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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

II.
Povelja zahvalnosti uručit će se na
svečanosti obilježavanja 15. obljetnice 108.
brigade.

71.
Na temelju članka 25. i 28. Odluke o
priznanjima Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 2/03.,
pročišćeni tekst), Županijska skupština na 4.
sjednici Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja,
održanoj 27. lipnja 2006. godine, donijela je
ODLUKU
o dodjeli Povelje zahvalnosti
Brodsko-posavske županije

III.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
POVJERENSTVO ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA
Klasa : 061-01/06-01/4
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 27. lipnja 2006.

I.
108. brigadi Hrvatske vojske u znak
prisjećanja i zahvalnosti za velike ratne podvige
na svim ratištima diljem Republike Hrvatske
tijekom Domovinskog rata prigodom obilježavanja
15. obljetnice osnivanja dodjeljuje se Povelja
zahvalnosti Brodsko-posavske županije.

Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.
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72.

-

Na temelju članka 21. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/06 - pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 11. sjednici održanoj
11. srpnja 2006. godine, donijela

73.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Brodsko-posavske županije
za 2005. godinu

Broj: 11

akti Poglavarstva:

Na temelju članka 10. stavak 7. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN", br. 33/01, 129/05) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01. - pročišćeni
tekst, 4/03, 13/05, 2/06), Županijsko poglavarstvo
je na 25. sjednici održanoj 21. lipnja 2006.
godine, donijelo
ZAKLJUČAK

Županijska skupština usvaja Izvješće o
obavljenoj reviziji Proračuna Brodsko-posavske
županije za 2005. godinu.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 061-01/06-01/4
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2006.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u
zakup prostora bivše Bolnice za plućne bolesti
na Strmcu
I
Županijsko poglavarstvo daje suglasnost
na Odluku o davanju u zakup prostora bivše
Bolnice za plućne bolesti na Strmcu, koju je
donijelo Upravno vijeće Opće bolnice Nova
Gradiška na sjednici održanoj 6. lipnja 2006.
godine.
II
Zadužuje se Upravno vijeće Bolnice da
sve aktivnosti vezane za stavljanje u funkciju
Bolnice na Strmcu, uključujući i provedbu
natječaja postupka provede sukladno važećim
zakonskim propisima, a o poduzetim aktivnostima
izvijesti Županijsko poglavarstvo.
III
Ovaj
Zaključak
objavit
će
se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 510-01/06-01/1
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 21. lipnja 2006.
Zamjenica župana
Suzana Bilić Vardić,prof., v.r.
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Članak 4.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01., 129/05.) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 11/01. - pročišćeni
tekst, 4/03, 13/05, 2/06.), Županijsko poglavarstvo
je na 25. sjednici održanoj 21. lipnja 2006.
donijelo
PRAVILNIK
o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na
jednokratnu novčanu pomoć iz sredstava
Proračuna Brodsko-posavske županije
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

Kućanstvom u smislu ovog Pravilnika
smatra se zajednica života, privređivanja i
trošenja ostvarenih prihoda.
Članak 5.
Pravo na pomoć ostvaruje se temeljem
zahtjeva podnositelja i pripadajuće dokumentacije
kojom se dokazuje postojanje uvjeta za
ostvarivanje pomoći po ovom Pravilniku.
Dokumentaciju iz stavka 1. čine:
-

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i
postupak
ostvarivanja
prava
na
dodjelu
jednokratne novčane pomoći iz sredstava
Proračuna Brodsko-posavske županije (u nastavku:
Županija) hrvatskim braniteljima iz Domovinskog
rata.

-

preslika osobne iskaznice podnositelja
zahtjeva,
potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata,
potvrda o nezaposlenosti izdana od
nadležmog tijela za zapošljavanje ili
ovjerena preslika radne knjižnice,
potvrdu iz Porezne uprave o prihodima
podnositelja i članova kućanstva,
medicinska dokumentacija za bolest na
temelju koje traži novčanu pomoć.
Članak 6.

Članak 2.
Pravo na pomoć iz članka 1. može
ostvariti hrvatski branitelj iz Domovinskog rata
koji zbog trenutno teške novčano-materijalne
situacije ili narušenog zdravstvenog stanja nije u
mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Članak 3.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
odobrava se hrvatskom branitelju ako on i radno
sposobni članovi njegova kućanstva ispunjavaju
sljedeće uvjete:
-

da imaju prebivalište na području
Brodsko-posavske županije
da su nezaposleni
da nisu korisnici novčane naknade zbog
nezaposlenosti
da nisu korisnici mirovine
da samostalno ne obavljaju privrednu ili
profesionalnu djelatnost
da nisu korisnici opskrbnine.

Postupak obrade podnesenih ztahtjeva za
ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć
provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb.
Članak 7.
Temeljem zaključka Upravnog odjela za
društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb o
ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava,
jednokratnu novčanu pomoć odobrava župan.
Članak 8.
Hrvatski
branitelj
temeljem
ovog
Pravilnika u tekućoj godini može ostvariti najviši
iznos pomoći do 3.000,00 kuna.
Članak 9.
Sredstva iz članka 1. ovog Pravilnika
odobravaju se do utroška sredstava osiguranih u
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Proračunu Županije za ovu namjenu.
Odobrena sredstva isplatit će se na tekući
račun podnositelja zahtjeva ili putem poštanske
uplatnice.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog
dana nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Broj: 11
II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 117-02/06-01/2
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 21. lipnja 2006.
Zamjenica župana
Suzana Bilić Vardić,prof., v.r.

Klasa : 402-01/06-01/2
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 21. lipnja 2006.
Zamjenica župana
Suzana Bilić Vardić,prof., v.r.

75.
Na temelju članka 10. stavak 7. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" br. 33/01, 129/05.) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01. - pročišćeni
tekst, 4/03, 13/05, 2/06), Županijsko poglavarstvo
je na 25. sjednici održanoj 21. lipnja 2006.
godine, donijelo

76.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01., 129/05.) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01 - pročišćeni
tekst, 4/03, 13/05, 2/06), Županijsko poglavarstvo
je na 25. sjednici održanoj 21. lipnja 2006. g.,
donijelo
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju udruga proizašlih iz
Domovinskog rata u 2006.

RJEŠENJE

I.

o odobrenju uporabe
Grba Brodsko-posavske županije

Odobravaju se sredstva kao pomoć za
redovne djelatnosti sljedećim udrugama:

I
Odobrava se uporaba Grba Brodskoposavske županije u izradi umjetničkih suvenira
Galeriji Laudato-sakralnoj galeriji hrvatskih
umjetnika.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11
R.
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Predloženi program

Sredstva u
2006.

1

Prvi hrvatski redarstvenik
Obljetnice postrojbe, promocija knjige
Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 5 prvi hrvatski redarstvenik, športski
susreti

7.000,00

2

Udruga hrvatskih branitelja lječenih od
PTSP, Slavonski Brod, Šetalište braće
Radića 5

Pomoć ugroženim članovima,
organizacija izleta članova, edukacija
članova i njihovih obitelji, rad sa
suprugama oboljelih branitelja

20.000,00

3

Udruga dragovoljaca veterana
Domovinskog rata, Slavonski Brod,
Šetalište braće Radića 5

Obljetnice HV-a, županijske igre i
obilježavanje akcije "Bljesak", susret
djece hrvatskih branitelja, Državne
igre u Šibeniku

20.000,00

Hrvatski časnički zbor, Slavonski Brod, Obilježavanje značajnih datuma HV-a,
susret pričuvnih časnika, statusna i
Šetalište braće Radića 5
strukovna pitanja časnika i dočasnika

5.000,00

Memorijalni malonogometni turnir,
obilazak zapadnoslavonske bojišnice u
okviru obilježavanja "Bljeska" i
"Oluje", pomoć članovima

25.000,00

Obilazak bolesnih i nemoćnih,
Hrvatsko društvo političkih zatvorenika,
odlazak u Bleiburg i Macelj, Vukovar
Slavonski Brod, Šetalište braće
i Aljmaš, jednodnevni izlet u
Radića 5
Bizovačke toplice

12.000,00

4

5

6

Udruga hrvatskih dragovoljaca
Domovinskog rata, Slavonski Brod, P.
Krešimira IV 2

7

Hrvatski domobran-udruga ratnih
veterana, Slavonski Brod, Šetalište
braće Radića 5

Obilježavanje značajnih datuma iz
Hrvatske prošlosti, Svibanjske žrtve,
Vrbske žrtve, obilježavanje spomen
obilježja i grobišta

8.000,00

8

Udruga roditelja poginulih branitelja
Domovinskog rata, Slavonski Brod,
Stjepana Marjanovića 2

Božićni i uskršnji susreti roditelja,
obilazak grobova, humanitarne
aktivnosti za roditelje poginulih
branitelja

10.000,00

9

Udruga roditelja poginulih branitelja
Domovinskog rata, Nova Gradiška, Trg
kralja Tomislava 5

Božićni koncert duhovnih i
domoljubnih pjesama, priprema
podataka za Monografiju, posjeta
marijanskim svetištima

8.000,00

10

Udruga civilnih žrtava Domovinskog
rata, Slavonski Brod, Šetalište braće
Radića 5

"Sjećanje na 306 poginule djece u
Domovinskom ratu" obilježavanje na
razini Županije

6.000,00
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Domovinskog rata

Predloženi program

Broj: 11
Sredstva u
2006.

