnje iz članka 1.
ove Odluke bit će bez naknade.

o izboru izvođača radova za uređenje
poljskih puteva na području općine Davor

Članak 3.

Članak 1.

Regionalni vodovod Davor d.o.o. Davor,
Vladimira Nazora bb, donijet će posebno rješenje
o imenovanju osobe za vršenje stručnog nadzora
u imenu Maria Đurića,dipl.ing.građ., ovlaštenog
inženjera građevinarstva, kako je navedeno u
ponudi.

Za izvođenje radova na uređenju poljskih
puteva na području općine Davor, izabire se
Ponuda br. 12-04/08 od ponuditelja Vodoprivreda Nova
Gradiška d.d.
za
vodnogospodarsku
djelatnost, Juraja Haulika 12, Nova Gradiška, po
ponudbenoj
cijeni
prema
Troškovniku
u
sveukupnom iznosu od 71.240,44 kuna s
uračunatim PDV-om.

Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik općine Davor, Đuro
Anđelković za potpisivanje ugovora za vršenje
nadzora s Regionalnim vodovodom Davor d.o.o.,
kojim će biti regulirana međusobna prava i
obveze.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Članak 2.
Radovi na uređenju poljskih puteva na
području općine Davor iz članka 1. ove Odluke
vršit će se u dogovoru s izabranim izvođačem
radova, prema utvrđenoj jediničnoj cijeni iz
ponudbenog Troškovnika koji je sastavni dio
prihvaćene Ponude br. 12-04/08 od 1. 4. 2008.
godine.

Članak 3.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 363-01/07-021/18
Urbroj: 2178/17-01-07-08-19
Davor, 16. travnja 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.

Ovlašćuje se načelnik općine Davor za
potpisivanje ugovora za izvođenje radova iz
članka 1. ove Odluke, s izabranim izvođačem
radova u kojem će biti regulirana sva međusobna
prava i obveze uz poštivanje odredbi ove Odluke.
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Članak 4.

Članak 2.

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

Financijska sredstva za ostvarivanje prava
iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u
Proračunu općine Davor.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 052-01/08-01/6
Urbroj: 2178/17-01-08-2
Davor, 16. travnja 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.

PLAĆE I DODACI NA PLAĆE
Članak 3.
Plaću načelniku i službenicima
osnovna plaća i dodaci na plaću.

čini

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je
zaposlenik raspoređen i osnovica za izračun plaće,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog
staža.

23.

Članak 4.

Na temelju članka 56. i 96. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01. i 60/01.), te članka
23. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 11/01 i 11/05),
Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 19.
sjednici održanoj 14. prosinca 2007. godine, donosi
ODLUKU
o plaći, dodacima na plaću, radnom vremenu,
odmorima, dopustima i ostalim materijalnim
pravima načelnika i službenika-zaposlenika u
općini Davor

Osnovica za obračun plaće ista je kao i
osnovica plaće za državne službenike i namješ
tenike propisana Kolektivnim ugovorom za
državne službenike i namještenike.

Članak 5.
Za obračun plaće prema
poslova utvđuju se koeficijenti i to :
-

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina i način
obračuna plaće kao i dodatka na plaću načelniku
i službenicima-zaposlenicima u općini Davor, te
radno vrijeme, odmori, sigurnost na radu i ostala
materijalna prava.

-

složenosti

za načelnika općine koeficijent 2,08
za pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela
koeficijent 1,45
za voditelja odsjeka računovodstva i
knjigovodstva
koeficijent 1,16
za referent za opće upravne poslove
koeficijent 1,00
za komunalni redar
koeficijent 0,91
za komunalni djelatnik I
koeficijent 0,71
za komunalni djelatnik II
koeficijent 0,58
za domar, ložač
koeficijent 0,58
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Članak 6.

Članak 10.

Zaposlenik u upravnom odjelu zbog
zalaganja
na
radu,
samoinicijativnosti,
pravovremenosti i kreativnosti u izvršavanju
poslova i zadataka, odgovornosti i radne
discipline, pripada na ime stimulativnog dijela
plaće povećanje startnog koeficijenta i to :
za zaposlenike s 5-15 godina radnog
iskustva
koeficijent 0,04
za zaposlenike s 15-30 godina radnog
iskustva
koeficijent 0,08
za zaposlenike s preko 30 godina radnog
iskustva
koeficijent 0,13

Sva ostala prava vezana za radno vrijeme,
odmore i dopuste zaposlenik ima pravo koristiti
sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za
državne službenike i namještenike.

Načelnik
može
zbog
natprosječnih
rezultata rada zaposlenika odobriti zaposleniku
nagradu u visini 20% osnovice tijekom godine,
ali ne kao stalni dodatak uz plaću.

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU
Članak 11.
Sva prava i obveze zaposlenika u smislu
zdravlja i sigurnosti na radu propisana su
Kolektivnim ugovorom za državne službenike i
namještenike, te se shodno tome primjenjuju i na
zaposlenike općine.

OSTALA MATERIJALNA PRAVA
Članak 7.

Članak 12.

Dodatke na plaću i druga prava vezana uz
plaću
zaposlenici
će
ostvarivati
prema
Kolektivnom ugovoru za državne službenike i
namještenike.
Zaposlenici imaju pravo na prijevozne
troškove s posla i na posao u visini mjesečne
karte prijevoza od mjesta stanovanja do posla, a
u slučaju da rade u mjestu stanovanja visinu
mjesečne karte do najbliže stanice, odnosno prve
stanice javnog prijevoza.

Na sva ostala materijalna prava kao što
su: regres za korištenje godišnjeg odmora,
otpremnina, pomoć u slučaju smrti, odvojeni život,
naknada troškova prijevoza, službena putovanja,
jubilarna nagrada, novčani iznos ili poklon djeci
zaposlenika u prigodi sv. Nikole, godišnja nagrada
za božićne blagdane (Božićnica) i druga
materijalna prava ovdje ne spomenuta, a u skladu
sa Zakonom o radu..

ZAVRŠNE ODREDBE
RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI
Članak 13.
Članak 8.
Radno vrijeme, odmori i dopusti
regulirani su Kolektivnim ugovorom za državne
službenike i namještenike.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o osnovama za raspoređivanje
plaća, naknada i drugih materijalnih prava
djelatnika zaposlenih u Općinskoj upravi općine
Davor od 15. 12. 2005. godine.

Članak 9.
Članak 14.
Rješenje o ukupnom trajanju godišnjeg
odmora
donosi načelnik općine za svakog
zaposlenika posebno, a sukladno odredbama
Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od
1. siječnja 2008. godine.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR

Davor d.o.o. Davor, regulirat će se posebnim
ugovorom.

Klasa:120-01/07-01/7
Urbroj:2178/17-01-07-1
Davor, 14. prosinca 2007.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Vinko Sverić, v.r.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:402-01/08-01/18
Urbroj:2178/17-01-08-01
Davor, 10. ožujka 2008.

24.

Na temelju članka 23. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05), a u skladu sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04. i
178/04), Općinsko vijeće općine Davor na svojoj
20. sjednici održanoj 10. ožujka 2008. godine,
donosi

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Vinko Sverić, v.r.

25.

ODLUKU
o prijenosu investicijske izgradnje
kanalizacijske mreže naselja Davor na
Regionalni vodovod Davor d.o.o. Davor

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima
mladih („Narodne novine“ broj 23/07) i članka 23.
Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 11/01. i 11/05.), Općinsko
vijeće općine Davor na svojoj 20. sjednici
održanoj 10. ožujka 2008. godine, donosi

Članak 1.
ODLUKU
Općina Davor prenosi izvođenje radova
na izgradnji kanalizacijske mreže u ulici Kralja
Zvonimira u naselju Davor u dužini od 180
metara.
Izgrađena kanalizacijska mreža ostaje u
dugotrajnoj imovini na korištenju i upravljanju
trgovačkom društvu Regionalni vodovod Davor
d.o.o. Davor, Vl. Nazora bb.

Članak 2.
Međusobna prava i obveze između općine
Davor i trgovačkog društva Regionalni vodovod

o osnivanju Savjeta mladih općine
Davor

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje osnivanje
Savjeta mladih općine Davor ( u daljnjem tekstu :
Savjet mladih ), sastav, način i postupak izbora,
djelokrug rada, način financiranja rada i
programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za
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rad, te druga pitanja od značaja za rad Savjeta
mladih.

-

Broj: 8

obrazloženje prijedloga.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi
neće se uzeti u razmatranje.
Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo
Općinskog vijeća općine Davor (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće) koje se osniva u cilju
aktivnog uključivanja mladih u javni život općine
Davor.
Pod mladima se razumjevaju osobe s
prebivalištem na području općine Davor, u dobi
od 15 do 29 godina života.

II.

SASTAV,
IZBORA
MLADIH

NAČIN
I
ČLANOVA

POSTUPAK
SAVJETA

Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za
izbor u Savjet mladih utvrđuje Odbor za izbor i
imenovanja općine Davor. Lista se objavljuje u
lokalnom glasilu ili oglasnoj ploči općine Davor
u roku od 15 dana od dana isteka roka za
dostavu prijedloga.
Lista kandidata utvrđuje se na način da se
ime i prezime kandidata na listi navodi prema
redoslijedu zaprimljenih prijedloga .
Lista kandidata sadrži :
naznaku predlagatelja,
ime i prezime kandidata,
datum i godinu rođenja kandidata.

Članak 3.

Članak 6.

Savjet mladih broji 5 članova, uključujući
predsjednika i zamjenika predsjednika.
Mladi koji mogu biti birani u Savjet
mladih su osobe iz članka 2. stavka 2. ove Odluke.

Općinsko vijeće dužno je izabrati članove
Savjeta mladih u roku 30 dana od objave liste
kandidata.

Članak 7.
Članak 4.
Općinsko vijeće pokreće postupak izbora
članova Savjeta mladih javnim pozivom.
Kandidate za članove Savjeta mladih
predlažu udruge mladih i udruge koje se bave
mladima, učenička vijeća srednjih škola, te drugi
registrirani oblici organiziranja mladih sa
sjedištem na području općine Davor.

