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ŽUPANIJA

-

akti Poglavarstva:

Cilj Projekta je unapređenje oblika
financiranja
razvoja
malog
i
srednjeg
poduzetništva kroz poduzetničke mikrokredite.

84.
Na temelju članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 09/06-pročišćeni tekst i
23/07), a u skladu s Operativnim planom
poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2008.
godinu koji je prihvaćen Zaključkom Vlade RH
(Klasa:311-01/08-01/01, Urbroj:5030105-08-3 od
2. svibnja 2008. godine), Županijsko poglavarstvo
je na 67. sjednici održanoj 23. lipnja 2008.
godine, donijelo

Ovom
Odlukom
Brodsko-posavska
županija kandidira se za maksimalni kreditni
potencijal prema Ministarstvu gospodarstva, rada i
poduzetništva u iznosu od 5.000.000,00 kuna.
Članak 2.
Korisnici kreditnih sredstava po ovom
Projektu mogu biti mala i srednja trgovačka
društva, obrti, zadruge i profitne ustanove u
100%-tnom privatnom vlasništvu državljana
Republike Hrvatske.

ODLUKU
o nastavku sudjelovanja Brodsko-posavske
županije u provedbi Projekta "Lokalni
projekti razvoja - Mikrokreditiranje"
u 2008. godini
Članak 1.
Brodsko-posavska
županija
nastavlja
sudjelovanje u provedbi Projekta Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva "Lokalni
projekti razvoja - Mikrokreditiranje" u 2008. godini
(u daljnjem tekstu: Projekt).

Članak 3.
Ministarstvo
gospodarstva,
rada
i
poduzetništva
i
Brodsko-posavska
županija
subvencionirat će kamatu, svako u iznosu od 1%
na poduzetničke mikrokredite, a sredstva za
provođenje Projekta u razdjelu 3, pozicija 117. Subvencije za program "Lokalni projekti razvoja Poduzetnik" i u Državnom poračunu za 2008.
godinu (razdjel Ministarstvo gospodarstva, rada i
poduzetništva).
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Članak 4.

Način
realizacije
Projekta,
uvjeti
mikrokreditiranja i postupak provedbe bit će
regulirani Dodatkom Ugovoru o provedbi Projekta
"Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje" za
2008. godinu.
Članak 5.
Za potpisivanje Dodatka Ugovoru iz
članka 4. ove Odluke ovlašten je župan Brodskoposavske županije.
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85.
Na temelju članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 09/06-pročišćeni tekst i
23/07), a u skladu s Operativnim planom
poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2008.
godinu koji je prihvaćen Zaključkom Vlade RH
(Klasa:311-01/08-01/01, Urbroj:5030105-08-3 od
2. svibnja 2008. godine), Županijsko poglavarstvo
je na 67. sjednici održanoj 23. lipnja 2008.
godine, donijelo
ODLUKU

Članak 6.
Stručne, operativne i ostale poslove na
provedbi Projekta obavljat će Upravni odjel za
gospodarstvo Brodsko-posavske županije.

o nastavku sudjelovanja Brodsko-posavske
županije u provedbi Projekta
"Regionalni jamstveni instrumenti - RJI"
u 2008. godini
Članak 1.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 403-07/08-01/1
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 23. lipnja 2008.

Brodsko-posavska
županija
nastavlja
sudjelovanje u provedbi Projekta Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva "Regionalni
jamstveni instrumenti - RJI" u 2008. godini (u
daljnjem tekstu: Projekt).
Cilj Projekta je unapređenje oblika
financiranja
razvoja
malog
i
srednjeg
poduzetništva kroz jamstva na županijskoj razini.
Članak 2.

Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

Organizator provedbe Projekta je Brodskoposavska županija koja se obvezuje na provedbu
postupka izdavanja jamstava prema uvjetima iz
Projekta.
Članak 3.
Korisnici Projekta su gospodarski subjekti:
obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge i
profitne ustanove u 100%-tnom privatnom
vlasništvu državljana RH.
Članak 4.
Sredstva iz Projekta su namijenjena za
jamstveni potencijal i odobravaju se do 70%
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glavnice za početnike i nove poduzetnike, te do
50% glavnice za ostale poduzetnike. Sredstva
jamstvenog potencijala koristit će se kroz Projekt
"Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje" za
2008. godinu.

O provedbi Projekta zaključit će se
ugovor između Ministarstva gospodarstva, rada i
poduzetništva i Brodsko-posavske županije.

Članak 5.

Članak 8.

Sredstva za osiguravanje jamstvenog
potencijala za realizaciju Projekta u 2008. godini
osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske
županije za 2008. godinu u razdjelu 3, pozicija
118. - Sredstva depozita za Projekt "Regionalni
jamstveni instrumenti" i u Državnom proračunu
za
2008.
godinu
(razdjel
Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva) u jednakom
omjeru i to:

Za potpisivanje Ugovora o provedbi
Projekta "Regionalni jamstveni instrumenti - RJI" u
2008. godini ovlašten je župan Brodsko-posavske
županije".

*
*

Ministarstvo
gospodarstva,
rada
i
poduzetništva 1.000.000,00 kuna
Brodsko-posavska županija 1.000.000,00 kuna
Članak 6.

Brodsko-posavska županija će, temeljem
ove Odluke, zaključiti dodatak Ugovora o suradnji
na Projektu "Regionalni jamstveni instrumenti RJI" sa Županijskom razvojnom agencijom Centrom za tehnološki razvoj d.o.o., Slavonski
Brod kao potpornom institucijom i Privrednom
bankom Zagreb d.d., Podružnica Slavonski Brod
kao depozitnom bankom kojim će regulirati
obveze za izdavanje jamstava, uvjeti depozita,
multiplikator i ostali uvjeti prema Projektu.

Članak 7.

Članak 9.
Stručne, operativne i ostale poslove na
provedbi Projekta obavljat će Upravni odjel za
gospodarstvo Brodsko-posavske županije.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 403-07/08-01/2
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 23. lipnja 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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GRAD
SLAVONSKI BROD

-

ostali akti:

Gospođica Đurđica Vrkljan izabire se za
predsjednicu Vijeća Mjesnog odbora "Antun
Mihanović".

83.
Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" 33/01. i 129/05.) i članka 53. Statuta
grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 14/01, 10/05,
2/06, 19/07, 1/08) i članka 7. Pravilnika o radu
Vijeća Mjesnog odbora "Antun Mihanović",
članovi
Vijeća
mjesnog
odbora
"Antun
Mihanović" na svojoj 8. sjednici, održanoj 12.
svibnja 2008. godine, donijeli su
ODLUKU
o razrješenju predsjednika i izboru novog
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora "Antun
Mihanović"
I
Gospodin Marino Hanih razrješava se
dužnosti predsjednika Vijeća Mjesnog odbora
"Antun Mihanović".