11

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca
Obilježavanje značajnih datuma,
Domovinskog rata, Slavonski Brod, P. sportske aktivnosti, stručna predavanja
Krešimira IV br. 2
s timom za psiho-socijalnu pomoć

12

Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca
Domovinskog rata, Slavonski Brod,
Zajčeva 5

Obilježavanje značajnih datuma,
posjete spomen obilježjima,
organizacija športskih igara

8.000,00

13

Zajednica udruga HVIDRA BPŽ
Slavonski Brod

Održavanje tribina, obilježavanje
prigodnih blagdana, športska
natjecanja

40.000,00

12.000,00

14

Obljetnica brigada HV-a na Županiji,
Udruga hrvatskih dragovoljaca
Domovinskog rata 1990-1991, Slavonski 7. Noć sjećanja na Domovinski rat,
"Šlajderijada 2006", Književne večeri
Brod, Trg sv. Antuna bb
članova udruge

15

Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca
Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 5

Susret liječnika dragovoljaca,
organizacija tribine, posjeta spomen
obilježja

3.000,00

16

Udruga hrvatskih civilnih žrtava rata
Nova Gradiška, Trg k. Tomislava 5

Tematska konferencija o novom
zakonu o civilnim žrtvama, susret
djece invalida, pomoć u ostvarivanju
prava članova

6.000,00

17

Udruga udovica hrvatskih branitelja
Domovinskog rata, Slavonski Brod, Trg
pobjede 28

Posjete spomen obilježjima, pružanje
pravne pomoći obiteljima članova,
obilježavanje obljetnica

5.000,00

18

Udruga udovica hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata Nova Gradiška, Trg
k. Tomislava 6

Druženje članova i djece, rad s
djecom u suradnji s timom za
psihosocijalnu pomoć-radionica,
izdavanje biltena "Žirići"

8.000,00

19

Za državna i županijska športska
natjecanja

Susreti, natjecanja povodom obljetnica

17.000,00

20

Udruga hrvatskih domobranskih ratnih
veterana Nova Gradiška, Trg k.
Tomislava 5

Pružanje stručne i pravne pomoći
članovima, postavljanje obilježja na
mjestima pogubljenim pripadnicima
Hrvatske domovinske vojske

7.000,00

21

HČZ sufinanciranje plaća Kaje Rapić

Knjigovodstveno-administrativni
poslovi za udruge proizašle iz
Domovinskog rata

40.000,00

14.000,00
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Udruge proizašle iz
Domovinskog rata

Sredstva u
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22

Udruga hrvatskih dragovoljaca
Domovinskog rata. Ogranak Nova
Gradiška, Trg k. Tomislava 6

Izlet na Strmac povodom akcije
"Bljesak", obilježavanje obljetnica,
obilazak zapadno-slavonskog bojišta,
posjete obiteljima dragovoljaca

8.000,00

23

Udruga specijalne policije iz
Domovinskog rata "Zebre" Nova
Gradiška, M.A.Relkovića 1

Obilježavanje datuma formiranja
postrojbe SJP Nova Gradiška, briga i
skrb o članovima i njihovim
obiteljima, obilježavanje Dana policije

8.000,00

24

Udruga antifašističkih boraca Slavonski
Brod, Z. Balokovića 2

Obnove spomenika NOR-a, sjećanja
na značajnije datume NOR-a

3.000,00

UKUPNO:

II.
Sredstva predviđena ovim Programom
doznačavat će se korisnicima sukcesivno tijekom
godine, a osigurana su na proračunskoj poziciji
288. Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb, Proračuna Brodskoposavske županije.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 402-01/06-01/3
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 21. lipnja 2006.

300.000,00

77.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01., 129/05.) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01 - pročišćeni
tekst, 4/03, 13/05, 2/06), Županijsko poglavarstvo
je na 25. sjednici održanoj 21. lipnja 2006. g.,
donijelo
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju zdravstvenih, socijalnohumanitarnih i sličnih udruga i organizacija u
2006.
I.

Zamjenica župana
Suzana Bilić Vardić,prof., v.r.

Odobravaju se sredstva kao pomoć za
redovne djelatnosti sljedećim
udrugama i
organizacijama:
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Broj: 11

Sufinanciranje zdravstvenih, socijlano-humanitarnih
i sličnih udruga i organizacija u 2006. godini
R.
br.

I. Udruge osoba s posebnim potrebama
(udruga invalida i srodne)

Predloženi program

Sredstva u
2006.

1

Udruga distrofičara invalida celebralne
paralize, Slav. Brod, A. Hebranga 5A
III/2

Međužupanijski susret osoba s
invaliditetom, hodočašća u Mariju
Bistricu, Međugorje, sajam udruga,
okrugli stol "Samozastupanje" i
"Suradnja OSI s lokalnom
samoupravom"

8.000,00

2

Udruga za pomoć osobama s
mentalnom retardacijom, N. Gradiška,
Kovačevac 75

Druženje djece i osoba s
invaliditetom, roditeljima,
udomiteljima, skrbnicima, darivanje
za Uskrs, Sv. Nikolu i Božić

2.000,00

3

Savjetovanja roditelja, priprema djece
Udruga za poticanje zdravog razvoja
za polazak u školu, igraonice za
djece i mladih, Slav. Brod, A. Hebranga
najmlađe, projekt "Stvaralaštvo kao
A2/2
terapija djece s razvojnim
poteškoćama", informatička igraonica
i radionica

3.500,00

4

Udruga za pomoć osobama s
mentalnom retardacijom Klub "Regoč",
Slav. Brod

Posjete osobama s mentalnom
retardacijom u njihovim domovima,
susret roditelja i djece na pojedinim
svečanostima, međužupanijski susret
udruga, organizacija ljetovanja, rad u
klubu "Regoč"

5.000,00

5

Udruga slijepih BPŽ Slavonski Brod,
Starčevićeva 58

Predstava dramskog studija slijepih
"Novi život", socijalni program,
susret slijepih žena, športske
aktivnosti slijepih, izlet članova
udruge

45.000,00

6

Udruga slijepih Nova Gradiška,
Slavonskih graničara 7/1

Projekt "Zajedno do uspješnog
roditeljstva", obilježavanje Dana
bijelog štapa, susret slijepih žena,
izlet za članove

10.000,00

7

Udruga gluhih i nagluhih Slav. Brod,
Horvatova 2

50. obljetnica udruge, izdavanje
monografije, športske aktivnosti

20.000,00

8

Udruga gluhih i nagluhih, Nova
Gradiška, Trg k. Tomislava 6

Rad kluba roditelja i djece oštećenog
sluha, klub mladih i klub
umirovljenika, rad savjetovalištapredavanja

3.000,00
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Predloženi program

Sredstva u
2006.

9

Udruga invalida rada grada Slavonskog
Broda, P. Krešimira IV 32

Tribina "promicanje prava invalida
rada", projekt "Među nama",
međunarodni dan osoba s
invaliditetom, izleti

2.500,00

10

Klub liječenih alkoholičara "Novi put"
Slavonski Brod, Kraljice Jelene bb

Izdavanje "Alkohološki glasnik",
predavanje u KLA, mjesec borbe
protiv alkoholizma, športske aktivnosti

2.000,00

11

Udruga za promicanje inkluzije,
Slavonski Brod, Željeznička 16

Kreativno-radne i obrazovne
aktivnosti, aktivnosti slobodnog
vremena, klub folklora, zajednički
izleti, druženja, klub voditelja osoba
s intelektualnim teškoćama

4.000,00

R.
br.

II. Zdravstvene udruge

Predloženi program

Sredstva u
2006.

12

Udruga dijabetičkih bolesnika Slavonski
Brod

Akcije: "Slatki na Papuku", "Dan za
šetnju", Svjetski dan dijabetesa,
sudjelovanje na Sajmu udruga

1.500,00

13

Udruga dijabetičkih bolesnika Nova
Gradiška, Slavonskih graničara 3

Dan šetnje u mjesecu svibnju, susret
udruga Slavonije, obilazak težih
bolenika

1.000,00

Društvo multipleskleroze Hrvatske, Slav. Izrada projekta u cilju ostvarivanja
fizikalne terapije, program terapijskog
Brod, Trg pobjede 6/2
jahanja i gimnastike, izrada oglasne
ploče

2.000,00

Suradnja s medijima - slogan "Znanjem
protiv raka", organiziranje trke Teri
Fox uz prigodne akcije, kupnja
histeroskopa

1.000,00

14

15

Hrvatska liga protiv raka, Županijska
liga Slav. Brod, A. Štampara 42

16

Hrv. udruga leukemije i limfomi, Slav.
Brod, A. Štampara 42

Pomoć
obiteljima,
"HULIL",
tjedna

bolesnima i njihovim
aktivnosti kluba članova
obilježavanje Europskog
leukemije i limfoma

1.500,00
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III. Socijalno-humanitarne udruge
(opće)

Predloženi program

Broj: 11
Sredstva u
2006.

17

Udruga samohranih roditelja grada
Okrugli stol povodom međunarodnog
Slavonskog Broda (Jedro) D. Cesarića 13
Dana majki, osnivanje "Banke
znanja", igraonice za djecu, putovanja
i druženja

1.500,00

18

Briga o rođenom i nerođenom
Centar za dijete - obiteljski centar Slav.
djetetu, pomoć trudnicama i majkama
Brod, Kvaternikova 7
dojiljama, pomoć obiteljima koje
imaju jednog ili više članova
liječenih od PTSP, program mliječne
prehrane dojenčeta

3.000,00

19

Udruga hrvatska budućnost, Slav. Brod,
Trg pobjede 6/2

Projekt: Osposobljavanje mladih
članova za rad na računalu,
hodočašća i duhovna obnova, godišnji
susret članova

5.000,00

20

Inicijativa građana u lokalnoj zajednici,
Slavonski Brod, Slavonija II 3/4

Projekti: Znanjem u Europu i
Brodska kulturna baština

1.000,00

21

Obiteljski pokret fokolara Slav. Brod,
Slavonija I 6/4

Susreti obitelji, izleti za članove,
edukativne radionice

1.500,00

22

Klub "Katarina Kotromanić" Slav. Brod,
P. Krešimira IV br. 1

Njegovanje kulturnih i religioznih
tekovina rodnog kraja, smotra
izvornih seoskih sportova, priprema
Monografije o radu kluba, športske
aktivnosti

2.500,00

Udruga "Plehan" Slav. Brod,
Vinogorska bb

Izdavanje knjige Hrvati Bosanske
Posavine polovicom 18. st.
obilježavanje dana Plehana, izložba
umjetnina, knjižne građe, Monografije
o narodnoj nošnji plehanskog kraja

1.500,00

23
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Predloženi program

Sredstva u
2006.