Članak 5.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta
mladih podnose se u pisanom obliku u općinu
Davor u roku od 15 dana od dana objave javnog
poziva u lokalnom glasilu općine Davor.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka
obavezno sadrži sljedeće podatke :
naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja
podaci o kandidatu : ime, prezime, datum
i godina rođenja, prebivalište,

Općinsko vijeće bira članove Savjeta
mladih tajnim glasovanjem na način i po
postupku propisanim Poslovnikom Općinskog
vijeća.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata
se navode abecednom redom, a glasuje se na
način da se zaokružuje redni broj ispred
prezimena pojedinog kandidata.
Važeći je onaj listić na kojem su
zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše
5 kandidata.
Za članove Savjeta mladih izabrani su
kandidati od rednog broja 1 do rednog broja na
rang listi dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata
ostvare jednaki broj glasova, izbor među tim
kandidatima se ponavlja na istoj sjednici.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 8
Članak 8.

III.

Članovi Savjeta mladih biraju se na
vrijeme od dvije godine.
Predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih iz
reda izabranih članova na konstituirajućoj
sjednici.
Općinsko vijeće razrješit će člana Savjeta
mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne
nazoči sjednicama, ako navrši 30 godina života,
na osobni zahtjev, te ako je pravomoć
nom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu
kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci.
U slučaju iz stavka 3. ovog članka
prijedlog za novog člana Savjeta mladih Odbor za
izbor i imenovanja utvrđuje na prijedlog onog
predlagatelja čiji je kandidat bio izabran. Novom
č
lanu mandat traje do isteka mandata člana
umjesto kojeg je izabran.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih
:
-

-

-

-

-

-

Članak 10.
Način rada Savjeta mladih, te izbor
predsjednika i njegovog zamjenika utvrđuje se
Poslovnikom o radu Savjeta mladih.
Poslovnik iz stavka 1. ovog članka donosi
se većinom glasova svih članova Savjeta mladih
na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih
saziva predsjednik Općinskog vijeća, koji
sjednicom predsjedava do izbora predsjednika
Savjeta mladih.

DJELOKRUG I NAČIN RADA
SAVJETA MLADIH
Članak 11.

Članak 9.
Predsjednik Savjeta mladih zastupa i
predstavlja Savjet mladih, te obavlja druge
poslove utvrđene ovom Odlukom.
Predsjednika Savjeta mladih u slučaju
njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje
zamjenik predsjednika.
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-

raspravlja na sjednicama o pitanjima
značajnim za za rad Savjeta mladih,
predlaže Općinskom vijeću donošenje
odluka, programa i drugih akata od
značaja za unapređenje položaja mladih,
predlaže Općinskom vijeću raspravu o
pojedinim pitanjima od značaja za mlade,
te način rješavanja istih,
daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i
drugih akata od značenja za mlade i
položaj mladih,
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe
lokalnog programa djelovanja za mlade,
izrađuje izvješća nadležnim tijelima o
problemima mladih, a po potrebi predlaže
i donošenje programa za otklanjanje
nastalih problema i poboljšanja položaja
mladih,
predlaže mjere za ostvarenje i provedbu
odluka i programa o skrbi za mlade,
skrbi o informiranosti mladih o svim
pitanjima značajnim za unapređenje
položaja mladih,
potiče međusobnu suradnju savjeta mladih
općina, gradova i županija u Republici
Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu
iskustava s odgovarajućim tijelima drugih
zemalja,
predlaže Općinskom vijeću financijski
plan radi ostvarivanja programa rada
Savjeta mladih, te obavlja i druge poslove
od interesa za mlade.

Članak 12.
Savjet mladih održava redovite sjednice
najmanje jedanput u dva mjeseca.
Sjednice Savjeta mladih saziva i njima
predsjedava predsjednik Savjeta mladih.
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Predsjednik Savjeta mladih dužan je
sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na
prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Broj: 8

svom radu Općinskom vijeću do kraja ožujka
tekuće godine za prethodnu godinu.

IV SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH
Članak 13.
Članak 18.
Savjet
mladih
može
pravovaljano
odlučivati ako je na sjednici nazočna većina
članova Savjeta mladih.
Savjet mladih donosi odluke većinom
glasova nazočnih članova.

Članak 14.
Savjet mladih može osnovati svoja stalna
i povremena radna tijela za uža područja
djelovanja, te organizirati forume, tribine i
radionice za pojedine dobne skupine mladih ili
srodne vrste problema mladih.

Općina Davor osigurava financijska
sredstva za rad Savjeta mladih, kao i prostor za
održavanje sjednica Savjeta mladih.
Financijska sredstva za rad Savjeta mladih
osiguravaju se u Proračunu općine Davor na
temelju odobrenog programa rada Savjeta mladih.
Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na
naknadu troškova za rad.

Članak 19.
Stručne i administrativne poslove za
potrebe Savjeta mladih obavljaju stručne službe
općine Davor.

Članak 15.
Savjet mladih donosi program rada za
svaku kalendarsku godinu.
Programom se utvrđuju aktivnosti Savjeta
mladih, nositelji pojedinih aktivnosti, te rokovi
njihova završavanja .

Članak 16.
Program rada Savjeta mladih donosi se
većinom glasova svih članova Savjeta mladih.
Ako se programom rada Savjeta mladih
za provedbu planiranih aktivnosti predviđa
potreba osiguranja financijskih sredstava, program
rada mora sadržavati i financijski plan koji mora
biti usklađen s odobrenim financijskim sredstvima
za te namjene u Proračunu općine Davor.
Program rada Savjeta mladih donosi se i podnosi
na odobravanje Općinskom vijeću najkasnije do
30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku
godinu.

Članak 17.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Općinsko vijeće pokrenut će postupak
izbora članova Savjeta mladih u prvom sazivu u
roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke.
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:021-05/08-01/1
Urbroj:2178/17-01-08-1
Davor, 10. ožujka 2008.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Vinko Sverić, v.r.
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

6.

a)
b)

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o
vatrogastvu (»Narodne novine, broj 106/99, 117/01,
96/03 i 174/04), članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 33.
Statuta općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije“, broj 7/04. i 13/05.),
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci, na 20.
sjednici održanoj 13. svibnja 2008. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
u svezi razmatranja Izvješća o radu i
financijskom poslovanju
DVD-a Donji Andrijevci u 2007. godini

I.
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci
prihvaća:

Izvješće o radu DVD-a Donji Andrijevci u
2007. godini
Izvješće o financijskom poslovanju DVD-a
Donji Andrijevci u 2007. godini

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u »Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa: 214-01/08-01/06
Urbroj broj:2178/04-01-08-3
Donji Andrijevci. 13.5.2008.
Predsjednik
Vlatko Krznarić, v.r.
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Članak 2.

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o
zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04 i
79/07.) i članka 33. Statuta općine Donji Andrijevci
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br.
7/04 i 13/05), Općinsko vijeće općine Donji
Andrijevci na 20. sjednici održanoj 13.5.2008.
godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja općine
Donji Andrijevci

Članak 1.
Stožer zaštite i spašavanja općine Donji
Andrijevci osniva se za upravljanje i usklađivanje
aktivnosti oprerativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa općine u slučaju neposredne
prijetnje, katastrofe i velike nesreće sa ciljem
sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica
katastrofe i velike nesreće.

Članak 2.
U Stožer zaštite i spašavanja općine Donji
Andrijevci imenuju se
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Broj: 8

IVAN MUSA, zapovjednik
(općinski načelnik)
TAJANA KATALINIĆ dipl. ing., član
(djelatnik područnog ureda za zaštitu i
spašavanje)
IVAN VUKAŠINOVIĆ, član
(zapovjednik vatrogasne postrojbe)
FRANJO JURKOVIĆ, član
(djelatnik Općinske uprave)
TOMISLAV SUDIĆ, član
(predstavnik Policijske uprave)
KREŠIMIR VUČKOVIĆ
(predstavnik zdravstvene ustanove)
JOSIP TOMIĆ, dr. vet. med.
(predstavnik Veterinarske stanice)

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje vrijediti Odluka o osnivanju i imenovanju
članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine
Donji Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije» br. 11/06 i 13/07).

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa:810-01/08-01/03
Urbroj:2178/04-01-08-1
Donji Andrijevci, 13.5.2008. godine
Predsjednik
Vlatko Krznarić, v.r.

8.

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1.
Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'', broj
174/04 i 79/07) i članka 33. Statuta općine Donji
Andrijevci (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 7/04 i 13/05), Općinsko vijeće općine
Donji Andrijevci na 20. sjednici održanoj 13.5.2008.
donijelo je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području općine
Donji Andrijevci
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i
posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa
utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša,
materijalnih i kulturnih dobara, sa ciljem zaštite i

Broj: 8
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spašavanja ljudi, materijalnih dobara, te okoliša kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i
spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i
zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i
spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti )
donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava
za zaštitu i spašavanje na području općine Donji
Andrijevci.
Smjernice se odnose na sljedeće :

1.
CIVILNA ZAŠTITA (Stožer zaštite i
spašavanja općine Donji Andrijevci, Zapovjedništvo
civilne zaštite općine Donji Andrijevci, postrojbe i
druge organizirane snage civilne zaštite)
Temeljem članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti
i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04) te
sukladno članku 9. Pravilnika o pozivanju,
mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i
spašavanja („Narodne novine'', broj 25/06) načelnik
općine Donji Andrijevci je dana 20. lipnja 2006.
godine donio Odluku o osnivanju i imenovanju
članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja a 15.
lipnja 2007. Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i
imenovanju članova Zapovjedništva zaštite i
spašavanja općine Donji Andrijevci.
Temeljem odredbi Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ br. 79/07) zapovjedništva zaštite i spašavanja
mijenjaju naziv u stožere zaštite i spašavanja a
nadležnost za imenovanje članova stožera zaštite i
spašavanja dana je predstavničkom tijelu jedinice
lokalne samouprave. Sukladno navedenom, Općinsko
vijeće općine Donji Andrijevci u obvezi je donijeti
odluku o imenovanju članova zaštite i spašavanja.
Zapovjednik Stožera zaštite i spašavanja
općine Donji Andrijevci po funkciji je i na temelju
posebnih propisa općinski načelnik.
Stožer zaštite i spašavanja osniva se za
upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa
zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće sa ciljem sprječavanja, ublažavanja i
otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće na području općine, za zapovjedanje
aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite
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poziva se, mobilizira i aktivira Zapovjedništvo civilne
zaštite.
Sukladno članku 14. stavku 2. Pravilnika o
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine'', broj
25/06) zapovjednike i članove zapovjedništva civilne
zaštite imenuje načelnik općine.
Pošto još nije donesena procjena ugroženosti
i plan zaštite i spašavanja nisu ni definirane postrojbe
civilne zaštite.
Za potrebe civilne zaštite u Proračunu općine
za 2008. godinu nisu osigurana sredstva, te je ista
potrebno osigurati rebalansom Proračuna.
Tijekom 2008. godine sukladno Zakonu o
zaštiti i spašavanju potrebno je pristupiti izradi
Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja.