II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRAD SLAVONSKI BROD
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
"ANTUN MIHANOVIĆ"
Klasa : 026-01/08-01/26
Urbroj: 2178/01-07-08-1
Slavonski Brod, 12. svibnja 2008.
Vijeće Mjesnog odbora
"Antun Mihanović"
Predsjednik
Marino Hanih,dr.med., v.r.
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OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

24.

II.

Na temelju članka 42. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko
poglavarstvo općine Brodski Stupnik na svojoj 31.
sjednici održanoj 24. lipnja 2008. godine, donijelo
je
RJEŠENJE
o brisanju udjela općine Brodski Stupnik u
Trgovačkom društvu RTV Slavonski Brod
iz imovine općine Brodski Stupnik
I.
Općinsko poglavarstvo donosi Rješenje o
brisanju udjela općine Brodski Stupnik u
Trgovačkom društvu RTV Slavonski Brod iz
imovine općine Brodski Stupnik temeljem potvrde
Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu kojim se
potvrđuje da je Trgovačko društvo RTV Slavonski
Brod brisano iz registra.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom v jesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 940-01/08-01/22
Urbroj: 2178/03-03-08-1
Brodski Stupnik, 24. lipnja 2008. g.
Predsjednik
Petar Lovinčić, v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

21.

III

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.
33/01., 60/01. i 129/05.), te članka 53. Statuta
općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske
županije"
br.
3/06.),
Općinsko
poglavarstvo Gornja Vrba na svojoj 27. sjednici
održanoj 28. 5. 2008. g., donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za provođenje sustavne
deratizacije na području općine Gornja Vrba
u 2008. godini
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.

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
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 402-08/08-01/18
Urbroj: 2178/28-03-08-07
U Gornjoj Vrbi, 2. 6. 2008. godine
Načelnik
Niko Pavić,ing.str., v.r.
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Članak 5.

Ovlašteni predstavnici naručitelja:
Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o
javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07) i
članka 53. Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 03/06),
Općinsko poglavarstvo općine Gornja Vrba na 26.
sjednici održanoj 29. travnja 2008. godine,
donijelo je
ODLUKU
o početku postupka javne nabave radova za
uređenje okoliša mjesnog doma u Donjoj Vrbi
s projektom

-

Dragan Vuleta, član
Marica Pavlović, član
Lidija Resanović, član.
Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja:
koordiniraju
pripremu
i
provođenje
postupka javne nabave,
javno otvaranje ponuda,
sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda,
te ostali poslovi u svezi s postupkom
javne nabave.

Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj
rad odgovaraju odgovornoj osobi.
Članak 1.
Javni naručitelj općina Gornja Vrba, Braće
Radić 1, Gornja Vrba, MB:01289829, pristupa
postupku javne nabave radova za uređenje okoliša
mjesnog doma u Donjoj Vrbi s projektom.

Članak 6.
Odgovorna osoba naručitelja:
Odgovorna osoba je načelnik Niko Pavić.

Članak 2.
Članak 7.
Procijenjena vrijednost nabave
200.000,00 kn.
Evidencijski broj nabave: 26-08.

iznosi

Članak 3.
Izvor-način planiranja sredstava: sredstva
su planirana u Općinskom proračunu.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 404-01/08-01/3
Urbroj: 2178/28-03-08-2
U Gornjoj Vrbi, 3. lipnja 2008.

Članak 4.
Način provedbe postupka javne nabave:
Otvoreni postupak javne nabave, sukladno Zakonu
o javnoj nabavi.

Načelnik
Niko Pavić,ing.str., v.r.
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OPĆINA KLAKAR

12.

Radne zone-luke ''Bjeliš'''', broj UPU-a: 38a/2007.
godine.

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

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''

I. TEMELJNE ODREDBE

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

Članak 2.
Urbanistički plan uređenja Radne zone-luke
''Bjeliš'' (u daljnjem tekstu : Plan) sastoji se od knjigeelaborata pod nazivom: ''Urbanistički plan uređenja

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

Tekstualni dio

SADRŽAJ
I
OBRAZLOŽENJE
1.
POLAZIŠTA
1.1.
POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI
ZONE IZDVOJENE NAMJENE U
PROSTORU OPĆINE
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
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c)
1.1.4.

Odvodnja oborinskih voda
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.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.1.

a)
b)
2.1.2.2.

a)
b)
2.1.2.3.

a)
b)
c)
d)
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.4.1.
3.5.
3.5.1.
a)
b)
3.5.2.

CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA
OPĆINSKOG ZNAČAJA
Odabir prostorne i gospodarske
strukture
Prometna i komunalna infrastruktura
Promet
Cestovni, željeznički i riječni promet
Telekomunikacije
Energetski sustav
Transport nafte i plinoopskrba
Elektroenergetika
Vodnogospodarski sustav
Vodoopskrba
Odvodnja otpadnih voda
Odvodnja oborinskih voda
Uređenje vodotoka i voda
Očuvanje prostornih posebnosti zone
izdvojene namjene
CILJEVI PROSTORNOG UREĐ
ENJA ZONE IZDVOJENE NAMJENE
Racionalno korištenje i zaštita prostora
Unapređenje uređenja zone izdvojene
namjene, prometne i komunalne
infrastrukture
PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA
PROSTORA
OSNOVNA NAMJENA PROSTORA
ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA
ZA NAMJENU, NAČIN KORIŠTENJA I
UREĐENJA POVRŠINA
PROMETNA I ULIČNA MREŽA
Promet
KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREŽA
Energetski sustav
Plinoopskrba
Elektroenergetika
Vodnogospodarski sustav
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a)
b)
d)
3.6.