24

Udruženje Roma "Ludari" Slav. Brod,
Mrsunjska 49

Svjetski dan Roma, okupljanje na
Đurđev dan, rad KUD-a "San Roma"

1.500,00

25

Udruga Roma "Bajaši" Slavonski Brod,
Mrsunjska bb

Svjetski dan Roma, suradnja s a
školama - predavanje i radionica i
mogućnosti obrazovanja, športske
aktivnosti

1.500,00

R.
br.

V. Ekološke udruge

Predloženi program

Sredstva u
2006.

26

Odbor za uređenje i zaštitu Sovskog
jezera, Podvinje, Nas. Janiševac III/12

Uređenje okoliša jezera, dovršetak
vodovoda od izvora Stumbol,
postavljanje stolova

1.500,00

27

Gljivarsko društvo "Varganj", Slav.
Brod, Grge Novaka 3

Izložba gljiva, radionica-upoznajmo
gljive, izlet branje gljiva

2.000,00

28

Brodsko ekološko društvo Slav. Brod,
Trg hrvatskog proljeća 3

Posjet Lonjskom polju, rad radnih
skupina Zelenog foruma, organizacija
skupa o vlažnim staništima,
koordinacija Zelenog foruma

2.500,00

29

Brodska ekološka udruga "Zemlja" Slav.
Brod, P. Krešimira IV br. 2

Projekt "Eko inicijativa" i projekt
Zaštite voda - Sliv rijeke Save, eko
barometar, projekt Brod "Zeleni grad"

2.000,00

30

Ekološka udruga "Izvor", Nova
Gradiška, Slavonskih Graničara 7

Obilazak, evidencija i uređenje
izvora, uređenje i evidencija objekata
kulturrne baštine našeg kraja,
uređenje biciklističkih staza

1.500,00
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VI. Udruge umirovljenika

Predloženi program

Broj: 11
Sredstva u
2006.

31

Udruga Matice umirovljenika grada
Slavonskog Broda, Lopašićeva bb

Pomoć starijim i nemoćnim osobama,
pomoć članstvu u ostvarivanju prava
iz mirovinskog i zdravstvenog
osiguranja, kulturno umjetnički
programi, športska rekreacija

2.000,00

32

Udruga Matice umirovljenika grada
Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 12

60. obljetnica matice hrvatskih
umirovljenika, briga o bolesnima i
nemoćnima, športske aktivnosti,
sudjelovanje u crkvenim programima

1.000,00

33

Sindikat umirovljenika RH, Podružnica
Slavonski Brod

Pomoć starim i nemoćnim, nabava
namirnica, tribine: sustav zdravstvene
zaštite umirovljenika, zdravlje starije
populacije

1.500,00

R.
br.

VII. Ostale udruge

Predloženi program

Sredstva u
2006.

34

Udruga pčelara "Zrinski" Slav. Brod,
Reljkovićeva 58

Izdavanje pčelarskog časopisa, izrada
zastave udruge, izdavanje knjige
"Pčelarstvo Brodske Posavine II", 100.
godišnjica kongresa pčelara u Brodu
na Savi

2.000,00

35

Zajednica "Molitva i riječ", Slav. Brod,
Slavonska 71

Tribine na temu "Duhovna pomoć i
ovisnost", specijalizirani seminari za
specifične skupine sudionika (mladi,
roditelji ovisnika, obitelji)
individualne pomoći CDP-a

4.000,00

36

Športski plesni studio "Top dance",
Slav. Brod, Slavonija I

Sudjelovanje na natjecanju plesnih
klubova

2.500,00

37

Konjogojstvena udruga "Slavonija"
Slavonski Brod, P. Prešimira IV br. 31

Smotra "Bijelo biserje Slavonije",
međunarodna izložba konja na
Bjelovarskom sajmu, Izložba
poduzetničkih ideja u poljoprivredi

10.000,00

38

Društvo uzgajivača malih životinja
Slavonski Brod, Strossmayerova 15

Organizacija izložbe malih životinja,
izdavanje kataloga

2.000,00

39

ŠKUGL "Brod" Uzgajivači golubova
listonoša, Slavonski Brod

Natjecanje golubova listonoša prema
planu letenja, sudjelovanje na
državnim utrkama

1.500,00
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Udruge

Sredstva u
2006.

40

Udruga za zaštitu životinja "Spas"
Slavonski Brod, E. Kumičića 155

Organizacija "Azila" za smještaj
napuštenih životinja, suradnja na
uklanjanju životinja lutalica,
savjetovanje u svezi brige i njege
kućnih ljubimaca

2.000,00

41

Sekcija za društveni i gospodarski
razvoj MUH-a Slavonski Brod,
Lopašićeva 17

Tiskanje vodiča za učenike u
vježbeničkoj tvrtki "Poduzetnicipobjednici"

2.000,00

42

Hrvatsko katoličko društvo liječnika
Slav. Brod, Vinogradska cesta 118

Tribina: sindrom zlostavljanog
djeteta, obilježavanje blagdana Sv.
Luke evanđelista, jednodnevna
duhovna obnova u Marijinom domu,
karitativne akcije

2.000,00

43

Pričuva

27.000,00

UKUPNO:

200.000,00

II.
Sredstva predviđena ovim Programom
doznačavat će se korisnicima sukcesivno tijekom
godine, a osigurana su na proračunskoj poziciji
290. Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb, Proračuna Brodskoposavske županije za 2006. godinu.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 402-01/06-01/4
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 14. lipnja 2006.
Zamjenica župana
Suzana Bilić Vardić,prof., v.r.
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78.

godini osiguravaju se u iznosu od 500.000,00 kn i
to:

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" broj
33/01. i 129/05.), te članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 11/01 - pročišćeni tekst,
4/03. i 13/05.), Županijsko poglavarstvo je na 25.
sjednici održanoj 21. lipnja 2006. godine, donijelo

-

Proračun Brodsko-posavske županije 250.000,00 kn
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodnog gospodarstva - 250.000,00 kn.

Nabavljena roba plaćat će se nakon izrade
Plana navodnjavanja virmanskim putem.

RJEŠENJE
IV
o osnivanju Povjerenstva za izradu i
provedbu "Plana navodnjavanja za područje
Brodsko-posavske županije"

Postupak pripreme i provedbe nabave
mora biti u skladu s odredbama Zakona o javnoj
nabavi i ostalim podzakonskim aktima.

I
V
U stručno Povjerenstvo za izradu i
provedbu "Plana navodnjavanja za područje
Brodsko-posavske županije" imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zvonimir Laslo, zamjenik župana za
gospodarstvo - za predsjednika
Antun Herbut, VGO Sava, VGI "Brodska
posavina" Slavonski Brod - za člana
Zdenko Beljo, VGO Sava - za člana
Vlado
Bićanić,
član
Županijskog
poglavarstva - za člana
Željko Burazović, pročelnik Upravnog
odjela za poljoprivredu - za člana
Vera Novaković, rukovoditeljica HZPSS Odsjek Brodsko-posavske županije - za
člana
Igor Čižmek, ravnatelj Zavoda za uređenje
i prostorno planiranje - za člana

Stručne i administrativne poslove
Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel
poljoprivredu.

za
za

VI
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 325-01/06-01/6
Urbroj: 2178/1-02-06-1
Slavonski Brod, 21. lipnja 2006.
Zamjenica župana
Suzana Bilić Vardić,prof., v.r.

II
Zadaća Povjerenstva je priprema i
provedba postupka javnog nadmetanja za izradu
Plana navodnjavanja za područje Brodskoposavske županije. Postupak nabave izrade Plana
navodnjavanja provest će se putem javnog
nadmetanja u otvorenom postupku nabave,
objavljivanjem javnog poziva za nadmetanje u
"Narodnim novinama".
III
Planirana

vrijednost

nabave

u

2006.
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Broj: 11
79.

-

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 129/05.) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 9/06 - pročišćeni
tekst), Županijsko poglavarstvo je na 26. sjednici
održanoj 3. srpnja 2006. godine, donijelo

80.

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na
Odluku Školskog odbora Osnovne škole
"Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac
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ostali akti:

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04),
te članka 4. i članka 7. Pravilnika o pozivanju,
mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite
i spašavanja ("Narodne novine" br. 25/06), te
članka 35. Statuta Brodsko-posavske županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
9/06. - pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske
županije 26. lipnja 2006. godine, donio je
ODLUKU

I
Županijsko poglavarstvo daje suglasnost
na Odluku o darovanju nekretnina upisanih u
z.k.ul. 1694 k.č. br. 544 ukupne površine 1689 m2
k.o. Slavonski Kobaš, koju je donio Školski odbor
Osnovne škole "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac,
na 3. sjednici održanoj 30. siječnja 2006. godine.
II
Brodsko-posavska županija ne preuzima
obvezu osiguranja financijskih sredstava za
uređenje darovane nekretnine.

o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva zaštite i spašavanja
Brodsko-posavske županije
I
Ovom Odlukom osniva se Zapovjedništvo
zaštite i spašavanja Brodsko-posavske županije za
upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa
Županije u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe
i veće nesreće sa ciljem sprječavanja, ublažavanja
i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
II

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

U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
Brodsko-posavske županije imenuju se:
1.