2.
VATROGASTVO (zapovjedništva i
postrojbe vatrogastva)
Uvažavajući realno stanje zaštite od požara
na području općine Donji Andrijevci a vezano uz
djelovanje vatrogasnih postrojbi, ovim smjernicama
iskazuju se bitne odrednice materijalno-tehničkog
razvoja, razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava
organizacije i djelovanja te pregled financijskih
sredstava u Proračunu za te namjene sa ciljem jačanja
spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu
zaštite i spašavanja na području općine Donji
Andrijevci.
Broj, vrsta, opremljenost i veličina
vatrogasnih postrojbi određeni su Planom zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija za područje općine
Donji Andrijevci, a na temelju Procjene ugroženosti
od požara donesenoj na sjednici Općinskog vijeća
općine Donji Andrijevci 22. rujna 2005. godine
(Klasa:214-01/05-01/10, Urbroj:2178/04-01-05-1).
Na području općine Donji Andrijevci djeluje
jedna dobrovoljna vatrogasna postrojba u okviru
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Andrijevci.
Sukladno procjeni i planu zaštite od požara
vatrogasna postrojba mora imati najmanje 20
operativnih vatrogasaca.
Neophodno je i dalje provoditi različite
oblike osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca, te
redovito obavljati liječničke preglede.
U području rada sa članstvom posebnu
pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali
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i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe.
Sredstva za financiranje redovite djelatnosti
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Andrijevci
osiguravaju se Proračunom općine Donji Andrijevci
temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu (»Narodne
novine«, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04.
pročišćeni tekst i 174/04).

Broj: 8

ambulanta i ljekarna Staro Topolje

Općina Donji Andrijevci nema u svom
vlasništvu javnih skloništa pa sukladno tome nema ni
obvezu redovnog investicijskog održavanja istih.

Obavljanje javnih ovlasti iz područja
veterinarstva vrši Veterinarska stanica Argus d.o.o.
Slavonski Brod putem svojih ambulanti i ljekarni u
Donjim Andrijevcima i Starom Topolju. Mjere zaštite
zdravlja životinja, te mjere zaštite životinja od
zaraznih bolesti koji se provode radi osiguranja
uzgoja i proizvodnje zdravih životinja, higijensko i
zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda. Zaštita
ljudi od zoonoze i veterinarska zaštita okoliša također
je zakonom propisana obveza veterinarske službe. U
situaciji veće epidemije i drugih izvanrednih situacija
uključuje se nadležno ministarstvo.

4.

Komunalno poduzeće Runolist d.o.o. Vrpolje

3.

SKLONIŠTA

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Udruge građana od značaja za zaštitu i
spašavanje na području općine Donji Andrijevci su:
1.
2.
3.
4.

Lovna jedinica „Jastreb“ Donji Andrijevci
Lovna jedinica „Staro Topolje“ Staro Topolje
Lovna jedinica „Novo Topolje“ Novo
Topolje
Športsko-ribolovna udruga „Štuka“ Donji
Andrijevci

Navedene udruge ne bave se zaštitom i
spašavanjem u okviru redovne djelatnosti ali imaju
veliki broj članova koji dobro poznaju lokalni teren i
mogu biti vrlo važni čimbenici u sustavu zaštite i
spašavanja na području općine Donji Andrijevci.

5.

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

Na području općine Donji Andrijevci nije
registrirana niti jedna pravna osoba koja se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.

6.

OSTALE PRAVNE OSOBE

Veterinarska stanica ARGUS d.o.o.
Slavonski Brod (Veterinarska ambulanta i
ljekarna Donji Andrijevci i Veterinarska

Komunalno poduzeće Runolist d.o.o. Vrpolje
je privatno komunalno poduzeće koje na području
općine Donji Andrijevci obavlja djelatnost skupljanja
i odvoz komunalnog otpada iz kućanstava, trgovačkih
društava i obrta.

Ostale pravne i fizičke osobe
Na području općine Donji Andrijevci
registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se
bave građevinskom, prijevozničkom ili drugom
sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i
spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih
situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama,
mogu sa svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima
i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć
žrtvama velikih nesreća i katastrofa.
Koordinaciju aktivnosti različitih službi,
ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim
situacijama obavljat će Stožer zaštite i spašavanja.

7.

FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

Sukladno odredbi članka 28. Zakona o zaštiti
i spašavanju predstavnička tijela jedinice lokalne
samouprave u Proračunu osiguravaju sredstva
namijenjena za financiranje sustava zaštite i
spašavanje Stoga je u Proračunu općine Donji
Andrijevci u skladu s navedenim zakonom, te drugim
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posebnim propisima potrebno ugraditi sljedeće
stavke:

9.

a)

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu
(«Narodne novine» br. 96/03) i članka 33. Statuta
općine Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije" br. 7/04 i 13/05), Općinsko vijeće
općine Donji Andrijevci na 20. sjednici održanoj
13.5.2008. godine donosi

b)
c)
d)

8.

sredstva za vatrogastvo (sukladno Zakonu o
vatrogastvu),
sredstva za civilnu zaštitu (sukladno procjeni
i planu zaštite i spašavanja),
sredstva za razne udruge koje se bave
zaštitom i spašavanjem (udruge lovaca i dr.)
sredstva za provedbu zaštite i spašavanja
(edukacija, opremanje, intelektualne usluge,
promidžba, vježbe, djelovanje snaga i dr.)

ZAVRŠNE ODREDBE

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva
za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima
kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i
opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne
i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih
situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških
nesreća i katastrofa.
U tijeku 2008. godine potrebno je osposobiti
Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno
funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati
dijelove sustava zaštite i spašavanja
osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u
izvanrednim situacijama.
Nastaviti suradnju s Područnim uredom za
zaštitu i spašavanje Slavonski Brod sa ciljem jačanja i
usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i
spašavanja na području općine Donji Andrijevci.

ODLUKU
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna
Proračuna općine Donji Andrijevci
za 2007. godinu

I
Ovom Odlukom prihvaća se Godišnji
obračun Proračuna općine Donji Andrijevci za 2007.
godinu.

II
Godišnjim obračunom Proračuna za 2007.
godinu utvrđeni su
Prihodi Proračuna ostvareni
u 2007. godini

4.893.041 kn

Ukupno raspoloživi prihodi
u 2007. godini

4.893.041 kn

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
III
KLASA: 810-01/08-01/02
URBROJ: 2178/04-01-08-1
Donji Andrijevci, 13. svibnja 2008.
Predsjednik
Vlatko Krznarić, v.r.

Rashodi prema pozicijama Proračuna u 2007.
godini utvrđeni su u iznosu od 4.323.846 kn.

IV
Razlika između raspoloživih prihoda i
rashoda iznosi 569.195 kn što ujedno predstavlja
višak prihoda.
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V

Sastojak Godišnjeg obračuna Proračuna za
2007. godinu su:
Usporedni pregled planiranih i ostvarenih
prihoda i rashoda
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima
i izdacima
Bilanca
Izvještaj o novčanim tijekovima
Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i
obveza
Izvještaj o vlastitim prihodima
Izvještaj o obvezama
Izvještaj o rashodima prema funkcionalnoj
klasifikaciji
Bilješke

Broj: 8

Ova
Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko- posavske županije».
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/08-01/4
Urbroj: 2178/04-01-08-01
Donji Andrijevci, 13. 5. 2008.god.
Predsjednik
Vlatko Krznarić, v.r.

REALIZACIJA PRORAČUNA
Od 01.01.2007 do 31.12.2007

Broj: 8
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OPĆINA GARČIN

9.
III
Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin
("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije" br. 13/01), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 21. sjednici održanoj 13. svibnja
2008. g. donijelo je

Za sva eventualna zagađenja okoliša
nastala
prilikom
proizvodnje,
odgovornost
preuzima firma "Sudić-Metal" iz Slavonskog
Broda.

ODLUKU
IV
o davanju suglasnosti firmi "Sudić-Metal" iz
Slavonskog Broda za izgradnju poslovnih
objekata u k.o. Selna
I
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o davanju suglasnosti za gradnju
poslovnih objekata na k.č.br. 450, 451, 452, 453
u k.o. Selna.
II
U navedenim objektima proizvodit će se
drveni briketi i kocke od plastike.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/08-01/106
Urbroj: 2178/06-08-01-1
Garčin, 13. svibnja 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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Broj: 8

10.

11.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin
("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije" br. 13/01), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 21. sjednici održanoj 13. svibnja
2008. g. donijelo je

Na temelju članka 30. Zakona o
vatrogastvu ("Narodne novine" br. 106/99),
Općinsko poglavarstvo općine Garčin na svojoj
38. sjednici održanoj 26. svibnja 2008. g. donijelo
je

ODLUKU

RJEŠENJE

o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje
dimnjačarskih usluga na području općine
Garčin

o razrješenju zapovjednika DVD-a Garčin
I

I
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o raskidu Ugovora o koncesiji za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području
općine Garčin s dimnjačarskim obrtom "Negro" iz
Malina, vl. Zoran Pavletić.

II
Ivan Maglica iz Garčina, Kralja Tomislava
11 razrješuje se dužnosti zapovjednika DVD
Garčin.

II
Ugovor se raskida
Ugovora o koncesiji.

Općinsko poglavarstvo općine Garčin
donijelo je Rješenje o razrješenju zapovjednika
DVD-a Garčin.

prema

članku

9.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

III
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/08-01/107
Urbroj: 2178/06-08-01-1
Garčin, 13. svibnja 2008. g.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GARČIN
Klasa : 022-01/08-01/446
Urbroj: 2178/06-08-02-1
Garčin, 26. svibnja 2008. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Mato Grgić,dipl.iur., v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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Na temelju članka 30. Zakona o
vatrogastvu ("Narodne novine" br. 106/99),
Općinsko poglavarstvo općine Garčin na svojoj
38. sjednici održanoj 26. svibnja 2008. g. donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju zapovjednika DVD-a Garčin
I
Općinsko poglavarstvo općine Garčin
donijelo je Rješenje o imenovanju zapovjednika
DVD-a Garčin.
II
Za zapovjednika DVD-a Garčin imenuje
se Darko Mišanec iz Garčina, Frankopanska 12.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GARČIN
Klasa : 022-01/08-01/447
Urbroj: 2178/06-08-02-1
Garčin, 26. svibnja 2008. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Mato Grgić,dipl.iur., v.r.
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Broj: 8

OPĆINA
GORNJA VRBA

20.