Vodoopskrba
Odvodnja otpadnih i oborinskih voda
Uređenje vodotoka i voda
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA
3.6.1. Uvjeti i način gradnje
3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i
posebnosti i kulturno-povijesnih i
ambijentalnih cjelina
3.7.
SPREČAVANJE NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ

II
1.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

UVJETI ODREĐIVANJA I
RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA
JAVNIH I DRUGIH NAMJENA
2.
UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
3.
UVJETI I NAČIN GRADNJE
GRAĐEVINA
4.
UVJETI UREĐENJA, ODNOSNO
GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I
OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACIJSKE I
KOMUNALNE MREŽE S
PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I
POVRŠINAMA
4.1.
UVJETI GRADNJE PROMETNE
MREŽE
4.2.
UVJETI GRADNJE
TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE
4.3.
UVJETI GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURNE MREŽE
4.3.1. Energetski sustav
a)
Plinoopskrba
b)
Elektroenergetika
4.3.2. Vodnogospodarski sustav
a)
Uvjeti gradnje vodnogospodarskih
građevina
b)
Vodoopskrba
c)
Odvodnja
5.
MJERE ZAŠTITE AMBIJENTALNIH
VRIJEDNOSTI
6.
POSTUPANJE S OTPADOM
7.
MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
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8.1.

b)

MJERE PROVEDBE PLANA
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA
JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ
NAMJENI

2. a.

2. b.

2. c.

2. d.

3.
4.

II.

1.

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

Grafički dio
Mjerilo

1.

Broj: 9

KORIŠTENJE I NAMJENA
POVRŠINA
1:2000
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
1:2000
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

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 5.
Za područje obuhvaćeno ovim Planom
određuju se sljedeće osnovne namjene površina:

Članak 6.
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 7.
Na površinama gospodarske namjene luka
I3 moguća je gradnja građevina za potrebe luke;
operativne obale (vertikalne i kose obale), 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
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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.
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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 9.
Članak 14.
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.

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.
Područje posebne namjene označeno na
kartografskom prikazu br. 1 rezervirano je za
izgradnju i rekonstrukciju zaštitnih vodnih građevina.

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

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

spajati s građevnim česticama na području općine
Gornja Vrba.

Unutar svih namjena dopušta se izgradnja
nasipa za prometnice.

Članak 20.

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

2.

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.

UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Članak 21.
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 18.
Površine unutar kojih je moguća gradnja
građevina gospodarske namjene prikazana je na
kartografskom prikazu br. 1. i br. 4.

3.

UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 19.
Granice građevnih čestica prikazane su na
kartografskom prikazu br. 4.
Granice građevnih čestica su orijentacijske i
moguće ih je pomicati, mijenjati i utvrđivati drugačije
u okviru gospodarske
namjene prikazane na
kartografskom prikazu br. 1.
Građevne čestice proizvodnoposlovne
namjene koje se nalaze na granici općine moguće je

Članak 22.
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.

Članak 23.
Maksimalni dozvoljeni koeficijent
izgrađenost građevne čestice gospodarske namjene
iznosi 0,5, a minimalni 0,2.
Koeficijent izgrađenosti građevne čestice
(kig) je odnos površine zemljišta pod svim
građevinama na građevnoj čestici i ukupne površine
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građevne čestice.
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Članak 28.

Zemljište pod građevinom utvrđuje se
sukladno posebnom propisu.

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

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 25.

Članak 29.

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:

Članak 24.

Članak 26.

a)

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

b)

c)
-

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.

4.

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
KOMUNALNE MREŽE S
PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA 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

Broj: 9
Jed. mjere
(bruto pov.)

Broj park.
mjesta

Članak 31.
Prostorni položaj planiranih cesta unutar
obuhvata ovoga Plana prikazani su na kartografskom
prikazu br. 2. Promet.

Industrija i zanatstvo 1.000 m˛
Trgovine, ostale građ.
za rad
1.000 m˛
Poslovne zgrade, uredi,
agencije
1.000 m˛

6
10
10-15

Članak 32.
Članak 37.
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.

Izgradnja parkirališta može se riješiti na
sljedeći način:
a)
na vlastitoj građevnoj čestici,
b)
u uličnom profilu u širini regulacijske linije
građevne čestice, na površini predviđenoj za
izgradnju parkirališta.
Pod pojmom ''vlastita građevna čestica''
podrazumijeva se građevna čestica na kojoj je
izgrađena osnovna građevina.

Svaka građevinska čestica mora imati
direktan pristup na javno-prometnu površinu.
Članak 38.
Članak 34.
Postojeće pristupe moguće je, do privođenja
planiranoj namjeni zadržati samo za postojeće
korištenje građevnih čestica.

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

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.

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

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale
prometne mreže
Članak 40.
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
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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
trase industrijskog kolosijeka za prostor luke kao i
lučkih kolosijeka definirat će se projektnom
dokumentacijom.
4.2.

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

UVJETI GRADNJE
TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE
Članak 41.

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.
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Članak 46.
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.

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

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.

Prostorna distribucija osnovnih postaja s
antenskim prihvatom na građevinama nije
ograničena.
4.3.

UVJETI GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURNE MREŽE

4.3.1.

Energetski sustav

a)

Plinoopskrba

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

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

Broj: 9

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).

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.
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.

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.
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.

b)

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.

Elektroenergetika
Članak 52.

Članak 56.

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 53.

Članak 57.

Glavna točka opskrbe (napajanja)
električnom energijom Radne zone-Luke „Bjeliš“ bit
će transformatorska stanica (TS) 110/35/10(20) kV

Panirane dalekovode 10(20) kV graditi
isključivo kabelski, a postojeće nadzemne (zračne)
postupno zamijeniti kabelskim. Za izgradnju kabelske
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10(20) kV mreže planirati koridor od 2,0 m s obje
strane cesta gdje god je to moguće. Na svim
križanjima s budućim 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 povrđine asfalta. Sve TS
povezati u zatvoreni prsten tako da je omoguăeno
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.
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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
propisanu udaljenost od prometnica i izvan kuta
preglednosti tako da što manje smeta sigurnosti u
prometu i ostaloj podzemnoj infrastrukturi.

4.3.2.

Vodnogospodarski sustav

a)

Uvjeti gradnje vodnogospodarskih
objekata

Članak 58.

Članak 61.

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.

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

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.

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.

Članak 59.

Do trenutka realizacije konačnog rješenja
odvodnje lučkog područja dozvoljena je gradnja
privremenih kanala uz prometnice.

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.

Članak 62.

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

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

Članak 65.
Područje obuhvata ovoga Plana potrebno je
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)

Vodoopskrba

Broj: 9
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 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.

Članak 67.
Članak 71.
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.

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.

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 Ř 100 mm.

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.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 9

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
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.
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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.
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, obvezno smjestiti u zasunsko okno
dimenzija statički utvrđenih i pouzdanih, te određenih
tako da omogućuju normalno i neometano odvijanje
poslova na održavanju armatura.

c)

Odvodnja

Članak 74.

Članak 77.

Na mjestima križanja instalacija vodovod
mora biti iznad vodova odvodnje sanitarnih i otpadnih
voda.