Klasa : 602-02/06-01/11
Urbroj: 2178/1-02/06-1
Slavonski Brod, 21. lipnja 2006.

2.
3.

Zamjenica župana
Suzana Bilić Vardić,prof., v.r.

4.
5.
6.
7.

Šimo Đurđević,prof., župan Brodskoposavske županije, za zapovjednika
Zvonimir Laslo,dipl.ing., zamjenik župana,
za zamjenika zapovjednika
Mijo Kršić, dipl.kriminalista, načelnik PU
Brodsko-posavske, za člana
Mladen
Krištof,dr.vet.med.,
pročelnik
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje,
za člana
Stjepan
Županić,dipl.ing.,
županijski
vatrogasni zapovjednik, za člana
Milan Bitunjac, dr.med., ravnatelj Opće
bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski
Brod, za člana
Marica
To n k i ć - Vu k s a n , d r. m e d . ,
ravnateljica Doma zdravlja Slavonski
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
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Brod, za člana
Marija
Azapović,prof.
defektologije,
ravnateljica Centra za socijalnu skrb
Slavonski Brod, za člana
Davorin Piha,dipl.ing., voditelj VGI
"Brodska Posavina" Slavonski Brod, za
člana
Zdenko Weir, dipl.ing., direktor HEP
Distribucija d.o.o. Slavonski Brod, za
člana
Milena
Plivelić-Grgić,dipl.soc.radnica,
ravnateljica HCK-Društvo crvenog križa
Brodsko-posavske
županije
Slavonski
Brod, za člana
Mr.sc. Marica Miletić-Medved,dr.med.,
ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije, za člana
Damir
Agičić,dr.vet.med.,
pročelnik
veterinarskog ureda u Brodsko-posavskoj
županiji, za člana
Mara
Maglić,dipl.ing.,
predstavnica
Poljoprivredne savjetodavne službe , za
člana.

Broj: 11

III
Donošenjem ove Odluke stavljaju se izvan
snage akti o osnivanju Stožera civilne zaštite, kao
i aktiv o imenovanju predsjednika i članova
Stožera civilne zaštite ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/97, 16/02, 7/03.).
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 214-01/06-01/1
Urbroj: 2178/1-11-01/06-1
Slavonski Brod, 26. lipnja 2006.
Zamjenica župana
Suzana Bilić Vardić,prof., v.r.
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GRAD
SLAVONSKI BROD

-

akti Vijeća:

5.
6.

51.
7.
Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim
vijećima (NN 48/04) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 14/01.), Gradsko vijeće
grada Slavonskog Broda je na svojoj 15. sjednici,
održanoj 30. lipnja 2006. godine, donijelo

8.
9.

Ružica
Bobovečki,
profesorica
defektologije i diplomirani knjižničar
Josip Perčević, predsjednik Folklornog
ansambla Brod
Stanislav Hudi, voditelj Dječjeg kazališta
"Ivana Brlić-Mažuranić"
Olga Andrusenko, koreograf i balet
majstor
Goran Zovko, profesor hrvatskog jezika i
književnosti.
II.

RJEŠENJE
o imenovanju članova Kulturnog vijeća
grada Slavonskog Broda

Stručne, administrativne i druge poslove
za Kulturno vijeće obavlja Upravni odjel za
društvene djelatnosti.

I.

III.

U Kulturno vijeće
Broda imenuju se sljedeći:
1.

2.

3.
4.

grada

Slavonskog

Zvonimir Toldi, profesor etnologije i
povijesti, muzejski savjetnik, voditelj
Etnografskog odjela Muzeja Brodskog
Posavlja, Slavonski Brod
Danijela Ljubičić-Mitrović, profesorica
likovne kulture, kustocisa, voditeljica
galerijskog odjela Muzeja Brodskog
Posavlja
Branko Penić, direktor trgovačkog društva
Posavska Hrvatska d.o.o. i glavni urednik
županijskog tjednika "Posavska Hrvatska"
Jasna Ažman, članica predsjedništva i
urednica Godišnjaka Ogranka Matice
Hrvatske

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/06-01/96
Urbroj: 2178/01-07-06-1
Slavonski Brod, 30. lipnja 2006.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković,dr.med.,v.r.
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OPĆINA BEBRINA

32.

4.
5.

Na temelju članka 2. Zakona o zaštiti i
spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04), te
članka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i
aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja
("Narodne novine" br. 25/06), te članka 12.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 10/2001.),
načelnik općine Bebrina 27. 6. 2006. godine, donio
je

6.
7.
8.

Željko Grgić, zapovjednik VZO Bebrina član
Dr. Mirta Abramović - Barić,dr.opće
medicine - član
Adam Golubović, djelatnik komunalnog
pogona općine - član
Dr.vet.med. Mirko Stuparević, predstavnik
veterinarske službe - član
Davor Gusak, policijski službenik u
Policijskoj upravi Sl. Brod - član.
Članak 3.

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva zaštite i spašavanja
općine Bebrina
Članak 1.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine
Bebrina osniva se za upravljanje i usklađivanje
aktivnosti operativnih snaga u 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.
U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Bebrina imenuju se:
1.
2.
3.

Stjepan Jakić, načelnik općine-zapovjednik
Ivanka Wurzberg, djelatnica Općinske
uprave - član
Zdravko Vrbanović, djelatnik Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje - član

Donošenjem ove Odluke stavljaju se izvan
snage akti o osnivanju Stožera civilne zaštite kao
i akti o imenovanju predsjednika i članova
Stožera civilne zaštite.
Izvan snage stavlja se i Odluka o
imenovanju članova Zapovjedništva zaštite i
spašavanja općine Bebrina od 18. 5. 2006. godine
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije",
broj 9/2006.).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINA BEBRINA
Klasa : 810-01/06-01/1
Urbroj: 2178/02-01-06-3
Bebrina, 27. lipnja 2006. godine
Načelnik
Stjepan Jakić, v.r.
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OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

14.

3.
4.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i
spašavanju ("NN" broj 174/04.), te članka 4. i
članka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i
aktiviranju snaga zaštite i spašavanja ("NN" broj
25/06.), te članka 37. Statuta općine Brodski
Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/01. i 6/04.), općinski načelnik
općine Brodski Stupnik 19. lipnja 2006. godine,
donosi

5.
6.
7.
8.

Dubravko
Križanović,
predstavnik
policijske uprave, član
Zdravko Vrbanović, djelatnik područnog
ureda za zaštitu i spašavanje, član
Dubravko Jurišić, zapovjednik vatrogasne
zajednice, član
Dr. Marica Ćurković, predstavnik Dom
zdravlja, član
Josip Siroglavić, predstavnik komunalnog
poduzeća, član
Ivan Lozinjak, dr.vet.med., predstavnik
veterinarske službe, član.

ODLUKU
III.
o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva zaštite i spašavanja
općine Brodski Stupnik

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan
snage akt o osnivanju Stožera civilne zaštite, kao
i akti o imenovanju predsjednika i članova
Stožera civilne zaštite.

I.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine
Brodski Stupnik osniva se za upravljanje i
usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i
ukupnih ljudskih i materijalnih resursa općine u
slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i
otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.

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

II.
U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Brodski Stupnik imenuju se:
1.
2.

Petar
Lovinčić,
načelnik
općine,
zapovjednik
Dragica Lončar, djelatnica Općinske
uprave, član

Klasa : 511-11/06-01/02
Urbroj: 2178/03-01-06-2
Brodski Stupnik, 19. lipnja 2006. godine
Načelnik općine
Brodski Stupnik
Petar Lovinčić, v.r.
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15.

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 11.
sjednici održanoj 26. lipnja 2006. godine, donijelo
je

Broj: 11

dobivanja suglasnosti.
Sve detaljnije odredbe regulirat će se
posebnim ugovorom zaključenim između općine
Brodski Stupnik i pokretnog prodavača.
III.
Članak 7. i 8. prethodne Odluke postaje
članak 9. i 10. i dalje kako slijedi.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju
mjesta za prodaju robe izvan prodajnih
prostorija na području općine
Brodski Stupnik

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

I.
Iza člana 6. Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o određivanju mjesta za prodaju robe
izvan prostorija na području općine Brodski
Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/03.), dodaje se:

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 330-01/06-01/03
Urbroj: 2178/03-03-06-3
Brodski Stupnik, 26. lipnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Petar Lovinčić, v.r.

Članak 7. koji glasi:
"Na području općine Brodski Stupnik u
naseljima u kojima nema trgovine dozvoljava se
prodaja mješovite robe putem pokretnih prodavača
i to:
Lovčići,
Krajačići,
Brodski Stupnik (u Vinogradskoj ulici i
ulici Stjepana Radića - kod "podruma),
Stari Slatinik (Ulica Hrvatskih branitelja
kod bivše "ciglane").
Područja koja se koriste za prodaju robe
putem pokretnih prodavača daju se uz mjesečnu
naknadu u iznosu od 1.000,00 kuna".

16.
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 11.
sjednici održanoj 26. lipnja 2006. godine, donijelo
je

II.