III

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01,
60/01,129/05 ) te čl. 53 Statuta općine Gornja Vrba
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 3/06 ), Općinsko poglavarstvo Gornja Vrba na
svojoj 27.sjednici održanoj 28.5.2008.g. donijelo je:

Ovlašćuje se načelnik općine Gornja Vrba da
s izabranim ponuđačem zaključi Ugovor o provođenju
obvezne preventivne sustavne deratizacije na
području općine Gornja Vrba, sukladno uvjetima
prihvaćene ponude.

IV
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za provođenje sustavne
deratizacije na području općine Gornja Vrba u
2008.god.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „ Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA

I
Općinsko poglavarstvo općine Gornja Vrba
prihvaća ponudu ponuđača „PESTRID“ d.o.o. Bilje
za provođenje sustavne deratizacije u 2008.godini
po cijeni 18,00 kn po domaćinstvu.

II
Troškove provođenja deratizacije financira u
cijelosti općina Gornja Vrba.

KLASA: 402-08/08-01/18
URBROJ ; 2178/28-03-08-07
U Gornjoj Vrbi , 02.06.2008.godine
NAČELNIK:
Niko Pavić, ing.str.,v.r.
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OPĆINA KLAKAR

11.

Članak 2.

Općinsko vijeće općine Klakar, na 28.
sjednici održanoj 5. lipnja 2008. godine na temelju čl.
100.-101., a u svezi sa člankom 325. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 76/07.),
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
općine Klakar (''Službeni glasnik'' općine Klakar, br.
23/07) i članka 31. Statuta općine Klakar (''Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije“, br. 01/06),
donosi sljedeću

Urbanistički plan uređenja Radne zone-luke
''Bjeliš'' (u daljnjem tekstu : Plan) sastoji se od knjigeelaborata pod nazivom: ''Urbanistički plan uređenja
Radne zone-luke ''Bjeliš'''', broj UPU-a: 38a/2007.
godine.
Plan iz stavka 1., ovoga članka izradio je
Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac
Paje Kolarića 5A, MB: 3096629.

ODLUKU
o Urbanističkom planu
uređenja Radne zone-luke ''Bjeliš''

Članak 3.
Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog
dijela.
a) Tekstualni dio

I. TEMELJNE ODREDBE
SADRŽAJ
Članak 1.
Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan
uređenja Radne zone-luke ''Bjeliš''.

I
1.
1.1.

OBRAZLOŽENJE
POLAZIŠTA
POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI
ZONE IZDVOJENE NAMJENE U
PROSTORU OPĆINE
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1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
1.1.2. Prostorno razvojne značajke
1.1.3. Infrastrukturna opremljenost
1.1.3.1. Promet
a)
Cestovni promet
b)
Telekomunikacije
1.1.3.2. Energetski sustav
a)
Transport nafte i plinoopskrba
b)
Elektroenergetika
1.1.3.3. Vodnogospodarski sustav
a)
Vodoopskrba
b)
Odvodnja otpadnih voda
c)
Odvodnja oborinskih voda
1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne
cjeline i ambijentalne vrijednosti i
posebnosti
1.1.5. Obveze iz planova šireg područja
1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u
odnosu na gospodarske podatke, te
prostorne pokazatelje
2.
CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
2.1.
CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA
OPĆINSKOG ZNAČAJA
2.1.1. Odabir prostorne i gospodarske
strukture
2.1.2. Prometna i komunalna infrastruktura
2.1.2.1. Promet
a)
Cestovni, željeznički i riječni promet
b)
Telekomunikacije
2.1.2.2. Energetski sustav
a)
Transport nafte i plinoopskrba
b)
Elektroenergetika
2.1.2.3. Vodnogospodarski sustav
a)
Vodoopskrba
b)
Odvodnja otpadnih voda
c)
Odvodnja oborinskih voda
d)
Uređenje vodotoka i voda
2.1.3. Očuvanje prostornih posebnosti zone
izdvojene namjene
2.2.
CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
ZONE IZDVOJENE NAMJENE
2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora
2.2.2. Unapređenje uređenja zone izdvojene
namjene, prometne i komunalne
infrastrukture
3.
PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
3.1.
PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA
PROSTORA
3.2.
OSNOVNA NAMJENA PROSTORA
3.3.
ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA

3.4.
3.4.1.
3.5.
3.5.1.
a)
b)
3.5.2.
a)
b)
d)
3.6.
3.6.1.
3.6.2.

3.7.

Broj: 8

ZA NAMJENU, NAČIN KORIŠTENJA I
UREĐENJA POVRŠINA
PROMETNA I ULIČNA MREŽA
Promet
KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREŽA
Energetski sustav
Plinoopskrba
Elektroenergetika
Vodnogospodarski sustav
Vodoopskrba
Odvodnja otpadnih i oborinskih voda
Uređenje vodotoka i voda
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA
Uvjeti i način gradnje
Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i
posebnosti i kulturno-povijesnih i
ambijentalnih cjelina
SPREČAVANJE NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ

II

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.

UVJETI ODREĐIVANJA I
RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA
JAVNIH I DRUGIH NAMJENA
UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
UVJETI I NAČIN GRADNJE
GRAĐEVINA
UVJETI UREĐENJA ODNOSNO
GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I
OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACIJSKE I
KOMUNALNE MREŽE S
PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I
POVRŠINAMA
UVJETI GRADNJE PROMETNE
MREŽE
UVJETI GRADNJE
TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE
UVJETI GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURNE MREŽE
Energetski sustav
Plinoopskrba
Elektroenergetika
Vodnogospodarski sustav
Uvjeti gradnje vodnogospodarskih
građevina

2.
3.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
a)
b)
4.3.2.
a)
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b)

Vodoopskrba

c)
5.

Odvodnja
MJERE ZAŠTITE AMBIJENTALNIH
VRIJEDNOSTI
POSTUPANJE S OTPADOM
MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
MJERE PROVEDBE PLANA
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA
JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ
NAMJENI

6.
7.
8.
8.1.
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Članak 5.

Za područje obuhvaćeno ovim Planom
određuju se sljedeće osnovne namjene površina:
·
·
·
·
·

Gospodarska namjena-proizvodnoposlovna(I2)
Gospodarska namjena-luka(I3)
Površine infrastrukturnih sustava
Javne zelene površine
Prometne površine

Članak 6.
b)

Grafički dio

1.

KORIŠTENJE I NAMJENA
POVRŠINA
1:2 000
PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA Promet i
Telekomunikacije
1:2 000
PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA Transport
nafte i plinoopskrba
1:2 000
PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA
Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta
1:2 000

2. a.

2. b.

2. c.

2. d.

3.
4.

II.
1.

PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA
Vodoopskrba i odvodnja1:2 000
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA 1:2 000
NAČIN I UVJETI GRADNJE 1:2 000

ODREDBE ZA PROVOĐENJE
UVJETI ODREĐIVANJA I
RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA
JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Na površinama gospodarske namjene
proizvodno poslovne - I2 - dozvoljena je gradnja
građevina gospodarske namjene (proizvodne,
poslovne, uslužne, trgovačke i komunalne namjene),
te pomoćnih i pratećih građevina i površina,
građevina i površina vezanih za remont i ostale
radnje vezane za luku, gradnja reciklažnog dvorišta,
TE-TO i/ili drugih postrojenja za proizvodnju
električne i/ili toplinske energije, te površina i
građevina internog prometa, manipulativnih i
parkirališnih površina i infrastrukture.
U prostoru za gospodarsku namjenuproizvodnu-poslovnu (I2) koji se nalazi uz rijeku
Savu, dozvoljena je i gradnja brodogradilišta (za
remont i gradnju brodova) s poslovnim i skladišnim
objektima (otvorena i zatvorena skladišta) i sa svom
potrebnom infrastrukturom, te građevina za potrebe
luke, građevina operativnih obala (vertikalnih i kosih
obala), uređaja i postrojenja za utovar i istovar robe,
kolosijeka željezničke pruge za promet i kranskih
staza i uređaja za sigurnost plovidbe u luci i tome
slične građevine.
Unutar proizvodno-poslovne namjene (I2)
dozvoljena je gradnja mostova koji će služiti za
nošenje tehnoloških cjevovoda i transportne opreme
za potrebe prekrcajnih i proizvodnih postrojenja.

Članak 4.
Područje obuhvata ovoga Plana dio je lučkog
područja Luke Slavonski Brod (Uredba o određivanju
lučkog područja luke Slavonski Brod - NN 78/03).

Članak 7.
Na površinama gospodarske namjene
luka I3 moguća je gradnja građevina za potrebe
luke; operativne obale (vertikalne i kose obale),
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uređaja i postrojenja za utovar i istovar robe,
građevine prometne infrastrukture (ceste i kolosijeci
željezničke pruge), manipulativnih i parkirališnih
površina, skladišta (otvorenih i zatvorenih), skladišta
natkrivenih nad vertikalnom obalom za rukovanje
materijalima zaštićenim od vremena, kranskih staza,
kontejnerskih terminala, terminala za rasute terete (s
potrebnom opremom), vodova infrastrukture, te
građevine i uređaji za sigurnost plovidbe u luci i tome
sličnih građevina. Dozvoljeno je postavljanje nosivih
stupova mostova za tehnološki cjevovod i transport
opreme u gospodarskoj namijeni-luka, kao i preko
prometne infrastrukture u navedenoj zoni. Dozvoljena
je gradnja i kolosijeka RO-LA terminala (za prekrcaj
kamiona na željeznicu) sa svim potrebnim objektima,
pristupnim prometnicama, parkiralištima i
instalacijama, te mogućnost postavljanja kranske
staze (za prekrcaj kontejnera i druge robe).

Članak 8.
Na prometnim površinama dozvoljena je
izgradnja i uređenje kolnih, biciklističkih, pješačkih,
parkirališnih i zelenih površina, izgradnja pruge za
poseban promet, postavljanje prometne signalizacije.
Postavljanje nosivih stupova mostova za tehnološki
cjevovod i transportere za potrebe prekrcajnih i
proizvodnih postrojenja, te izgradnja infrastrukture
sukladno kartografskim prikazima: 2.a-2.d i
odredbama ove Odluke.