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.

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.

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.
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.

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.
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Članak 79.

Članak 85.

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

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 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.

-

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 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.

5.
Članak 84.
Odvodni sustav mora biti zaštićen od
smrzavanja dovoljnom visinom nadsloja (min. 80
cm).

MJERE ZAŠTITE AMBIJENTALNIH
VRIJEDNOSTI
Članak 89.

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

6.
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odvodnje otpadnih voda. Do trenutka izgradnje
sustava za odvodnju otpadnih voda, dozvoljava se
lokalno rješenje pitanja odvodnje-vodonepropusne
sabirne jame.

POSTUPANJE S OTPADOM
Članak 90.

Članak 95.

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

Maksimalne dopuštene razine buke utvrđene
su posebnim propisom.

Članak 96.
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.

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.

8.

MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 92.
Članak 98.
Unutar obuhvata ovoga Plana dozvoljeno je
formiranje reciklažnog dvorišta, na zasebnoj parceli
min. površine 350 m˛.

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

Članak 93.
8.1.
Postavljanje eko-otoka dozvoljeno je unutar
javnih zelenih i zaštitnih zelenih površina na kojima
je omogućen pristup vozilu za pražnjenje kontejnera.

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA
JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ
NAMJENI
Članak 99.

7.

MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
Članak 94.

Nakon izgradnje sustava za odvodnju
otpadnih voda na području obuhvata ovoga Plana, sve
građevine se moraju priključiti na gradski sustav

Postojeće legalno izgrađene građevine, koje
su izgrađene protivno namjeni planiranoj u ovome
Planu, mogu se rekonstruirati u svrhu neophodnog
poboljšanja uvjeta rada.
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Članak 100.

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
gabarita građevine,
ugradnja ili rekonstrukcija instalacija,
gradnja ili rekonstrukcija komunalnih
priključaka.

Broj: 9
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

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.

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

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.

13.

Na temelju članaka 31. Statuta općine Klakar
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br.
1/06) Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 28.
sjednici održanoj 5. lipnja 2008. godine donijelo je
ODLUKU
o formiranju i načinu upravljanja poduzetničkim
zonama na području općine Klakar

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

Na području općine Klakar formiraju se
poduzetničke zone.
Poduzetničkim zonama upravlja Općinsko
poglavarstvo općine Klakar.

Uvid u UPU može se izvršiti na adresi općina
Klakar, Klakar b.b., Jedinstveni upravni odjel općine
Klakar.

Članak 2.
Na području općine Klakar određuju se:

Članak 104.

1.

Gospodarsko poduzetnička zona „Biđevi",
Ruščica na lokaciji jugoistočno od naselja
Ruščica uz županijsku cestu Ruščica Gornja
Bebrina Klakar u k.o. Ruščica.

2.

Gospodarsko

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

poduzetnička zona „Jelas"
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Ruščica na lokaciji istočno od naselja
Ruščica
uz županijsku cestu Ruščica
Trnjanski Kuti Oprisavci u k.o. Ruščica.
3.

4.

Stambeno poslovna zona „Istok Ruščica", na
lokaciji oko raskrižja Ulice Ljudevita Gaja,
sjeverno prema Ulici dr. Ante Starčevića,
istočno prema Trnjanskim Kutima i južno
Ulicom dr. Mile Budaka, u k.o. Ruščica.

Strana: 1029
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OPĆINE KLAKAR

Klasa:021-05/08-02/16
Ur. broj:2178/07-02-08-1
U Klakaru, 5. lipnja 2008. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
općine Klakar
Stipo Martić, v.r

Gospodarsko stambena zona „Lješice",
Donja Bebrina na lokaciji istočno od groblja
uz županijsku cestu Klakar Donja Bebrina
dio u k.o. Donja Bebrina i dio u k.o. Klakar,

u skladu s Prostornim planom uređenja općine Klakar
i koje će se uskladiti s drugom prostorno planskom
dokumentacijom.

Članak 3.
Općinsko vijeće određuje općinskog
načelnika za odgovornu osobu upravljanja
Poduzetničkim zonama i na poduzimanju pripremnih
radnji vezanih za izradu i usvajanje Programa razvoja
poduzetničkih zona na području općine Klakar koji će
biti usvojen od strane Općinskog vijeća.

14.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine" br. 73/97, 27/01. i 59/01,
82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članak 31. Statuta
općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 01/06) Općinsko vijeće općine Klakar na
svojoj 28. sjednici održanoj 5. lipnja 2008. godine
donijelo je
ODLUKU
o socijalnoj skrbi

Članak 4.
Članak 1.
Općina Klakar uključuje se u Program
razvoja poduzetničkih zona.
Općinski načelnik je dužan izvješćivati
Općinsko vijeće i Poglavarstvo o svim aktivnostima
vezanih za razvoj poduzetničkih zona na području
općine Klakar.

Ovom Odlukom utvrđuju se visine, uvjeti i
ostvarivanje pomoći u sustavu socijalne skrbi
sredstvima koja se ostvaruju u Proračunu općine
Klakar.

Članak 2.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije".

Iz sredstava Proračuna općine Klakar
namijenjenih za socijalno zbrinjavanje samac ili
obitelj može ostvariti prava na pomoć uz uvjete da iz
prihoda koji ostvaruje iz rada, imovine ili drugih
izvora nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne
potrebe.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1030

Broj: 9

Članak 3.

Članak 7.

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

Pravo na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja iz članak 6. ove Odluke ostvaruje samac ili
obitelj, ako mjesečni prihod samca ili obitelji u
posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem je
podnesen zahtjev ne prelazi visinu sredstava za
uzdržavanje utvrđenih prema Zakonu o socijalnoj
skrbi ili drugim zakonskim aktima.
Visina pomoći za podmirenje troškova
stanovanja odobrava se do iznosa polovice sredstava
potrebnih za uzdržavanje samca ili obitelji.

Članak 4.
Općinsko vijeće općine Klakar za svaku
kalendarsku godinu donosi uz Proračun Program
socijalne skrbi općine Klakar, kojim se utvrđuje pravo
na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
propisano Zakonom, te prava na pomoći propisane
ovom Odlukom.

Članak 5.
Iz sredstava Proračuna namijenjenih za
potrebe socijalne skrbi mogu se dodijeliti sljedeće
vrste pomoći:

Članak 8.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
nema samac ili obitelji, ako samac ili član obitelji ima
u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, kuću za odmor ili
stan.