ZAKLJUČAK

Članak 8. glasi:
Djelatnost prodaje putem pokretnih
prodavača može se obavljati uz uvjet da je osoba
koja ih obavlja registrirana za istu, odnosno da
ima odobrenje za obavljanje, te da su ispunjeni
svi propisani minimalno-tehnički uvjeti.
Prije
početka
obavljanja
navedene
djelatnosti, registrirana osoba treba se javiti u
Upravni odjel općine Brodski Stupnik radi

u povodu Izvješća o konstituiranju vijeća
mjesnih odbora na području općine Brodski
Stupnik
I.
Općinsko poglavarstvo općine Brodski
stupnik prihvaća Izvješće o konstituiranju vijeća

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11

Strana: 1241

mjesnih odbora na području općine Brodski
Stupnik.

2.

Vijeće
mjesnog
odbora
Lovčić
konstituirano je 16. lipnja 2006. godine i
broji pet članova:

II.

1.
2.
3.
4.
5.

Snježana Kuzmić (HDZ)
Stjepan Aladrović (HDZ)
Antun Tuličić (HDZ)
Đuro Kuzmić (HDZ)
Josip Kuzmić (HDZ)

Tekst Izvješća o konstituiranju vijeća
mjesnih odbora na području općine Brodski
Stupnik u prilogu je Zaključka i čini njegov
sastavni dio.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 026-01/06-01/08
Urbroj: 2178/03-03-06-3
Brodski Stupnik, 26. lipnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Petar Lovinčić, v.r.

IZVJEŠĆE
o konstituiranju Vijeća mjesnih odbora na
području općine Brodski Stupnik
Konstituiranje vijeća mjesnih odbora na
području općine Brodski Stupnik provedeno je u
sva četiri naselja, čiji mandat traje četiri godine i
to:
1.

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

Vijeće mjesnog odbora Brodski Stupnik
konstituirano je 16. lipnja 2006. godine i
broji sedam članova:
Krešimir Prebeg (HDZ)
Franjo Mišković (HDZ)
Antun Javor (HDZ)
Ivan Puškarić (HNS)
Dean Lesan (HNS)
Dario Kozarić (HSLS)
Tomislav Bašić (HB)

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora
Brodski Stupnik izabran je Krešimir Prebeg.
Za zamjenika predsjednika Vijeća mjesnog
odbora Brodski Stupnik izabran je Dario Kozarić.

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora
Lovčić izabran je Stjepan Aladrović.
Za zamjenika predsjednika Vijeća mjesnog
odbora Lovčić izabran je Josip Kuzmić.
3.

Vijeće mjesnog odbora Stari Slatinik
konstituirano je 19. lipnja 2006. godine i
broji sedam članova:

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

Ivan Čuljak (HSS)
Darko Grgurević (HSS)
Janko Vratarić (HSS)
Stipo Perić (HSS)
Pero Cindrić (HSS)
Ivan Perić (HDZ)
Miroslav Čuljak (HDZ)

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora
Stari Slatinik izabran je Ivan Čuljak.
Za zamjenika predsjednika Vijeća mjesnog
odbora izabran je Miroslav Čuljak.
4.

Vijeće
mjesnog
odbora
Krajačići
konstituirano je 19. lipnja 2006. godine i
broji pet članova:

1.
2.
3.
4.
5.

Željko Krajačić (HDZ)
Martin Horvatović (HDZ)
Marinko Kovačević (HDZ)
Stjepan Novaković (HDZ)
Marijan Krajačić (HDZ)

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora
Krajačići izabran je Željko Krajačić.
Za zamjenika predsjednika Vijeća mjesnog
odbora izabran je Martin Horvatović.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1242

Broj: 11

OPĆINA DAVOR

11.

-

Na temelju članka 14. stavak 4. i članka
32. stavak 2. i 3. Zakona o proračunu ("Narodne
novine" broj 96/03) i članka 23. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01 i 11/05.), Općinsko vijeće
općine Davor na svojoj 9. sjednici održanoj 29.
lipnja 2006. godine, donosi

-

Planirani prihodi
za 2006. godina

27.681.000,00 kuna

Planirani rashodi
za 2006. godinu

27.481.000,00 kuna

Pokriće gubitka
iz 2005. godine

200.000,00 kuna

Članak 2.
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana Proračuna
općine Davor za 2006. godinu

Prihodi i rashodi Proračuna po grupama
utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2006.
godinu.
Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz
rashoda po osnovnim namjenama.

Članak 1.
Proračun općine Davor za 2006. godinu
mijenja se i glasi:

Prihodi i rashodi u Bilanci, te rashodi u
posebnom dijelu Proračuna povećavaju se,
odnosno smanjuju kako slijedi:

Broj: 11
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3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
341
342
35
352
36
363
37
372
38
381
382
383
384
385
386
4
41
411
42
421
422
424
426
45
454
5
54
541
544
545

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali ras. za zaposl.
Doprinosi na plaću
Mater. rashodi
Nak. trošk. zaposlenima
Rash. za mater. i energ.
Rashodi za usluge
Ostali nespom. rash. pos.
Financijski rashodi
Kamate za izd. vrij. pap.
Ost. fin. rashodi
Subvencije
Subvencije
Potpore
Potpore unutar opće drž.
Naknada građ., kućanst.,
Naknade građ. iz pror.
Donacije i ost. rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Kazne, penali, nakn.štete
Rashodi iz prot. godina
Izvanredni rashodi
Kapitalne pomoći
Rash. za nab. nef. im.
Rash. (za nab.neproiz....)
Mater. imov. - prir.bog.
Rash. za nab. proiz. ...
Građevinski objekti
Postrojenja i opreme
Knjige..
Nematerijalna proiz. imov.
Rash. za dod. ul.
Rash. za dod. ulag.
Izdaci za fin. imovinu
Izdaci za otplatu glavnice
Otplata glavnice
Otplata glav. kod banaka
Otplata glavnice kod trg. d
UKUPNO

Konto Opis konta

213.000
213.000
200.000
13.000
0
1.107.300

15.000

15.000

15.000

0
55.000

73.000
18.000

3.000

879.300
485.000
330.000
87.000
68.000
311.300
13.000
78.500
100.800
119.000
10.000
3.000
7.000

38.500

33.500
33.500

1.095.000

950.000
150.000
150.000
800.000
800.000

20.000
20.000

3.015.500

2.800.000
2.800.000

2.800.000

6.000
6.000

209.500

2.000
135.000
8.000

5.000

209.500

145.000

5.000
0

215.000

21.490.000

30.000

30.000

21.385.000
30.000

21.385.000

55.000
20.000

75.000

21.460.000

568.500

300.000
300.000

40.000
40.000

80.000

380.000

99.000
99.000

34.500
55.000

89.500

188.500

05
07
06
08
Zaštita Stamb. obj. Zdrav Rekreacija,
kult. i religija
okoliša i zajednice

145.000

04
Ekonomski
poslovi

38.500

01
02
03
Opće javne Obran Javni red i
usluge
sigurnost

22.000

22.000
22.000

22.000

09
Obrazovanje

PRORAČUN OPĆINE DAVOR PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2006. GOD.

121.200

121.200
121.200

121.200

10
Socijalna
zaštita

0
55.000
21.385.000
4.175.000
150.000
150.000
3.725.000
3.600.000
55.000
40.000
30.000
300.000
300.000
213.000
213.000
200.000
13.000
0
27.481.000

23.093.000
485.000
330.000
87.000
68.000
835.300
13.000
170.000
520.300
132.000
10.000
3.000
7.000
20.000
20.000
9.000
9.000
121.200
121.200
21.612.500
172.500

UKUPNO
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Članak 3.

Sredstva se raspoređuju tijekom godine i
stavljaju na raspolaganje svim nositeljima i
korisnicima proračunskih sredstava u okviru
ostvarenih prihoda, ovisno o dospijeću obveza.
Proračun se provodi od 1. siječnja do 31.
prosinca 2006. godine.
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Lovačka udruga "Posavina" iz Davora, a sredstva
će biti uplaćena na žiro račun Udruge
broj:2360000-1101510877 kod Zagrebačke banke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 402-01/06-01/14
Urbroj: 2178/17-01-06-01
Davor, 23. svibnja 2006. god.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.

Klasa : 400-01/06-01/1
Urbroj: 2178/17-01-05-06-9
Davor, 29. lipnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Alojz Jakirčević, v.r.
13.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.), Poglavarstvo
općine Davor na svojoj 10. sjednici održanoj 24.
5. 2006. godine, donosi

12.
Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.), Poglavarstvo
općine Davor na svojoj 10. sjednici održanoj 23.
5. 2006. godine, donosi

ODLUKU
o provođenju javnih radova na području
općine Davor u 2006. godini

ODLUKU
Članak 1.
o financijskoj pomoći za suzbijanje bjesnoće
na području općine Davor
Članak 1.
Odobravaju se sredstva u iznosu od
1.000,00 kn iz Proračuna općine Davor - program
socijalne skrbi, s namjenom za provođenje
aktivnosti na suzbijanju bjesnoće na području
općine Davor.
Aktivnosti na provođenju mjera i
aktivnosti za suzbijanje bjesnoće provodit će

Usvaja se Program javnih radova na
području općine Davor u 2006. godini, a koji će
se provoditi u vremenu od 15. 5. do 15. 11. 2006.
godine, uz zapošljavanje 7 radnika s područja
općine Davor. Plaće radnika sufinancirat će se na
način da će Hrvatski zavod za zapošljavanje
Slavonski Brod uplaćivati 50% mjesečne bruto
plaće zaposlenih i troškove prijevoza, dok će
drugu polovinu bruto plaće i doprinose na bruto
plaće uplaćivati općina Davor.
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Članak 2.