Članak 9.
Na infrastrukturnim površinama IS1 PREKRCAJNA LUKA (TERMINAL), dozvoljena je
gradnja prekrcajne luke, gradnja građevina za potrebe
luke, građevina vertikalnih i kosih obala, uređaja i
postrojenja za utovar i istovar robe, kranskih staza,
prometnih manipulativnih i parkirališnih površina,
poslovnih objekata, skladišta, ostalih pomoćnih
građevina, te građevina i vodova infrastrukture, te je
dozvoljeno postavljanje nosivih stupova mostova za
tehnološki cjevovod i transportere opreme za potrebe
prekrcajnih i proizvodnih postrojenja.

Broj: 8
Članak10.

Na infrastrukturnim površinama IS2 - TS
110/35/10(20) kV, dozvoljena je gradnja trafostanice,
te ostale infrastrukture.

Članak 11.
Na infrastrukturnim površinama IS3 - TS
10(20)/0.4 kV, dozvoljena je gradnja trafostanice, te
ostale infrastrukture. Položaj građevne čestice IS3 TS 10(20)/0.4 kV je orijentacijski, te je, sukladno
potrebama, moguće utvrđivanje i drugačijeg položaja.

Članak 12.
Na javnim zelenim površinama moguća je
sadnja niskog i visokog zelenila, gradnja
infrastrukture, postavljanje urbane opreme, uređenja
pješačkih i biciklističkih staza, te postavljanje nosivih
stupova mostova za tehnološki cjevovod i
transportere.

Članak 13.
Na zaštitnim zelenim površinama moguća je
sadnja niskog i visokog zelenila, gradnja
infrastrukture, postavljanje urbane opreme, uređenje
pristupa građevnim česticama, uređenje parkirališta i
postavljanje nosivih stupova mostova za tehnološki
cjevovod i transportere i sl.

Članak 14.
Na parkirališnim površinama je moguća
gradnja parkirališta, te izgradnja infrastrukture. Do
potrebe za privođenjem parkirališnim površinama,
parkirališta prikazana na kartografskom prikazu br.1 i
2.a moguće je urediti kao zaštitne zelene površine.

Članak 15.
Području posebne namjene označeno na
kartografskom prikazu br. 1 rezervirano je za
izgradnju i rekonstrukciju zaštitnih vodnih građevina.
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Planiranu namjenu površina unutar područja
posebne namjene moguće je realizirati jedino uz
suglasnost Državne uprave za vode, sukladno Uredbi
o određivanju lučkog područja luke Slavonski Brod
(NN 78/03).

Građevne čestice proizvodnoposlovne
namjene koje se nalaze na granici općine moguće je
spajati s građevnim česticama na području općine
Gornja Vrba.

Ukoliko se prometne površine izvode prije
nasipavanja ukupnog područja obuhvata Plana.

Članak 20.

Unutar svih namjena dopušta se izgradnja
nasipa za prometnice.

Članak 16.
Površine javnih i drugih namjena
razgraničene su regulacijskim pravcima prikazanim
na kartografskom prikazu br. 4.

Građevne čestice na području proizvodnoposlovne namjene (osim građevnih čestica
infrastrukture) moraju imati regulacijsku liniju
minimalne širine 10 metara
Regulacijske linije koje nisu prikazane na
kartografskom prikazu br. 4. ne smatraju se
regulacijskim linijama.

Članak 21.
2.

UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
GOSPODARKSIH DJELATNOSTI
Članak 17.

Građevine gospodarskih djelatnosti za
područje obuhvaćeno ovim Planom su građevine
gospodarske namjene, koje se smještaju u okviru
površina iste namjene (I2) i (I3) prikazane na
kartografskom prikazu br. 1.

Ograda prema javnoj prometnici može biti
zidana sa zasađenom živicom ili sličnim autohtonim
grmljem, do najveće visine od 1,80 m. Ograda prema
susjednim građevnim česticama može biti i žičana s
gusto zasađenom živicom ili oblikovanim grmljem s
unutrašnje strane ograde. Bočne ograde mogu biti
najviše 2,00 m. Gdje god to prostorni uvjeti
dozvoljavaju u radnim predjelima je potrebno između
kolnika i nogostupa zasaditi drvored.

Članak 22.
Članak 18.

Članak 19.

Ako su granice gradivog dijela građevnih
čestica gospodarske namjene površine unutar kojih je
moguće razvijati tlocrte građevina prikazane su na
kartografskom prikazu br. 4, građevine gospodarske
namjene moguće je smještati samo unutar tih
površina.
Minimalna udaljenost građevina od granica
građevnih čestica utvrđuje se sukladno članku 26. i 27.
ove Odluke.

Granice građevnih čestica prikazane su na
kartografskom prikazu br. 4.

Članak 23.

Površine unutar kojih je moguća gradnja
građevina gospodarske namjene prikazana je na
kartografskom prikazu br. 1. i br. 4.

3.

UVJETI I NAČIN GRADNJE

Granice građevnih čestica su orijentacijske i
moguće ih je pomicati, mijenjati i utvrđivati drugačije
u okviru gospodarske
namjene prikazane na
kartografskom prikazu br. 1.

Maksimalni dozvoljeni koeficijent
izgrađenost građevne čestice gospodarske namjene
iznosi 0,5, a minimalni 0,2.
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Koeficijent izgrađenosti građevne čestice
(kig) je odnos površine zemljišta pod svim
građevinama na građevnoj čestici i ukupne površine
građevne čestice.
Zemljište pod građevinom utvrđuje se
sukladno posebnom propisu.

Članak 24.
Minimalno 20% površine građevne čestice
gospodarske namjene potrebno je ozeleniti, odnosno
parkovno oblikovati.

Broj: 8
Članak 28.

Maksimalna etažna visina građevina na
građevnim česticama gospodarske namjene iznosi
Podrum+ P+3+Pot (podrum, prizemlje i 3
nadzemne etaže+ potkrovlje).
Izuzetno, etažna visina građevina može biti i
veća ukoliko to zahtjeva tehnološki proces.
Ako je visina nadozida mjerena od gotovog
poda potkrovlja od 0,9 m, potkrovlje se smatra
nadzemnom etažom.

Članak 29.
Članak 25.
Minimalna udaljenost proizvodnih građevina
od postojećih stambenih građevina u građevinskom
područja naselja iznosi 50m.

Uređenje građevne čestice treba postaviti u
skladu s tehnološkim procesom koji se na njoj planira.
Ako nije u suprotnosti s tehnološkim procesom,
načelno uređenje građevnih čestica je sljedeće:
a)

Članak 26.

b)

Udaljenost građevina (građevne linije) od
regulacijske linije, koji se u načelu poklapa s granicom
zemljišnog pojasa ceste ili ulice, iznosi najmanje:

c)

-

4.

-

10 m za gospodarsku građevinu bez izvora
onečišćenja;
20 m za gospodarsku građevinu s izvorima
onečišćenja.

Članak 27.
Najmanja udaljenost građevine od susjednih
međa mora iznositi najmanje polovicu zabatne visine
građevine, ali ne manje od 5,5 metara + 1,5 m za
drvored (kako bi se omogućio kolni prilaz
interventnim vozilima do svih vanjskih zidova zgrade
u slučaju opasnosti).
Visina zabata utvrđuje se od najniže kote
konačno zaravnatog terena na pročelju do najviše
točke građevine. Dimnjaci, antene, ventilacijski
elementi i drugi slični istaci unutar kojih se ne nalaze
zatvorene prostorije ne uračunavaju se u visinu
zabata.

u prednjem dijelu građevne čestice trebalo bi
smjestiti parkiralište zaposlenih i klijenata,
iza parkirališta treba biti smještena uprava,
odnosno administrativno-organizacijskouredski dio,
u dubini građevne čestice treba biti smješten
proizvodni dio.
UVJETI UREĐENJA ODNOSNO
GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I
OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACIJSKE I
K O M U N A L N E M R E Ž E S
P R I PA D A J U Ć I M O B J E K T I M A I
POVRŠINAMA

Članak 30.
Poprečni presjeci prometnih koridora s
ucrtanim položajem postojećih i planiranih
infrastrukturnih vodova prikazani su na
kartografskom prikazu 2.a. PROMETNA, ULIČNA I
KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
Promet i Telekomunikacije.
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4.1.

UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE
Članak 31.

Prostorni položaj planiranih cesta unutar
obuhvata ovoga Plana prikazani su na kartografskom
prikazu br. 2. Promet.
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Članak 37.

Izgradnja parkirališta može se riješiti na
sljedeći način:
a)
b)

na vlastitoj građevnoj čestici,
u uličnom profilu u širini regulacijske linije
građevne čestice, na površini predviđenoj za
izgradnju parkirališta.

Članak 32.
S trase glavne ceste G1 nije moguć direktan
pristup parceli uz cestu.
Sva križanja na trasi glavne ceste G1 moraju
imati uređene lijeve skretače.
Pri realizaciji lijevih skretača ili dr. potrebnih
proširenja, moguće je utvrđivanje veće širine kolnika
od one definirane na kartografskom prikazu br. 2.a.
Članak 33.
Svaka građevinska čestica mora imati
direktan pristup na javno-prometnu površinu.
Članak 34.
Postojeće pristupe moguće je, do privođenja
planiranoj namjeni zadržati samo za postojeće
korištenje građevnih čestica.

Pod pojmom ''vlastita građevna čestica''
podrazumijeva se građevna čestica na kojoj je
izgrađena osnovna građevina.

Članak 38.
U okviru površina za izgradnju parkirališta u
uličnom profilu mogu se graditi i kolno-pješački
prilazi parceli.
U okviru površina za izgradnju parkirališta u
uličnom profilu može se rubno saditi visoko zelenilo.

Biciklističke staze
Članak 39.
U okviru uličnih koridora mora se planirati
prostor za smještaj biciklističke staze sukladno
kartografskom prikazu br. 2.a.

Članak 35.
U uličnim koridorima planirati izgradnju
pješačkih staza uz rub regulacijske linije građevinskih
čestica minimalne širine 1,50 m.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale
prometne mreže
Članak 40.