Članak 9.
1.

pomoć za podmirenje troškova stanovanja

2.

sufinanciranje troškova prehrane ugroženih
učenika osnovnih škola

3.

sufinanciranje troškova prijevoza socijalno
ugroženih učenika srednjih škola

4.

sufinanciranje troškova ljetovanja učenika
osnovne škole

5.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za
podmirenje troškova stanovanja podnosi se
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar uz koji
je potrebno priložiti dokaz ispunjavanja uvjeta
propisanih ovom Odlukom.
Rješenje o ostvarivanju prava na pomoć za
uzdržavanje Centra za socijalnu skrb ili
1.

jednokratna pomoć i ostale vrste pomoći.

Članak 6.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
odnosi se na:
-

podmirenje troškova najamnine
podmirenje troškova električne energije
podmirenje troškova vode i smeća
podmirenje troškova komunalne naknade
podmirenje troškova grobne naknade

2.
3.

4.

5.

dokaz o ostvarenim prihodima po osnovi
zaposlenja (rada, mirovine), samostalnog
obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i
drugih privrednih djelatnosti ili
intelektualnih usluga, te prihoda od imovine
i imovinskih prava,
dokaz o nezaposlenosti
izjava pod materijalnom i krivičnom
odgovornošću o osobama s kojim živi u
zajedničkom kućanstvu kao i dokaze za sve
njih iz prethodne dvije točke
izjava pod materijalnom i krivičnom
odgovornošću o eventualnom sklopljenom
ugovoru o doživotnom uzdržavanju
za ostvarivanje prava utvrđivat će se i
imovinsko stanje tražioca, članova
kućanstva, obitelji i nasljednika.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 9

Strana: 1031

Članak 10.

Članak 15.

Zahtjev za podmirenje troškova stanovanja će
u svakom pojedinačnom slučaju rješavati Općinsko
poglavarstvo prema kriterijima za priznavanje prava
na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, i o tome
donijeti zaključak.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u
novcu ili naravi.
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti
do iznosa koji podmiruje potrebu.

Članak 16.
Članak 11.
Iz sredstava Proračuna općine Klakar
namijenjenih za potrebe socijalne skrbi u razdoblju od
početka do završetka svake nastavne godine može se
isplatiti pomoć djeci za podmirenje troškova prehrane
u školskoj kuhinju osnovne škole, a prema broju
korisnika koje utvrđuje Općinsko poglavarstvo za
svaku nastavnu godinu.

Jednokratnu novčanu pomoć može odobriti
načelnik općine ako je iz zahtjeva vidljivo da se radi o
hitnosti što procjenjuje Jedinstveni upravni odjel.

Članak 17.

Iz sredstava Proračuna općine Klakar
namijenjenih za potrebe socijalne skrbi mogu se
financirati troškovi prijevoza učenicima putnicima
srednjih škola.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na
jednokratnu pomoć stranka je po traženju
Jedinstvenog upravnog odjela obvezna priložiti:
presliku osobne iskaznice,
dokaz o ostvarenim prihodima kućanstava u
prethodna tri mjeseca,
dokaz o nastupu posebnih okolnosti,
podatke o prihodima od poljoprivredne ili
drugih prihoda

Članak 13.

Članak 18.

Pravo na sufinanciranje troškova ljetovanja
učenika osnovne škole u organiziranom smještaju
može ostvariti korisnik iz obitelji koja ispunjava
uvjete iz članka 7. ove Odluke i za koje cijeneći
ukupne okolnosti utvrdi Općinsko poglavarstvo
zaključkom.

Iz sredstava Proračuna općine Klakar može se
dati potpora za rad i ostvarivanje programa udruga
koje se bave pravom i zaštitom socijalno i zdravstveno
hendikepiranih osoba, potpora za rad udruga koja se
bave ostvarivanjem prava i zaštitom hrvatskog
vojnika invalida Domovinskog rata, ako su programi i
djelatnosti tih udruga od interesa za općinu Klakar.
Visina potpore iz stavka 1. ovog članka ovisi o
mogućnosti Proračuna, o programu i rezultatima
udruge, te mjeri u kojoj se program dotične udruge
(su)financira iz drugih izvora.

Članak 12.

Članak 14.
Jednokratna pomoć može se odobriti samcu
ili obitelji koji, zbog trenutačnih okolnosti (npr.
rođenja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji,
problema u školovanju djece, elementarnih nepogoda
ili drugih nevolja).
Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu
pomoć može podnijeti svatko Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Klakar.

Članak 19.
Potpore iz članka 18. ove Odluke mogu se,
pod uvjetima propisanim tim člankom, dati i
udrugama, koje svoje programe i djelatnosti obavljaju
za područje općine Klakar i to ovisno o broju njihovih
štićenika s područja općine Klakar.
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Članak 20.

Isplata iz sredstava Proračuna namijenjenih
za potrebe socijalne skrbi vrši se na temelju Zaključka
Općinskog poglavarstva ili odobrenju Općinskog
načelnika kada se radi o dodjeli jednokratne novčane
pomoći, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije
propisano.

Članak 21.
Ova Oluka stupa na snagu osmog dana nakon
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije".

Broj: 9
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Klasa:021-05/08-02/15
Ur. broj:2178/07-02-08-1
U Klakaru, 5. lipnja 2008. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
općine Klakar
Stipo Martić, v.r
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OPĆINA OKUČANI

13.

II

Na temelju članka 25. Statuta općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.), Općinsko
vijeće općine Okučani na svojoj 25. sjednici
održanoj 3. lipnja 2008. g. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna
2007. g. općine Okučani za razdoblje
I-XII. 2007.
I
Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna
2007. g. općine Okučani za razdoblje I-XII 2007.
g.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 400-06/08-01/03
Urbroj:2178/21-01-08-01
Okučani, 3. lipnja 2008. g.
Općinsko vijeće
predsjednik
Ivica Pivac, v.r.
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Broj: 9
VI

14.

Na temelju čl..128 I 130 Zakona o proračunu
(N.N.br.96/03) i čl. 24. Statuta općine Okučani
(“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije”
br. 3/02 i 4/03, 8/04 i 5/05), Općinsko vijeće na svojoj
25. sjednici održanoj 3. lipnja 2008.g. donijelo je :

Izvršenje Proračuna općine Okučani za
2007g. u proračunskim stavkama vidljivo je iz
priložene tabele: usporedni pregled planiranih i
ostvarenih prihoda i izdataka, te indexni postotak
izvršenja za 2007g.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

VII

o izvršenju Proračuna općine Okučani
za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca
2007g.