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

Broj: 11

Klasa : 363-01/06-01/5
Urbroj: 2178/17-01-06-07
Davor, 24. svibnja 2006. god.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 363-01/06-01/5
Urbroj: 2178/17-01-06-01
Davor, 24. svibnja 2006. god.
15.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.

14.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.), Poglavarstvo
općine Davor na svojoj 10. sjednici održanoj 24.
5. 2006. godine, donosi
ODLUKU

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.), Poglavarstvo
općine Davor na svojoj 10. sjednici održanoj 24.
5. 2006. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa javnih radova općine
Davor u 2006. godini

o nabavci alata i opreme za potrebe
provođenja javnih radova na području općine
Davor
Članak 1.
Odobrava se kapitalni transfer za nabavku
alata i opreme za potrebe provođenja i izvođenja
javnih radova na području općine Davor u 2006.
godini.
Članak 2.

Članak 1.
Usvaja se Program javnih radova na
području općine Davor u 2006. godini, a koji će
se provoditi u vremenu od 15. 5. do 15. 11. 2006.
godine, preko tvrtke "Vodovod Davor" d.o.o.
Davor, Vl. Nazora bb.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR

Sredstva za nabavku alata i opreme
osigurat će se u Proračunu općine Davor.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 363-01/06-01/5
Urbroj: 2178/17-01-06-08
Davor, 24. svibnja 2006. god.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.
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16.

17.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.) i članka 29.
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području općine Davor ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 7/06.), a
temeljem
objavljenih
službenih
rezultata
Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području općine Davor, na konstituirajućoj
sjednici održanoj 14. lipnja 2006. godine,
predsjednik Općinskog poglavarstva, donosi

Na temelju članka 38. i 46. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.) i članka 29.
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području općine Davor ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 7/06.), Vijeće
općine Davor, na konstituirajućoj sjednici
održanoj 9. lipnja 2006. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća Mjesnog odbora Davor

RJEŠENJE
o verifikaciji mandata izabranim vijećnicima
I.
Verificiraju
se
mandati
izabranim
članovima Vijeća mjesnog odbora Davor i
utvrđuje se da će dužnost vijećnika MO Davor
obnašati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Davor Furić - (HDZ)
Zvonimir Brlić - (HDZ)
Krunoslav Simić - (HSLS)
Branko Marjanović - (HDZ)
Đuro Šišić - (HDZ)
Stjepan Blažić - (HDZ)
Tomislav Ciprić - (HSP)
II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 026-01/06-01/1
Urbroj: 2178/17-01-06-08
Davor, 14. lipnja 2006. god.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.

I.
Davor Furić (HDZ) izabire se za
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Davor, a za
potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora Davor
izabire se Branko Marjanović (HDZ).
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 026-01/06-01/1
Urbroj: 2178/17-01-06-10
Davor, 9. lipnja 2006. god.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.
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Broj: 11

18.

19.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.) i članka 29.
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području općine Davor ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 7/06.), a
temeljem
objavljenih
službenih
rezultata
Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području općine Davor, na konstituirajućoj
sjednici održanoj 14. lipnja 2006. godine,
predsjednik Općinskog poglavarstva, donosi

Na temelju članka 38. i 46. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.) i članka 29.
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području općine Davor ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 7/06.), Vijeće
općine Davor, na konstituirajućoj sjednici
održanoj 14. lipnja 2006. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća Mjesnog odbora Orubica

RJEŠENJE
o verifikaciji mandata izabranim vijećnicima
I.
Verificiraju
se
mandati
izabranim
članovima Vijeća mjesnog odbora Orubica i
utvrđuje se da će dužnost vijećnika MO Orubica
obnašati:
1.
2.
3.
4.
5.

Vinko Vitolić - (HDZ)
Vinko Sverić - (HDZ)
Branko Mišković - (HDZ)
Božidar Gregorić - (HDZ)
Vinko Mirković - (HDZ)
II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 026-01/06-01/1
Urbroj: 2178/17-01-06-9
Davor, 14. lipnja 2006. god.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.

I.
Vinko Vitolić (HDZ) izabire se za
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Orubica, a za
potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora Orubica
izabire se Vinko Sverić (HDZ).
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 026-01/06-01/1
Urbroj: 2178/17-01-06-11
Davor, 14. lipnja 2006. god.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

15.
3.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04.)
i članka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i
aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja
("Narodne novine" br. 25/06.), općinski načelnik
općine Donji Andrijevci dana 20. 6. 2006. godine,
donosi

4.
5.

područnog ureda za zaštitu i spašavanje,
član
Ivan Vukašinović, zapovjednik Vatrogasne
postrojbe, član
Franjo Jurković, djelatnik Općinske
uprave, član
Tomislav Sudić, predstavnik Policijske
uprave, član.
Članak 2.

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine
Donji Andrijevci
Članak 1.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine
Donji Andrijevci osniva se za upravljanje i
suklađivanje 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.

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje vrijediti Odluka o imenovanju članova
Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine Donji
Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 1/06.) i Odluke o osnivanju Stožera
civilne zaštite općine Donji Andrijevci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 1/06.).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

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

Ivan Musa, općinski načelnik, zapovjednik
Zdravko
Vrbanović,dipl.ing,
djelatnik

Klasa : 810-01/06-01/03
Urbroj: 2178/04-01-06-3
Donji Andrijevci, 20. 6. 2006. godine
Općinski načelnik
Ivan Musa, v.r.
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16.

17.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno
tumačenje i 129/05) i članka 57. Statuta općine
Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 7/04. i 13/05.), Vijeće
Mjesnog odbora Donji Andrijevci na prvoj
(konstituirajućoj) sjednici održanoj 14. 6. 2006.
godine, donosi

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne
novine"
br.
33/01.,
60/01. vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i članka 52.
Statuta općine Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 7/04. i 13/05.),
članovi Vijeća mjesnog odbora Donji Andrijevci
na 1. (konstituirajućoj) sjednici od 14. lipnja
2006. godine, na prijedlog Mandatne komisije
donose

RJEŠENJE
ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora
Donji Andrijevci
I

o usvajanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima za Vijeće Mjesnog
odbora Donji Andrijevci i potvrđivanju
mandata izabranim članovima

Josip Zorić, izabire se za predsjednika
Mjesnog odbora Donji Andrijevci.

I

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
DONJI ANDRIJEVCI
Klasa : 026-01/06-01/04
Urbroj: 2178/04-01-06-4
Donji Andrijevci, 14. 6. 2006. godine
Predsjedatelj
Ivan Musa, v.r.

Usvaja se Izvješće Mandatne komisije o
provedenim izborima za Vijeće Mjesnog odbora
Donji Andrijevci, održanim 14. 5. 2006. godine
kojim je utvrđeno da su za članove Vijeća
mjesnog odbora Donji Andrijevci izabrani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Damir Kovačević (HDZ)
Krešimir Vučković (HDZ)
Josip Zorić (HSP)
Antonio Bunčić (HSP)
Ante Aračić (HSP)
Franjo Jurković (HSP)
Ivan Zorić (HSP)
Ivan Matošić (HSP)
Ivan Tomas (HSU)
II

Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati
izabranim članovima Vijeća Mjesnog odbora
Donji Andrijevci.
III
Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 9
izabranih članova Vijeća mjesnog odbora Donji
Andrijevci.
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Broj: 11

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
DONJI ANDRIJEVCI
Klasa : 026-01/06-01/04
Urbroj: 2178/04-01-06-3
Donji Andrijevci, 14. 6. 2006. godine
Predsjedatelj
Ivan Musa, v.r.

18.
Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01. vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i članka 52.
Statuta općine Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 7/04. i 13/05.),
članovi Vijeća mjesnog odbora Staro Topolje na
1. (konstituirajućoj) sjednici od 13. lipnja 2006.
godine, na prijedlog Mandatne komisije donose
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Topolje Josip Filipović s kandidacijske liste
Hrvatske stranke prava, podnio je pisanu ostavku
na mjesto člana Vijeća Mjesnog odbora Staro
Topolje sukladno članku 7. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jednica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("Narodne
novine" br. 44/05 - pročišćeni tekst). Shodnoj
primjeni navedenog Zakona, člana Vijeća mjesnog
odbora izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje
neizabrani kandidat s dotične liste, a kojeg odredi
politička stranka koja je predlagatelj liste.
Hrvatska stranka prava odredila je d a člana koji je
podnio ostavku na dužnost članba Vijeća Mjesnog
odbora Staro Topolje zamjenjuje Dražen
Kolesarić.
Slijedom utvrđenog ispunjeni su zakonski
uvjeti da se verificira mandat Draženu Kolesariću.
III
Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati
izabranim članovima Vijeća Mjesnog odbora Staro
Topolje, odnosno zamjeniku člana Draženu
Kolesariću umjesto Josipa Filipovića, koji je
podnio pisanu ostavku.

ZAKLJUČAK
IV
o usvajanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima za Vijeće Mjesnog
odbora Staro Topolje i potvrđivanju mandata
izabranim članovima

Utvrđuje se d a su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 7
izabranih članova Vijeća Mjesnog odbora Staro
Topolje, odnosno zamjenika vijećnika iz točke III.
ovog Zaključka.