Javna parkirališta
Članak 36.
Uz sve planirane sadržaje unutar obuhvata
ovoga Plana mora se osigurati minimalan broj
parkirališnih mjesta prema sljedećim normativima:

Trase planiranih željezničkih pruga za
poseban promet (industrijski kolosijeci) naznačene su
na kartografskom prikazu br. 2.a.
Ovisno o potrebi u prvoj fazi moguća je
izgradnja samo jednog industrijskog kolosijeka.
Na planiranim industrijskim kolosijecima
moguća je ugradnja skretnica i odvojaka za osiguranje
željezničkog pristupa gospodarskim i drugim zonama
ovisno o potrebi.
Zoni riječne luke planiran je pristup
industrijskog kolosijeka s trase postojećeg
industrijskog kolosijeka za lokaciju ''INA''-e. Položaj
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trase industrijskog kolosijeka za prostor luke kao i
lučkih kolosijeka definirat će se projektnom
dokumentacijom.
1.1.

UVJETI GRADNJE
TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Broj: 8

podzemnim kućnim priključkom do priključne
(spojne) kutije postavljene na fasadi zgrade.
Uvjeti gradnje su orijentacijski, a definitivno
će se utvrditi izvedbenim projektom
telekomunikacijskih vodova, te projektno-tehničkom
dokumentacijom svakog korisnika.

Članak 41.
Članak 46.
Pri projektiranju i izgradnji
telekomunikacijske mreže obvezno se treba
pridržavati odredbi Zakona o telekomunikacijama u
nepokretnoj mreži, te internih odredbi i uvjeta HT-a, i
ostalih zainteresiranih operatora.

Članak 42.
Pri projektiranju i izgradnji
telekomunikacijsku mrežu dimenzionirati tako da
zadovolji planirane potrebe korisnika unutar granica
obuhvata ovoga Plana.

Za razvoj pokretnih komunikacija potrebna je
izgradnja jedne ili više osnovnih postaja u skladu s
važećih propisima.
Za Radnu zonu-Luke ''Bjeliš'' dopušta se
izgradnja jednog samostojećeg antenskog stupa za
potrebe svih zainteresiranih operatora. Dozvoljeno
odstupanje od ucrtanog simbola u kartografskom
prikazu br. 2.a., je u radijusu do 200 m.
Prostorna distribucija osnovnih postaja s
antenskim prihvatom na građevinama nije
ograničena.
1.2.

UVJETI GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURNE MREŽE

1.2.1.

Energetski sustav

a)

Plinoopskrba

Članak 43.
Mjesto priključenja nepokretne
telekomunikacijske mreže Radne zone-Luke ''Bjeliš'',
Klakar na postojeću mjesnu telekomunikacijsku
mrežu je izvan obuhvata ovoga Plana, te nije
prikazano u kartografskom prikazu br. 2.a.

Članak 44.
Planirana nepokretna telekomunikacijska
mreža gradit će se distribucijskom kabelskom
kanalizacijom (DTK), ili alternativno mrežnim
kabelima izravno položenim u rov.
Planirane telekomunikacijske vodove (DTK
ili mrežne kabele) graditi jednostrano, a po potrebi i
dvostrano. Točan položaj i dimenzije vodova odredit
će se projektom.

Članak 45.
Koridori telekomunikacijskih vodova
prikazani su na kartografskom prikazu br. 2.a. Način
priključenja parcele na DTK ili mrežni kabel je

Članak 47.
Planirana plinovodna mreža unutar obuhvata
ovoga Plana bit će srednjetlačna s tlakom plina do 0,4
MPa (4,0 bara).

Članak 48.
Položaj plinovoda prikazan je u
kartografskom prikazu br. 2.b.
Plinovode polagati u javne površine
jednostrano ili dvostrano ovisno o stvarnim
potrebama.
Samo u izuzetnom slučaju (zbog
nemogućnosti) dopušta se izgradnja i preko
građevinskih čestica.
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Članak 49.

Plinovode je potrebno ukopati tako da
minimalna visina nadsloja zemlje iznad cijevi
plinovoda iznosi 80 cm.
Plinovod se s drugim instalacijama križa pod
kutem od 45°-90°.
Križanje plinovoda s prometnicama izvesti u
zaštitnim cijevima.

Članak 50.
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TS Slavonski Brod 6 graditi u skladu s
posebnim propisima.

Članak 54.
Priključenje planirane TS 110/35/10(20) kV
Slavonski Brod 6 na postojeću mrežu za prijenos
električne energije, konkretno na TS 110/35/10(20)
kV Slavonski Brod 2 i 1 ostvariti izgradnjom dva 110
kV kabelska dalekovoda (KB 2 x 110 kV) u koridoru
planirane Državne ceste kao što je prikazano u
kartografskom prilogu br. 2.c.
Za planirane KB 2 x 110 kV potrebno je
osigurati koridor širine 2,5 m.

Pri projektiranju vodove dimenzionirati tako
da zadovoljavaju sve planirane potrebe za plinom i ne
utječu na režim dobave plina postojećim potrošačima
u okolnim dijelovima naselja Ruščica i dalje.

Planirane KB 2x 110 kV graditi u skladu s
posebnim propisima.

Članak 51.

Članak 55.

Pri projektiranju pridržavati se propisanih
udaljenosti od ostalih instalacija, te pribaviti njihove
suglasnosti na projektirani zahvat na mreži.

Na razini elektrodistribucije planira se
izgraditi KB 35 kV, KB 10(20) kV, TS 10(20)/0,4 kV,
te niskonaponska 0,4 kV mreža u skladu s posebnim
propisima i propisa elektrodistributera.

b) Elektroenergetika
Članak 56.
Članak 52.
Izgradnja TE-TO i/ili drugih postrojenja za
proizvodnju električne i/ili toplinske energije je,
prema potrebi, moguća unutar gospodarske namjene
proizvodno poslovne.
TE-TO ili druga postrojenja za proizvodnju
električne i/ili toplinske energije je potrebno graditi u
skladu s posebnim propisima.

Za potrebe „JANAF“ planiran je jedan KB 35
kV od postojeće TS 110/35/10(20) kV Slavonski Brod
2 do terminala. Taj KB će također prolaziti područjem
obuhvata ovog UPU usporedo s planiranim KB 2 x
110 kV, a planira se priključiti na buduću TS
110/35/10(20) kV Slavonski Brod 6 radi dodatne
sigurnosti u elektroopskrbi.

Članak 57.
Članak 53.
Glavna točka opskrbe (napajanja)
električnom energijom Radne zone-Luke „Bjeliš“ bit
će transformatorska stanica (TS) 110/35/10(20) kV
Slavonski Brod 6. Za ovu TS potrebno je osigurati
prostor dimenzija 100 x 100 m.
TS Slavonski Brod 6 će se graditi u etapama,
te će u prvoj etapi biti izgrađena samo 35/10(20) kV
razina transformacije, dakle TS 35/10(20).

Panirane dalekovode 10(20) kV graditi
isključivo kabelski, a postojeće nadzemne (zračne)
postupno zamijeniti kabelskim. Za izgradnju kabelske
10(20) kV mreže planirati koridor od 2,0 m s obje
strane cesta gdje god je to moguće. Na svim kriţanjima
s buduăim cestama (ili cestovnim prilazima) planirati
kabelske zdence (najmanje dimenzije 1,7 x 1,1 x 1,0
m) povezane kabelskom kanalizacijom izvedenom s 5
cijevi PEHD ¨ 160 mm na dubini 1,5 m od površine
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asfalta. Sve TS povezati u zatvoreni prsten tako da je
omogućeno pričuvno napajanje n -1 kriterija
napajanja.
Demontiranje postojećih nadzemnih
(zračnih) dalekovoda i nepovoljno lociranih
kabelskih dalekovoda moguće je tek po ispunjenju
svih tehničkih uvjeta (izgradnji zamjenskog voda),
suglasnost vlasnika dalekovoda, te ispunjenju
financijskih obveza prema vlasniku voda.

Broj: 8

propisanu udaljenost od prometnica i izvan kuta
preglednosti tako da što manje smeta sigurnosti u
prometu i ostaloj podzemnoj infrastrukturi.

1.2.2.

Vodnogospodarski sustav

a)

Uvjeti gradnje vodnogospodarskih
objekata
Članak 61.

Članak 58.
Trafostanice 10(20)/0,4 kV su infrastrukturne
građevine za koje je potrebna građevinska čestica 8 x
8 m (iznimno 7 x 5 m) i tlocrtna površina građevine
cca 5 x 3 m, a može se locirati na 1,0 m od međe. Do
TS je potrebno osigurati pristup s javne površine ili
preko drugih čestica uz pravo služnosti prolaza.
Prostorna distribucija i broj planiranih
trafostanica s potrebnim priključnim KB 10(20) kV su
orijentacijski pošto se za sada ne zna broj i veličine
građevinskih čestica, te potrebe za električnom
energijom po pojedinim česticama. Stoga će broj i
lokacije TS 10(20)/0,4 kV ovisiti o stvarnim
potrebama budućih korisnika.

Članak 59.
Niskonaponsku 0,4 kV mrežu graditi
isključivo podzemnim kabelskim vodovima. Za
svakog kupca električne energije osigurati (najmanje)
dvostrano napajanje sustavom ulaz-izlaz.
Niskonaponske kabelske ormare (samostojeće ili
ugrađene) postaviti unutar građevinske čestice.
Za javnu rasvjetu predvidjeti izvod iz TS do
SSRO JR lociranog u blizini TS.

Na području Plana lučkog područja u općini
Klakar planirani su radovi na uređenju obale rijeke
Save.

Članak 62.
U sklopu uređenja cjelokupnog prostora
planira se niveliranje terena i nasipavanje do kote 91,5
m.n.m., pri čemu se zatrpavaju postojeći detaljni
melioracijski kanali.
Nije dozvoljeno zatrpavanje postojećih
kanala dok ne bude odobren projekt odvodnje lučkog
područja od strane Hrvatskih voda.
Do trenutka realizacije konačnog rješenja
odvodnje lučkog područja dozvoljena je gradnja
privremenih kanala uz prometnice.

Članak 63.
Na kanalu Glogova dozvoljeni su zahvati na
hortikulturnom uređenju obala, uređenju izljeva
sustava za odvodnju oborinskih voda u Glogovu.