Potraživanja na dan 31.12.2007g.iznose
1.997.066,22 kn , a odnose se najvećim dijelom na
potraživanja s osnova prihoda po posebnim propisima
(kom.naknade), te ostala potraživanja (potraživanja
za poreze ,doprinose,po sudskoj ovrsi, potraživanja po
izdanim računima).

OPĆI DIO
I

VIII
Godišnjim obračunom Proračuna općine
Okučani za 2007g. utvrđeni su ostvareni prihodi i
primici u iznosu od 6.557.851,13 kn .

Stanje nepodmirenih obveza po računima na
dan 31.12.2007g. u ukupnom iznosu od 412.416,48
kn, a odnosi se na obveze prema dobavljačima , od
toga su u iznosu od 131.980,92 kn nedospjele obveze.

II
POSEBNI DIO
Rashodi utvrđeni prema pozicijama
Proračuna za 2007g. izvršeni su u ukupnom iznosu od
6.736.393,25 kn .

III
Proračun 07 Izvršeno I-XII 07 Index
1.Ukupni prihodi Proračuna 7.127.120,00
6.557.851,13 92,01
2.Ukupni izdaci Proračuna 7.127.120,00
6.736.393,25 94,52
3. Manjak prihoda
178.542,12

IV
Stanje žiro računa na dan 31. 12. 2007g.
iznosio je 264.006,31 kn.

V
Općina Okučani nije primala , niti davala
zajmove u 2007g.

IX
Posebni dio godišnjeg izvještaja sadrži
rashode i izdatke izvršene po korisnicima i
nositeljim,a sredstva po osnovnim
i potanjim
namjenama .

X
Godišnji izvještaj zajedno s izvještajem o
izvršenju općeg dijela Proračuna i zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”

Broj: 9
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15.

16.

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih općine Okučani klasa: 021-01/0801/08, ur.broj: 2178/21-01-01-08-01 od 14. ožujka
2008. godine i članka 48. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Okučani /"Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 3/02 /, Općinsko vijeće
općine Okučani na svojoj 25. sjednici održanoj 3.
lipnja 2008. godine donijelo je
ODLUKU

Na temelju članka 4.i 5.a Odluke o nagradama
i priznanjima općine Okučani (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 6/00) i Odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o nagradama i priznanjima
općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 11/02), i članka 48. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 3/02), Općinsko
vijeće je na svojoj 25. sjednici održanoj 3. lipnja
2008.g. donijelo

o izbor članova Savjeta mladih općine Okučani

ODLUKU
o dodjeli zlatne i srebrne plakete
općine Okučani u 2008.g.

Za članove savjeta mladih općine Okučani
izabrani su:
Članak 1.
1.
2.
3.
4.
5.

MARIO MIJATOVIĆ
SVETLANA FILAKOVIĆ
MARIO ŠIMIĆ
TAMARA ŠIMONJI
ANDREJ MARAS

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:061-01/08-01/22
Urbr:2178/21-01-08-01
Okučani, 3. lipnja 2008.g.
Općinsko vijeće
predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

ZLATNA PLAKETA općine Okučani dodjeljuje se
državnicima, istaknutim i uglednim pojedincima,
pravnim osobama, međunarodnim i inozemnim
organizacijama koji su djelovanjem i djelom dali
iznimno značajan doprinos utemeljenju i razvitku
Republike Hrvatske, razvitku odnosa i suradnje s
međunarodnim i inozemnim organizacijama, obnovi
ratom razorenih područja i općem napretku općine i
to:
1.
JADRANKI KOSOR, potpredsjednici
Vlade RH i ministrici obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti, kao zahvalu i zasluge
za sve što je učinila za općinu Okučani, a posebno za
Program međugeneracijske solidarnosti “Pomoć u
kući” u ovoj općini.
2.
ZDRAVKU SOČKOVIĆU, predsjedniku
Županijske skupštine Brodsko- posavske županije za
promicanje općine Okučani u Brodsko-posavskoj
županiji i pri Vladi RH.

Članak 2.
SREBRNA PLAKETA općine Okučani dodjeljuje se
istaknutim i uglednim pojedincima, pravnim
osobama, jedinicama lokalne vlasti i međunarodnim
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organizacijama koji su svojim djelovanjem u dužem
vremenskom razdoblju dali značajan doprinos
razvitku određenih djelatnosti, razvitku odnosa i
suradnje općine i drugih jedinica lokalne samouprave
i vlasti, te suradnje s međunarodnim i inozemnim
organizacijama, ili su na drugi način značajno
pridonijeli promicanju položaja i ugleda općine i to:

Broj: 9
ODLUKU

o dodjeli priznanja općine Okučani u 2008.g.

Članak 1.
Priznanja općine Okučani u 2008.g.
dodjeljuju se:

1.
MILIVOJU MIKULIĆU, državnom
tajniku Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnog gospodarstva za izniman doprinos u
rješavanju stambenog pitanja branitelja useljenika na
području općine Okučani.

1.

MIRKU JUROŠU iz Trnakovca za doprinos
općini Okučani u razvoju društvenog i
političkog života u općini Okučani, a naročito
u MO Trnakovac Bijela Stijena.

Članak 3.

2.

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

GORDANI OJDANIĆ iz Okučana za
volonterski doprinos općini Okučani za skrb i
njegu starih i nemoćnih osoba.

3.

«BOR EXPORT» vl. IVO SERDAR iz
Bodegraja za poslovne rezultate i poticaj u
razvitku poduzetništva na području općine
Okučani.

4.

ANTUNU MLINEKU iz Okučana za
volonterski dprinos u općini Okučani, a
naročito na humanitarnom i sportskom planu.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:061-01/08-01/01
Urbr:2178/21-01-08-01
Okučani, 3. lipnja 2008.g.
Općinsko vijeće
predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”

17.

Na temelju članka 4. i 5a Odluke o nagradama
i priznanjima općine Okučani (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 6/00) i Odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o nagradama i priznanjima
općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 11/02 i članka 48. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani “Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije br. 3/02), Općinsko vijeće
je na svojoj 25. sjednici održanoj 3. lipnja 2008.g.
donijelo

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:061-06/08-01/01
Urbr.2178/21-01-08-02
Okučani, 3. lipnja 2008.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

9.