I
Usvaja se Izvješće Mandatne komisije o
provedenim izborima za Vijeće Mjesnog odbora
Staro Topolje, održanim 14. 5. 2006. godine kojim
je utvrđeno da su za članove Vijeća Mjesnog
odbora Staro Topolje izabrani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andrija Sajtlik (HDZ)
Ivan Holik (HDZ)
Igor Smolčić (HDZ)
Vlatko Krznarić (HSP)
Božo Bašić (HSP)
Josip Filipović (HSP)
Dejan Lišćuk (HSP)
II
Izabrani član Vijeća Mjesnog odbora Staro

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
STARO TOPOLJE
Klasa : 026-01/06-01/02
Urbroj: 2178/04-01-06-4
Donji Andrijevci, 13. lipnja 2006. godine
Predsjedatelj
Ivan Musa, v.r.
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Broj: 11

19.

20.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno
tumačenje i 129/05) i članka 57. Statuta općine
Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 7/04. i 13/05.), Vijeće
Mjesnog odbora Staro Topolje na prvoj
(konstituirajućoj) sjednici održanoj 13. 6. 2006.
godine, donosi

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01. vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i članka 52.
Statuta općine Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 7/04. i 13/05.),
članovi Vijeća mjesnog odbora Novo Topolje na
1. (konstituirajućoj) sjednici od 13. lipnja 2006.
godine, na prijedlog Mandatne komisije donose

RJEŠENJE

ZAKLJUČAK

o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora
Staro Topolje

o usvajanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima za Vijeće Mjesnog
odbora Novo Topolje i potvrđivanju mandata
izabranim članovima

I
Božo Bašić, izabire se za predsjednika
Mjesnog odbora Staro Topolje.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
STARO TOPOLJE
Klasa : 026-01/06-01/02
Urbroj: 2178/04-01-06-5
Donji Andrijevci, 13. 6. 2006. godine
Predsjedatelj
Ivan Musa, v.r.

I
Usvaja se Izvješće Mandatne komisije o
provedenim izborima za Vijeće Mjesnog odbora
Novo Topolje, održanim 14. 5. 2006. godine kojim
je utvrđeno da su za članove Vijeća Mjesnog
odbora Novo Topolje izabrani:
1.
2.
3.
4.
5.

Anto Kešinović (HDZ)
Predrag Zarić (Nezavisni)
Stjepan Jozić (Nezavisni)
Stamenko Ljubojević (Nezavisni)
Milenko Štrbac (Nezavisni)
II

Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati
izabranim članovima Vijeća Mjesnog odbora
Novo Topolje.
IV
Utvrđuje se d a su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 5
izabranih članova Vijeća Mjesnog odbora Novo
Topolje.
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Broj: 11

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
NOVO TOPOLJE
Klasa : 026-01/06-01/01
Urbroj: 2178/04-01-06-3
Donji Andrijevci, 13. lipnja 2006. godine
Predsjedatelj
Ivan Musa, v.r.
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22.
Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno
tumačenje i 129/05) i članka 57. Statuta općine
Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 7/04. i 13/05.), Vijeće
Mjesnog
odbora
Sredanci
na
prvoj
(konstituirajućoj) sjednici održanoj 14. 6. 2006.
godine, donosi
RJEŠENJE

21.
o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora
Sredanci
Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno
tumačenje i 129/05) i članka 57. Statuta općine
Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 7/04. i 13/05.), Vijeće
Mjesnog odbora Novo Topolje na prvoj
(konstituirajućoj) sjednici održanoj 13. 6. 2006.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora
Novo Topolje

I
Andrija Babić, izabire se za predsjednika
Mjesnog odbora Sredanci.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
SREDANCI

I
Predrag Zarić, izabire se za predsjednika
Mjesnog odbora Novo Topolje.

Klasa : 026-01/06-01/03
Urbroj: 2178/04-01-06-4
Donji Andrijevci, 14. 6. 2006. godine
Predsjedatelj
Ivan Musa, v.r.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
NOVO TOPOLJE
Klasa : 026-01/06-01/01
Urbroj: 2178/04-01-06-4
Donji Andrijevci, 13. 6. 2006. godine
Predsjedatelj
Ivan Musa, v.r.
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23.

Broj: 11
II

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01. vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i članka 52.
Statuta općine Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 7/04. i 13/05.),
članovi Vijeća mjesnog odbora Sredanci na 1.
(konstituirajućoj) sjednici od 14. lipnja 2006.
godine, na prijedlog Mandatne komisije donose

Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati
izabranim članovima Vijeća Mjesnog odbora
Sredanci.
IV
Utvrđuje se d a su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 5
izabranih članova Vijeća
Mjesnog odbora
Sredanci.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima za Vijeće Mjesnog
odbora Sredanci i potvrđivanju mandata
izabranim članovima
I
Usvaja se Izvješće Mandatne komisije o
provedenim izborima za Vijeće Mjesnog odbora
Sredanci, održanim 14. 5. 2006. godine kojim je
utvrđeno da su za članove Vijeća Mjesnog odbora
Sredanci izabrani:
1.
2.
3.
4.
5.

Andrija Babić (HDZ)
Andrija Heđeš (HDZ)
Ivan Živić (HDZ)
Ivica Šebalj (HDZ)
Josip Babić (HDZ)

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
SREDANCI
Klasa : 026-01/06-01/03
Urbroj: 2178/04-01-06-3
Donji Andrijevci, 14. lipnja 2006. godine
Predsjedatelj
Ivan Musa, v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

30.

3.
4.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br.
174/04.), te članka 4. i članka 10. Pravilnika o
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih
snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj
25/06.), te članka 47. Statuta općine Gornja Vrba
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 3/06.), načelnik općine Gornja Vrba 20.
lipnja 2006. godine donio je

5.
6.
7.
8.

Mato Odobašić, predstavnik Policijske
uprave, član
Zdravko Vrbanović, djelatnik područnog
ureda za zaštitu i spašavanje, član
Ivan Vuleta, zapovjednik Vatrogasne
postrojbe, član
dr. Ljiljana Mikešić, predstavnik Doma
zdravlja, član
Mirjana Čamber, predstavnik komunalnog
poduzeća, član
Zdravko
Marinović,
predstavnik
veterinarske službe, član

ODLUKU
III.
o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine
Gornja Vrba

Donošenjem ove Odluke stavljaju se izvan
snage akti o osnivanju Stožera civilne zaštite kao
i akti o imenovanju predsjednika i članova
Stožera civilne zaštite.

I.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine
Gornja Vrba 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.
II.
U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Gornja Vrba imenuju se:
1.
2.

Niko Pavić, načelnik općine, zapovjednik
Lidija Resanović, djelatnica Općinske
uprave, član

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINA GORNJA VRBA
Klasa : 810-01/06-01/1
Urbroj: 2178/28-01-06-2
Gornja Vrba, 20. lipnja 2006. godine
Načelnik općine
Gornja Vrba
Niko Pavić, inž.str., v.r.
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Broj: 11

OPĆINA OKUČANI

26.

3.
4.

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj
174/04), članka 4. i članka 10. Pravilnika o
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih
snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj
25/06.) i članka 38. Statuta općine Okučani,
načelnik općine Okučani donio je

5.
6.
7.
8.

Mile Ličanin, predstavnik Policijske
uprave Brodsko-posavske, član
Zdravko Vrbanić, djelatnik područnog
ureda za zaštitu i spašavanje, član
Vinko Brekalo, zapovjednik DVD-a, članž
dr. Regina Šandrk, djelatnik Doma
zdravlja u Okučanima, član
Stjepan Haluška, predstavnik "Sloboštine"
d.o.o. za komunalnu djelatnost, član
dr.vet.
Mario
Bokulić,
predstavnik
Veterinarske stanice u Okučanima, član

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju
Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine
Okučani
I
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine
Okučani 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.

III
Donošenjem ove Odluke stavljaju se izvan
snage akti o osnivanju Stožera civilne zaštite kao
i akti o imenovanju predstavnika i članova
Stožera civilne zaštite.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINA OKUČANI

II
U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Okučani imenuju se
1.
2.

Aca
Vidaković,
načelnik
općine,
zapovjednik
Milorad Oršulić, djelatnik Jedinstvenog
upravnog odjela općine Okučani, član

Klasa : 022-05/06-01/28
Urbroj: 2178/21-03-06
Okučani, 2. lipnja 2006. godine
Načelnik općine Okučani
Aca Vidaković, v.r.
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Broj: 11
27.

Na temelju članka 3. stavak 4. i članka
24. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine"
broj 58/93. i 33/05.), Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2006. godini
("Narodne novine" broj 18/06.) i članka 42.
Statuta općine Okučani, Općinsko poglavarstvo
općine Okučani, na svojoj 17. sjednici održanoj 4.
srpnja 2006. godine, donijelo je
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utvrđuje raspored pasivnog dežurstva svojih
članova, osigurava ispravnost tehnike i dovoljne
količine vode za potrebe eventualnog gašenja
požara i vodi knjigu dežurstava, a raspored
dežurstava objavljuje na oglasnoj ploči društva.
Mjesni
odbori
utvrđuju
raspored
dežurstava traktora s plugom, organiziraju pasivna
dežurstva i vode knjigu dežurstva, a raspored
dežurstava objavljuje na oglasnoj ploči mjesnog
odbora.
V

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

Za provođenje ovog Plana odgovorni su
zapovjednik DVD-a Okučani i predsjednici
mjesnih odbora.
Potrebna financijska sredstva za provedbu
ovog Plana potrebno je osigurati u Proračunu
općine Okučani.