Članak 64.
Članak 60.
Javna rasvjeta planira se u potpunosti
izgraditi podzemnim kabelima javne rasvjete i
čelično-cijevnim stupovima javne rasvjete
postavljenim u javnim površinama (zeleni pojas
ulica) na propisanoj udaljenosti od kolnika, te u ili uz
parkirališta. Planirana visina stupova javne rasvjete je
8 -10 m s prosječnim razmakom stupova 35 m.
Potrebne SSRO JR locirati u javnu površinu na

Ukoliko su za potrebe izgradnje planirane
crpne stanice ''Glogova'' potrebe i površine s područja
ovoga Plana, moguće je graditi u skladu s potrebama
planirane crpne stanice na dijelu zelenih površina.

Članak 65.
Područje obuhvata ovoga Plana potrebno je
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štititi od 100-godišnjih velikih voda rijeke Save.
Zaštita se rješava na način da se prostor namijenjen za
luku (pretovarni dio luke-južno od prometnice s
industrijskim kolosijekom) neće braniti, nego obvezu
preuzima Lučka uprava Slavonski Brod. Sjeverno od
operativnog dijela luke riješit će se nasipavanjem
terena i po potrebi podizanjem prometnice ili
postavljanjem zaštitnog zida u okviru ograde
prometnice.
Do trenutka niveliranja cjelokupnog terena
dopušta se izgradnja prometnica s nasipom koji izlazi
iz građevinske čestice prometnica te ulazi na parcele
na kojima je predviđena druga namjena.

Članak 66.
Obvezno je za svaku građevnu česticu
ishoditi posebne vodopravne uvjete.

b)
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Članak 70.

Mjesto priključka voda s parcele na vod
javnog vodoopskrbnog sustava treba utvrditi na
temelju izvedbene tehničke dokumentacije sadržaja
parcele, a u pravilu bi trebao biti u zoni ulaza na
parcelu.
Priključke izvoditi okomito na os cjevovoda
bez horizontalnih i vertikalnih prijeloma.
Svaka parcela mora imati vlastiti spojni vod
za priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu na kojem
mora biti ugrađen uređaj za mjerenje količine vode
(vodomjer).
Vodomjer se zajedno sa zapornim elementima
(ventilima ili zasunima) ispred i iza njega ugrađuje u
zasebnom oknu koje treba biti izgrađeno na
pripadajućoj parceli neposredno iza regulacijske
linije.

Vodoopskrba
Članak 71.
Članak 67.

Opskrba vodom svih korisnika vode na
području ovoga Plana u općini Klakar vršit će se iz
vodoopskrbnog sustava grupnog vodovoda grada
Slavonski Brod spajanjem na postojeće vodove u
Slavonskom Brodu i Ruščici.

Javnu hidrantsku mrežu treba projektirati
izvedbenom tehničkom dokumentacijom na javnim
površinama prema posebnim propisima. Razmak
hidranata treba biti prema propisima (orijentacijski ne
veći od 100 m).
Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog
sustava radi zadovoljavanja protupožarnih uvjeta ne
trebaju biti manje od O
/ 100 mm.

Članak 68.
Vodoopskrbnu mrežu i uređaje treba
projektirati i graditi poštivajući sve tehničke propise,
norme i zakone iz ove oblasti.
Položaj cjevovoda i zasunskih okana
prikazan na grafičkom prilogu je orijentacijski i
dozvoljena su manja odstupanja koja ne remete
koncepciju.

Članak 69.
Vodoopskrbna mreža treba se projektirati i
izvesti na principu zatvorenih prstenova.
Vodovodnu mrežu treba projektirati izvan
kolovozne konstrukcije, a u čvorovima mreže
projektirati zasunska okna sa zapornim organima.

Članak 72.
Internom hidrantskom mrežom smatra se
unutarnja i vanjska hidrantska mreža za protupožarnu
zaštitu građevine. Interna hidrantska mreža ovisna je o
vrsti djelatnosti u građevini koja će se graditi.
Definirati se mora prema posebnim propisima.
Vodovodni priključak građevine koja mora imati
internu hidrantsku mrežu, treba biti dimenzioniran
prema hidrauličkom proračunu na temelju ukupne
potrebne jedinice opterećenja.
Unutar vodomjernog okna, takav se
priključak grana na dva sustava-internu hidrantsku
mrežu i instalaciju sanitarne vode-koja su od tog
mjesta pa dalje prema građevini koncipirana
razdvojeno sa zasebnim mjerenjima. Vodomjer
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interne hidrantske mreže mora biti smještan zajedno s
vodomjerom za registriranje sanitarne potrošnje u
zajedničkom oknu odgovarajućih dimenzija.

Članak 73.
Dubina postavljanja cijevi mora biti veća od
dubine smrzavanja. Stoga bi visinski položaj cijevi
vodoopskrbne mreže u pravilu trebao biti cca 1,2 m
računajući od površine terena.

Razmak između vodovodnih cijevi i ostalih
instalacija na mjestima njihovog križanja ne smije biti
manji od 30 cm mjereno od vanjskog oboda odnosnih
instalacija, a kabeli moraju biti u zaštitnoj cijevi i
označeni trakom.
Sve zasune na cjevovodima, osim hidrantskih
i priključnih, obavezno smjestiti u zasunsko okno
dimenzija statički utvrđenih i pouzdanih, te određenih
tako da omogućuju normalno i neometano odvijanje
poslova na održavanju armatura.

c)
Članak 74
.
Na mjestima križanja instalacija vodovod
mora biti iznad vodova odvodnje sanitarnih i otpadnih
voda.

Članak 75.
Ukoliko tlak u mreži na mjestu priključka ne
bi odgovarao potrebnom tlaku pojedinog potrošača
treba ugraditi interni (lokalni) uređaj za povišenje
tlaka kojeg treba priključiti preko prekidnog bazena
na javni vodoopskrbni sustav.
Na raskrižjima i križanjima cjevovoda s
drugim cjevovodima vodoopskrbne mreže trebaju se
postaviti zasuni (čvorišta) kojima se pojedini dijelovi
mreže mogu izdvojiti iz pogona.
Na krajevima slijepih vodova vodoopskrbne
mreže treba postaviti hidrante radi zaštite od požara na
vodovodnoj mreži.

Članak 76.
Iznad vodova nije dozvoljena bilo kakva
izgradnja osim prometnih i infrastrukturnih
građevina.
Izbor tipa i materijala uređaja i opreme
vodoopskrbnog sustava izvršiti vodeći računa o
jednostavnosti, sigurnosti, fleksibilnosti i
dugotrajnosti u eksploataciji, te praćenju u ponašanju
od strane stručnih službi i drugih stručnih institucija,
ne zanemarujući i potrebu ujednačavanja
odgovarajućih uređaja i opreme vodoopskrbnog
sustava radi kvalitetnog održavanja.
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Odvodnja

Članak 77.
Na području ovoga Plana u općini Klakar
planirano je formiranje i izgradnja razdjelnog sustava
odvodnje.
Sanitarne i otpadne vode prikupljaju se i
evakuiraju zatvorenim cijevnim vodovima o odvode
do postojećeg voda sustava odvodnje grada Slavonski
Brod.
Oborinske vode se prikupljaju i evakuiraju
zatvorenim cijevnim vodovima i upuštaju u kanal
Glogova-rijeku Savu. Ispust u Savu (zapadno)
potrebno je spustiti vertikalno tako da prolazi pokraj
izgrađene vertikalne obale.

Članak 78.
Odvodni sustav treba izgraditi i koristiti
prema odredbama Zakona o vodama, ostalim
zakonima, pravilnicima i aktima koji reguliraju ovu
problematiku, te prema pravilima struke,
pridržavajući se svih zakona i propisa o odvodnji.
Visinski položaj odvodne mreže sanitarnih i
otpadnih voda treba projektirati tako da bude ispod
instalacije vodovoda.

Članak 79.
Priključak korisnika lokacije na odvodnu
mrežu predvidjeti na temelju izvedbene tehničke
dokumentacije za tu lokaciju, a isključivo preko
kontrolnog okna smještenog uz regulacijsku liniju.
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Priključenje korisnika s nasuprotne strane cjevovoda
odvodnje preporuča se izvesti zajedničkim sabirnim
priključkom koji obuhvaća više korisnika lokacije.

Članak 86.
U sustav odvodnja ne smiju se upuštati vode
koje:
-

Članak 80.
Položaj vodova i revizijskih okana prikazan
na grafičkom prilogu je orijentacijski i dozvoljena su
odstupanja koja ne remete osnovnu koncepciju.
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sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari
veće od maksimalno dopuštenih,
sadrže sastojke koji razvijaju opasne ili
upaljive plinove,
imaju temperaturu iznad 30°C,
nose krute sastojke koji bi mogli oštetiti kanal
i ugroziti njegovo pravilno funkcioniranje.

Članak 81.
Članak 87.
Odvodnja podrumskih prostorija mora biti
isključivo preko internih precrpnih postaja bez obzira
na visinski položaj odvoda u odnosu na vod javnog
odvodnog sustava.

Članak 82.

U slučaju da otpadna voda ne zadovoljava
jedan od naprijed navedenih uvjeta, potrebno je
izvršiti prethodno čišćenje otpadnih voda i dovesti ih
na nivo s karakteristikama koje dopušta upuštanje u
odvodni sustav.
Čišćenje onečišćenih voda s pojedinačnih
parcela mora biti izvršeno unutar samih parcela.

Cijevi za odvodni sustav treba odabrati tako
da izdrže opterećenje odozgo i da zadovolje uvjete
nepropusnosti.

Članak 83.
Na svim lomovima nivelete (u horizontalnom
ili vertikalnom smislu) treba projektirati i izvesti
revizijska okna.
Na ravnim dionicama trase treba projektirati i
izvesti revizijska okna na udaljenosti ovisnoj o
dimenzijama odvodne cijevi.

Članak 84.
Odvodni sustav mora biti zaštićen od
smrzavanja dovoljnom visinom nadsloja (min. 80
cm).

Članak 85.
Brzina tečenja u cijevima ne smije prijeći
kritične vrijednosti, odnosno mora biti veća od one pri
kojoj dolazi do taloženja pri minimalnim protokama, a
manja od one pri kojoj se cijevi mehanički oštećuju.

Članak 88.
U sustavu sanitarne odvodnje planirana je
izgradnja dvaju crpnih stanica koje se ne nalaze unutar
granica obuhvata ovoga Plana.
Od crpne stanice ''Istok'' planirana je
izgradnja tlačnog voda čiji je položaj vidljiv na
kartografskom prikazu.
Na crpnu stanicu ''Istok'' priključuju se i
otpadne vode sustava odvodnje naselja Ruščica.