III

Temeljem čl. 73. Zakona o financiranju
jedinica
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave ("NN" 59/01.) i čl. 128. Zakona o
proračunu ("NN" 96/03), Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac je na 25. sjednici održanoj 26.
svibnja 2008. godine, donijelo
GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna općine Slavonski Šamac
za razdoblje 1.1.2007. do 31.12.2007.
OPĆI DIO
I
Godišnjim obračunom Proračuna općine
Slavonski Šamac za razdoblje 1.1.-31..12. 2007.
godine utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u
iznosu od 2.751.683,13 kn.

Razlika između ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam
višak prihoda:
Ostvareni prihodi i
primici 2007. g.
2.751.683,13 kn
Izvršeni rashodi i
izdaci 2007. g.
2.978.923,24 kn
_________________________________________
Manjak prihoda 2007. g.
227.240,11 kn
Ukupni višak prihoda i primitaka za
pokriće u sljedećem razdoblju iznosi:
Višak prihoda
preneseni iz 2006.g.
196.901,03 kn
Manjak prihoda 2007.g.
-227.240,11 kn
________________________________________
Ukupni manjak
prihoda 2007.g.
30.338,08 kn
IV

II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama
Proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2007. godine
izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.978.923,24 kn.

Stanje žiro-računa na dan 1.1.2007.
godine bilo je 371.647,38 kn, a na dan 31. 12.
2007. godine 112.008,81 kn.
V
Potraživanja za dane zajmove (žene i
mladi) na dan 31. 12. 2007. g. bila su 515.169,77
kn.

Izvršenje Proračuna za razdoblje 1.1. - 31.12.2007. godine
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IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2007.-RASHODI I IZDACI
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VI

Stanje potraživanja na dan 31. 12. 2007.

Broj: 9

POSEBNI DIO
X

godine:
-

potraživanja za općinske poreze (tvrtka,
reklame, porez na potrošnju) 496.968,66
kn
potzraživanja za prihode od imovine
(zakup zemljišta, uporaba cesta i sl.)
330.040,00 kn
potraživanja za komunalnu naknadu i
doprinose, groblja 772.542,99 kn
UKUPNO:
1.599.551,65 kn
VII

Stanje
nepodmirenih
obveza
prema
dobavljačima na dan 31. 12. 2007. g. bilo je
170.905,36 kn.
VIII
Nepredviđeni
rashodi
do
visine
proračunske pričuve u planiranom iznosu od
10.000,00 kn nisu izvršeni.
IX
Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priloženih podataka
Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i
izdataka Proračuna općine Slavonski Šamac za
razdoblje 1.1.-31.12.2007. godine.

Posebni dio Proračuna općine Slavonski
Šamac sadrži rashode izvršene po korisnicima i
nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim
namjenama.
XI
Godišnji obračun Proračuna, zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će
objavljen u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/08-02/10
Urbroj: 2178/09-02-08-1
Slavonski Šamac, 26. svibnja 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad- Nedić, v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

19.

Na temelju članka 9. stavka 2. i 3. Zakona o
zaštiti i spašavanju ( « N. N.» br. 174/04. i 79/07.) , i
članka 26. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije« br. 15/01. i 22/06.) ,
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 16. sjednici
održanoj 23. svibnja 2008. godine donijelo je
ODLUKU

1. Ankica Zmaić, načelnica općine , zapovjednik
2. Nada Funarić , djelatnica Općinske uprave , član
3. Ivica Zmaić , predstavnik Policijske uprave , član
4. Tatjana Katalinić, djelatnica Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje , član
5. Josip Čivić , zapovjednik VZO Vrpolje , član
6. dr. Predrag Vučković ,predstavnik Doma
zdravlja, član
7. Josip Abramović , predstavnik komunalnog
poduzeća, član
8. Josip Ostrogonac , dr.vet.med.,predstavnik
veterinarske službe , član

o osnivanju i imenovanju članova Stožera
zaštite i spašavanja općine Vrpolje
Članak 4.
Članak 1.
Stožer zaštite i spašavanja općine Vrpolje
osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih
resursa općine u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i veće nesreće sa ciljem sprječavanja ,
ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće
nesreće.

Članak 2.
Stožer zaštite i spašavanja za općinu Vrpolje
rukovodi i zapovijeda snagama na području općine
Vrpolje i obavlja druge zadatke popisane Zakonom o
zaštiti i spašavanju.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine Vrpolje
objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije « br.22/06. i 28/07.).

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije « .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/08-01/10
Urbroj : 2178/11-01/08-1
Vrpolje , 23. svibnja 2008. godine

Članak 3.
U Stožer zaštite i spašavanje općine Vrpolje
imenuje se:

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Šunić,v.r.
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Broj: 9
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 7. i 9. stavka 2. i 3.
Zakona o zaštiti i spašavanju ("NN" br. 174/04. i
79/07.) i članka 26. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
15/01. i 22/06.), Općinsko vijeće općine Vrpolje
na s vojoj 16. sjednici održanoj 23. svibnja 2008.
godine, donijelo je

Klasa : 021-05/08-01/11
Urbroj : 2178/11-01/08-1
Vrpolje , 23. svibnja 2008. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Šunić,v.r.

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva civilne zaštite općine Vrpolje

Članak 1.
Zapovjedništvo civilne zaštite općine
Vrpolje osniva se radi zadaće sustava zaštite i
spašavanja u slučaju katastrofe i većih nesreća, te
poduzimanje aktivnosti u otklanjanju posljedica
zbog žurne normalizacije života na području na
kojem je događaj nastao.

21.

Na temelju članka 14. Uredbe o
računovodstvu proračuna ("Narodne novine" br.
96/94, 108/96, 119/01. i 74/02), te članka 15. i
16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu ("Narodne novine" br. 119/01.,
74/02, i 3/04.) i članka 26. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
15/01. i 22/06.), Općinsko vijeće općine Vrpolje
na svojoj 16. sjednici održanoj 23. svibnja 2008.
godine, donijelo je

Članak 2.
ODLUKU
U Zapovjedništvo civilne zaštite općine
Vrpolje imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Tatjana Katalinić, djelatnica Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje, zapovjednik
Ivan Pralas, predstavnik općine, član
Stjepan
Abramović,
predstavnik
Vatrogasne postrojbe, član
Danko
Tu n u k o v i ć ,
predstavnik
komunalnog poduzeća, član
Terezija Sočković, predstavnik Doma
zdravlja, član.

o usvajanju Izvješća Komisije o popisu
imovine općine Vrpolje sa stanjem 31. 12.
2007. godine

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Izvješće Komisije o izvršenom popisu imovine u
vlasništvu općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca
2007. godine.

Članak 3.

Članak 2.

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

Komisija je izvršila popis imovine, sitnog
inventara, novčanih sredstava, potraživanja i
obveza općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca
2007. godine, te sastavila Izvješće, odnosno
zapisnik o izvršenom popisu imovine koja je
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iskazana u inventurnim popisnim listama, stanje
blagajne u blagajničkom izvještaju i žiro računa
na dan 31. 12. 2007. godine.
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Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u
izvještajnom razdoblju iznosili su 4.236.271 kuna.

Članak 3.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u « Službenom vjesniku Brodskoposavske županije « .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda i primitaka.
Ostvareni prihodi i primici
4.563.358 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
4.236.271 kn
Višak prihoda i primitaka
327.087 kn

Klasa : 021-05/08-01/12
Urbroj : 2178/11-01/08-1
Vrpolje , 23. svibnja 2008. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Šunić,v.r.

IV
Stanje novčanih sredstava na žiro računu na
dan 1. 1. 2007. godine bilo je 324.972.26 kn, a na dan
31.12. 2007. godine iznosilo je 828.450,09 kn .

V
Općina Vrpolje nije primala niti davala
zajmove u 2007. godini.

22.

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu
(«N.N.» broj 96/03) Općinsko vijeće općine Vrpolje
na 16. sjednici održanoj 23.svibnja 2008. godine
donijelo je

VI
Nenaplaćena potraživanja na dan 31.prosinca
2007. godine iznose 777.152,32 kn, a odnose se na

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

-

o izvršenju Proračuna općine Vrpolje
za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca
2007. godine

-

OPĆI DIO

I

-

Proračun općine Vrpolje za 2007. godinu
planiran je u iznosu 4.776.500,00 kn.
Prihodi Proračuna općine Vrpolje u
razdoblju od 1. 1. - 31.12.2007. ostvareni su u iznosu
od 4.563,358 kn.

-

potraživanje od zakupa i iznajmljiv.imovine
21.524,40
potraživanja za poreze, 204.658,41
potraživanja za koncesije za obavljanje
komunalne djel.
11.590,88
potraživanja od zakupa poljoprivrednog
zemljišta
181.898,16
potraživanja za komunalni doprinos
21.712,25
potraživanja za komunalnu naknadu
258.870,85
potraživanja za šumski doprinos
7.063,57
potraživanja za plin.mrežu suf.građana
55.756,73
potraživanja za distrib.razliku
13.923,71
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- potraživanja za više skinuto ovrhom HSS
153,36
UKUPNO:
777.152,32

VII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.
prosinca 2007.godine u iznosu od 2.166.143 kn
odnosi se na kreditno zaduženje i kamate za Sušionicu
Vrpolje gdje je općina suosnivač sa 5,85% i za
nepodmirene obveze prema dobavljačima.

Broj: 9
IX

Godišnji obračun Proračuna općine Vrpolje
zajedno sa usporednim pregledom planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit
će objavljen u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/08-01/13
Urbroj: 2178/11-01/08-1
Vrpolje, 23. svibnja 2008. godine

POSEBNI DIO
VIII
Posebni dio godišnjeg izvještaja općine
Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2007. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i
posebnim namjerama.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Šunić,v.r.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE VRPOLJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12. 2006.01.01.-31.12.2007

Broj: 9
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poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske za područje općine Vrpolje

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj
66/01,87/02 ,48/05 i 90/05) , Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 16. sjednici održanoj 23. svibnja
2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju

I
Predmet javnog natječaja za prodaju je
poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine VRPOLJE u Brodskoposavskoj županiji, u katastarskoj općini Čajkovci,
kako slijedi
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II
Postupak javnog natječaja provest će
Općinsko vijeće općine Vrpolje .
Općinsko vijeće objavit će javni natječaj
najkasnije u roku 15 dana od dobivanja suglasnosti
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj je 15
dana od dana objave natječaja .
Općinsko vijeće donijet će odluku o izboru
najpovoljnijih ponuditelja po natječaju za prodaju u
roku 30 dana od isteka roka za prikupljanje ponuda.

III
Sudionici natječajnog postupka za kupnju

Broj: 9

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države moraju
u trenutku podnošenja ponude priložiti dokaz o
ispunjenju ugovorne obveze prema Republici
Hrvatskoj, kao vlasniku poljoprivrednog zemljišta
ukoliko su bili zakupci ili koncesionari
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
Sudionici natječajnog postupka za kupnju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države moraju
u trenutku podnošenja ponude priložiti dokaz o uplati
jamčevine.
Jamčevina iznosi 10 % od početne vrijednosti
zemljišta koje se prodaje, a uplaćuje se na Proračun
općine Vrpolje broj: 234009-1851400001, koji se
vodi kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb.
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IV

Članak 1.

Kupoprodajna cijena postignuta natječajem
za zemljište koje je predmet prodaje može se otplatiti
odjednom ili u obrocima.
Ako kupac uplati cijeli iznos kupoprodajne
cijene odjednom , ostvaruje pravo na popust od 20 %
postignute prodajne cijene.
Za slučaj obročne otplate postignute
kupoprodajne cijene ugovorom se određuje rok
otplate za poljoprivredno zemljište do iznosa prodajne
cijene :
od 10.000,00 kn do 50.000,00 kn 5 godina
od 50.000,00 kn do 200.000,00 kn 10 godina
iznad 200.000,00 kn
15 godina

Za članove Savjeta mladih općine Vrpolje
izabiru se:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/08-01/14
Urbroj: 2178/11-01/08-1
U Vrpolju , 23.svibnja 2008.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

1.
2.
3.
4.
5.

Martina Funarić, Stari Perkovci
Nikola Knežević, Vrpolje
Tomislav Tunuković, Vrpolje
Karolina Zelić, Čajkovci
Stjepan Zmaić, Stari Perkovci

Članak 2.
Savjet mladih općine Vrpolje u okviru
svog djelokruga obavlja poslove propisane
Zakonom i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih,
a najmanje jednom godišnje podnosi Općinskom
vijeću izvješće o svom radu.

Članak 3.
Stručne i administrativno-tehničke poslove
za Savjet mladih obavljaju službe općine Vrpolje.

Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana
od objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

24.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 3/08) i članka 26.
Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/01. i 22/06.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 16.
sjednici održanoj 23. svibnja 2008., donijelo je
RJEŠENJE
o izboru članova Savjeta mladih
općine Vrpolje

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/08-01/15
Urbroj: 2178/11-01/08-1
U Vrpolju , 23.svibnja 2008.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.
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Izdaje Stručna služba za poslove Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod

Broj: 9