2.

MJERE ZAŠTITE AMBIJENTALNIH
VRIJEDNOSTI
Članak 89.

Uz potok Glogovu (koji se nalazi sjeverno od
obuhvata ovoga Plana), potrebno je uređenje javne
zelene površine i šetnice, te izrada projekta
hortikulturnog uređenja .
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POSTUPANJE S OTPADOM
Članak 90.

Članak 95.
Maksimalne dopuštene razine buke utvrđene
su posebnim propisom.

Područje obuhvata ovoga Plana u cijelosti
mora biti pokriveno organiziranim uklanjanjem svih
vrsta otpada (komunalni, tehnološki, opasni).

Članak 91.
Komunalni otpad se prikuplja u propisanim
posudama i predaje ovlaštenom privrednom subjektu
na daljnje raspolaganje.
Tehnološki otpad se mora skladištiti na
parceli proizvođača na zakonom propisani način do
trenutka predaje ovlaštenom skupljaču te vrste otpada
ili odvoza do legalnog odlagališta (ili prerade) te vrste
otpada.
Opasni otpad se mora skladištiti na zakonom
propisan način i predati na daljnje gospodarenje
ovlaštenom skupljaču opasnog otpada.
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Članak 96.
U cilju stvaranja povoljnijih mikroklimatskih
uvjeta, te sprečavanja širenja buke iz gospodarskih
građevina preporuča se sadnja visokog zeleniladrveća na ozelenjenim površinama građevnih čestica
poslovne namjene.

Članak 97.
Građevine moraju imati osiguran vatrogasni
prilaz sukladno posebnom propisu.

5.

MJERE PROVEDBE PLANA
Članak 98.

Članak 92.
Unutar obuhvata ovoga Plana dozvoljeno je
formiranje reciklažnog dvorišta, na zasebnoj parceli
min. površine 350 m2.

Prije izgradnje građevina na građevnim
česticama potrebno je planirane pristupne prometnice
preuzeti u javne površine.

5.1.
Članak 93.
Postavljanje eko-otoka dozvoljeno je unutar
javnih zelenih i zaštitnih zelenih površina na kojima
je omogućen pristup vozilu za pražnjenje kontejnera.

4.

MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA
JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ
NAMJENI
Članak 99.

Postojeće legalno izgrađene građevine, koje
su izgrađene protivno namjeni planiranoj u ovome
Planu, mogu se rekonstruirati u svrhu neophodnog
poboljšanja uvjeta rada.

Članak 94.
Članak 100.
Nakon izgradnje sustava za odvodnju
otpadnih voda na području obuhvata ovoga Plana, sve
građevine se moraju priključiti na gradski sustav
odvodnje otpadnih voda. Do trenutka izgradnje
sustava za odvodnju otpadnih voda, dozvoljava se
lokalno rješenje pitanja odvodnje-vodonepropusne
sabirne jame.

Pod rekonstrukcijom u svrhu neophodnog
poboljšanja uvjeta rada podrazumijevaju se:
sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih
konstruktivnih i drugih dijelova građevine, u
postojećim gabaritima,
preinake unutrašnjeg prostora, bez povećanja
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gabarita građevine,
ugradnja ili rekonstrukcija instalacija,
gradnja ili rekonstrukcija komunalnih
priključaka.
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Uvid u UPU može se izvršiti na adresi Općina
Klakar, Klakar b.b., Jedinstveni upravni odjel općine
Klakar.

Članak 104.
Članak 101.
Građevinama ili dijelu građevina iz članka
99. ove Odluke može se mijenjati namjena, sukladno
namjeni površina utvrđenoj ovim Planom.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po
objavljivanju u "Službenom vjesniku
Brodsko
posavske županije''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

III.

ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 102.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na
upravne postupke za zahvate u prostoru na česticama
koje su u obuhvatu ovoga Plana, a koji su pokrenuti
prije stupanja na snagu ovoga Plana. Isti postupci
dovršit će se po odredbama ovoga Plana koji je bio na
snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Članak 103.
Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji se
imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi
u pismohrani Izrađivača Plana.

KLASA:021-05/08-02/14
UR. BROJ: 2178/07-02-08-1
Klakar, 5. lipnja 2008.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Klakar
Stipo Martić, v.r.
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OPĆINA
NOVA KAPELA

1.

Ovom preraspodjelom evidentiran
manjak prihoda u iznosu od 5.214,46 kuna.

Na temelju članka 29. Statuta općine
Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 17/2001.), Općinsko vijeće općine Nova
Kapela na 15. sjednici održanoj 19. 5. 2008.
godine, donosi

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

ODLUKU
o preraspodjeli rezultata poslovanja općine
Nova Kapela za 2007. godinu

Općina Nova Kapela svoj ostvareni
rezultata poslovanja sa 31. 12. 2007. godine:
1.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 400-01/08-01/01
Urbroj: 2178/20-03-08-5
Nova Kapela, 19. 5. 2008.

Članak 1.

Višak prihoda poslovanja 1.165.449,55 kn

Preraspoređuje se kako slijedi:
1.

Manjak prihoda od
nefinancijske imovine 1.046.871,89 kn
2.
Manjak prihoda od
nefinancijske imovine
123.792,12 kn
_________________________________________
1.170.664,01 kn

je

Predsjednik
Općinskog vijeća
Branko Brkić, v.r.
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2.

3.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 33/01) i članka 29. Statuta općine
Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 17/2001.), Općinsko vijeće općine Nova
Kapela na 15. sjednici održanoj 26. 5. 2008.
godine, donosi

Na temelju članka 128. i 130. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) i članka
29. Statuta općine Nova Kapela, Općinsko vijeće
općine Nova Kapela na 15. sjednici održanoj 26.
5. 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Proračuna općine Nova Kapela
za 2007. godinu

GODIŠNJI OBRAČUN

o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja općine
Nova Kapela za 2007. godinu

Članak 1.

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna općine Nova
Kapela za 2007. godinu sastoji se od:

Prihvaća se Izvješće Državne revizije o
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i
poslovanja općine Nova Kapela za 2007. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 041-08/01/01
Urbroj: 2178/20-03-08-5
Nova Kapela, 26. 5. 2008.

A.

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Ukupni prihodi

4.809.091

Rashodi
Rashodi za nefinancijsku imovinu
Ukupni rashodi

3.543.429
1.229.774
4.773.203

Razlika - Višak / Manjak
B.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Branko Brkić, v.r.

Računa prihoda i rashoda

48.790

Raspoloživih sredstava iz prethodnih
godina
(višak/manjak prihoda i rezerviranja)

Višak prihoda iz prethodne godine
C.

12.902
4.821.993

69.788

Račun zaduživanja/Financiranja

Primici od financijske imovine
i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
Neto zaduživanje/Financiranje
Višak/Manjak+Raspoloživa sredstva
iz prethodnih godina+Neto
zaduživanje/Financiranje

0
123.792
123.792
-5.214
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Članak 2.

Članak 6.

Za 2007.godinu utvrđen je manjak prihoda i
primitaka u iznosu od 75.002 kuna.Preneseni višak
prihoda iz prethodne godine iznosi 69.788 kuna.

Stanje obveza na dan 31.12.2007.godine u
ukupnom iznosu od 1.270.159 kuna ,a odnose se na
obvezu za otplatu kredita -školsko-športska dvorana
u iznosu od 1.049.843 kune koje dospjeva u periodu
od 2008.-2016.godine.Stanje dospjelih obveza je
154.850 kuna , a obveze u iznosu od 65.466 kuna su
obveze za rashode budućih razdoblja.

Članak 3.
Ostvarenje Proračuna općine Nova Kapela
za razdoblje siječanj prosinac 2007.godine bilo je ,
kako slijedi :
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu
od 4.821.993 kune što predstavlja 89,4 % godišnjeg
planiranog iznosa.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu
od 4.896.995 kuna što predstavlja 89,6 % godišnjeg
plana.
Razlika
između ostvarenih
prihoda i
izvršenih izdataka Proračuna općine Nova Kapela za
2007.godinu iznosi 75.002 kuna što predstavlja
negativan financijski rezultat ,odnosno manjak
prihoda nad rashodima.

Članak 4.
Stanje žiro računa na dan 31.12.2007.godine
iznosilo je 133.297 kuna.

Članak 7.
Izvješće o ostvarenim prihodima i izvršenim
izdacima Proračuna općine Nova Kapela za razdoblje
siječanj-prosinac 2007.godine po vrstama prihoda i
primitaka,
odnosno rashoda i izdataka, te po
ekonomskoj, organizacijskoj
i funkcijskoj
klasifikaciji sastavni su dio Godišnjeg obračuna
Proračuna .
Godišnji izvještaj s izvještajima o izvršenju
Općeg i Posebnog dijela Proračuna s usporednim
podacima planirano i ostvareno bit će objavljen u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 400-01/08-01/01
Ur.broj: 2178/20-03-08-4
Nova Kapela, 26.5.2008.

Članak 5.
Potraživanja na dan 31.12.2007.godine
iznose 1.230.428 kuna, odnose se najvećim dijelom
na potraživanja s osnova prihoda po posebnim
propisima (komunalna naknada), zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, potraživanja od prodaje građevinskih
objekata, te ostala potraživanja (potraživanja za
poreze )

Predsjednik
Općinskog vijeća
Branko Brkić, v.r.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2007.GODINU
S USPOREDNIM PODACIMA IZVRŠENJA OD 01.01.-31.12.2007.GODINE
A PRIHODI / PRIMICI
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PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI)
ZA 2007.GODINU S USPOREDNIM PODACIMA IZVRŠENJA OD 1.1.-31.12.2007. GODINE
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PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2007.GODINU S USPOREDNIM PODACIMA
OSTVARENJA SA 31.12.2007.G.
RAZDJEL 1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA (OPĆINSKO VIJEĆE,OPĆINSKO POGLAVARSTVO,UPRAVNI ODJEL )

POSEBNI DIO

Broj: 8
»SLUŽBENI VJESNIK«
Strana: 995

Strana: 996

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 8

Broj: 8

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 997

Strana: 998

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 8

Broj: 8

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 999

Strana: 1000

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 8

Broj: 8

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1001

Strana: 1002

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 8

Broj: 8

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1003

Strana: 1004

»SLUŽBENI VJESNIK«

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