I
Ovim se Planom utvrđuju građevine i
površine za koje prijeti povećana opasnost od
nastanka požara, mjere zaštite od požara
građevina i površina za koje prijeti povećana
opasnost od nastanka požara, sudionici provedbe
Plana, način provedbe Plana i način osiguranja
financijskih sredstava za provedbu Plana.
II
Povećana opasnost od nastanka požara
prijeti
na
neobrađenim
poljoprivrednim
površinama u svim katastarskim općinama na
području općine Okučani.
III
U cilju sprečavanja nastajanja požara na
površinama iz točke III ove Odluke provodit će
se sljedeće mjere, pasivno dežurstvo, motrenje,
čuvanje i ophodnja površina za koje prijeti
pojačana opasnost od nastajanja i širenja požara i
zabrana paljenja strništa i loženje vatre na
otvorenom.
IV
Pojačane mjere zaštite od požara provode
članovi DVD-a Okučani i mjesni odbori.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Okučani,

VI
Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINA OKUČANI
Klasa : 022-05/06-01/157
Urbroj: 2178/21-06-01
Okučani, 4. srpnja 2006. godine
Načelnik
općine Okučani
Aca Vidaković, v.r.
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Broj: 11

28.

29.

Na temelju članka 16. Poslovnika
Općinskog
poglavarstva
općine
Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 10/02), Općinsko poglavarstvo općine
Okučani na svojoj 17. sjednici održanoj 4. srpnja
2006. godine donijelo je

Na temelju članka 16. Poslovnika
Općinskog
poglavarstva
općine
Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 10/02.), Općinsko poglavarstvo općine
Okučani na svojoj 17. sjednici, održanoj 4. srpnja
2006. godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o imenovanju v.d. direktora "Sloboštine" d.o.o.
za komunalnu djelatnost

o imenovanju potpisnika financijske
dokumentacije u ime "Sloboštine" d.o.o.

Članak 1.

Članak 1.

Ta vršitelje dužnosti direktora "Sloboštine"
d.o.o. za komunalnu djelatnost, Okučani, Trg dr.
Franje Tuđmana 1, imenuje se od 16. lipnja 2006.
godine Danijel Marušić, Okučani, Donji Rogolji
52.

Dosadašnjem
potpisniku
financijske
dokumentacije Kristini Hudolin ukida se
ovlaštenje
za
potpisivanje
financijske
dokumentacije u ime "Sloboštine" d.o.o. za
komunalne djelatnosti, Okučani, Trg dr. Franje
Tuđmana 1, zaključno sa 4. srpnjem 2006.
godine.

Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
općine Okučani da raspiše i provede postupak
natječaja radi imenovanja direktora "Sloboštine"
d.o.o. za komunalne djelatnosti, Okučani, Trg dr.
Franje Tuđmana 1.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 022-05/06-01/154
Urbroj: 2178/21-02-05-01
Okučani, 4. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
općine Okučani
Aca Vidaković, v.r.

Članak 2.
Za ovlaštenika za potisivanje financijske
dokumentacije u ime "Sloboštine" d.o.o. za
komunalne djelatnosti, Okučani, Trg dr. Franje
Tuđmana 1, imenuje se od 5. srpnja 2006. godine
Danijel Marušić, vršilac dužnosti direktora
trgovačkog društva.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 022-05/06-01/153
Urbroj: 2178/21-02-05-01
Okučani, 4. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
općine Okučani
Aca Vidaković, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11

Strana: 1279

30.

31.

Na temelju članka 16. Poslovnika
Općinskog
poglavarstva
općine
Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 10/02.), Općinsko poglavarstvo općine
Okučani na svojoj 17. sjednici, održanoj 4. srpnja
2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 16. Poslovnika
Općinskog
poglavarstva
općine
Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 10/02.), Općinsko poglavarstvo općine
Okučani na svojoj 17. sjednici, održanoj 4. srpnja
2006. godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o ograničenom prikupljanju ponuda za izradu
Glavnog projekta uređaja za prečišćavanje
otpadnih voda u Okučanima

o ograničenom prikupljanju ponuda za izradu
Glavnog projekta kanalizacijske mreže
otpadnih voda u Okučanima

I

I

Postupak nabave i odabir najpovoljnijeg
ponuđača provodit će Općinsko poglavarstvo uz
imenovanoga predstavnika Hrvatskih voda.

Postupak nabave i odabir najpovoljnijeg
ponuđača provodit će Općinsko poglavarstvo uz
imenovanoga predstavnika Hrvatskih voda.

II

II

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da
temeljem ove Odluke od najmanje pet izvođača
zatraži ponude za izradu projekta iz točke I ove
Odluke.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da
temeljem ove Odluke od najmanje pet izvođača
zatraži ponude za izradu projekta iz točke I ove
Odluke.

III

III

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

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

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI

Klasa : 022-05/06-01/148
Urbroj: 2178/21-02-06-01
Okučani, 4. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
općine Okučani
Aca Vidaković, v.r.

Klasa : 022-05/06-01/149
Urbroj: 2178/21-02-06-01
Okučani, 4. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
općine Okučani
Aca Vidaković, v.r.
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Broj: 11

32.

33.

Na temelju članka 16. Poslovnika
Općinskog
poglavarstva
općine
Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 10/02.), Općinsko poglavarstvo općine
Okučani na svojoj 17. sjednici, održanoj 4. srpnja
2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 16. Poslovnika
Općinskog
poglavarstva
općine
Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 10/02.), Općinsko poglavarstvo općine
Okučani na svojoj 17. sjednici, održanoj 4. srpnja
2006. godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o ograničenom prikupljanju ponuda za izradu
Glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju
vodovdne mreže za ulicu Stjepana Radića
(od željezničke pruge do kraja),
ulicu Matija Antuna Relkovića sve do
industrijske zone i ulicu kralja Tomislava

o kupovini zemljišta za potrebe gradnje
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

I
Postupak nabave i odabir najpovoljnijeg
ponuđača provodit će Općinsko poglavarstvo.

I
Za
potrebe
izgradnje
uređaja
za
pročišćavanje otpadnih voda u okviru Projekta
"Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja
Okučani" kupuje se zemljište koga čine kat.
čestice br.: 141/1 površine 12.290 m2; 141/2
površine 5.578 m2 i 141/3 površine 6.251m2, sve
u k.o. Vrbovljani, u naravi poljoprivredno
zemljište.

II
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da
temeljem ove Odluke od najmanje pet izvođača
zatraži ponude za izradu projekta iz točke I ove
Odluke.

II
Cijena zemljišta utvrdit će se direktnom
pogodbom s vlasnicima vodeći računa o trenutnim
mjesnim tržišnim cijenama ove vrste nekretnina i
o bonitetu zemljišta.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 022-05/06-01/150
Urbroj: 2178/21-02-06-01
Okučani, 4. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
općine Okučani
Aca Vidaković, v.r.

III
Za kontakte s vlasnicima zemljišta, izradu
i realizaciju kupoprodajnih ugovora zadužuje se
voditelj odsjeka za gospodarstvo, poduzetništvo i
obrtništvo, a za pogodbu o kupoprodajnoj cijeni
načelnik općine.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 022-05/06-01/151
Urbroj: 2178/21-02-06-01
Okučani, 4. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Aca Vidaković, v.r.
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34.

Na temelju članka 16. Poslovnika
Općinskog
poglavarstva
općine
Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 10/02.), Općinsko poglavarstvo općine
Okučani na svojoj 17. sjednici, održanoj 4. srpnja
2006. godine, donijelo je
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postupak završena je tijekom 2005. godine, a za
rješavanje spornih situacija i žalbi, postupak se
nastavio u 2006. godini. Kako ranije imenovane
osobe koje su predstavljale općinu, uključujući i
osobu imenovanu 2006. godine, zbog osobnih
razloga više ne mogu sudjelovati u navedenom
postupku - valjalo je imenovati novu osobu za
predstavnika općine Okučani, što se ovom
Odlukom i čini.

ODLUKU

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI

o imenovanju svjedoka-povjerenika u
postupku provođenja zemljišno-knjižnog
ispravnog postupka u k.o. Okučani

Klasa : 022-05/06-01/152
Urbroj: 2178/21-02-06-01
Okučani, 4. srpnja 2006. godine

1.

Predsjednik
Aca Vidaković, v.r.

Radi
provođenja
završnih
radova
zemljišno-knjižnog ispravnog postupka i osnivanja
novih zemljišnih knjiga za katastarsku općinu
Okučani, za svjedoka-povjerenika, koji u ovom
postupku predstavlja općinu Okučani - imenuje se:
35.
-

Zoran Pavković iz Okučana,
Kolba 3 (tel. 091/768-6827)

Kamila

2.
Imenovanom
predstavniku
pripada
naknada u iznosu koji će naknadno svojom
odlukom utvrditi Općinsko poglavarstvo općine
Okučani.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("narodne
novine" br. 33/01, 60/01), članka 53. Statuta
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.),
Vijeće Mjesnog odbora Okučani na svojoj
konstituirajućoj sjednici održanoj 5. srpnja 2006.
godine, donijelo je
RJEŠENJE

3.
Donošenjem ove Odluke izvan snage se
stavlja
Odluka,
klasa:022-05/06-01-67;
urbroj:2178/21-02-06-01 od 20. ožujka 2006.
godine.
OBRAZLOŽENJE
Odlukom Ministarstva pravosuđa, Uprave
za građansko pravo, klasa:932-01/03-01/79,
urbroj:514-03-01/11-04-02, od 1. lipnja 2004.
godine, za k.o. Okučani pokrenut je zemljišnoknjižni ispravni postupak i postupak osnivanja
novih zemljišnih knjiga. Za pomoć u navedenom
postupku bili su imenovani predstavnici općine
Okučani. Većina poslova vezanih uz ovaj

o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća Mjesnog odbora Okučani
I
Slavko Kutlić iz Okučana izabire se za
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Okučani.
Stjepan Haluška iz Okučana izabire se za
potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora Okučani.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
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Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 022-05/06-01-158
Urbroj: 2178/21-02-06-01
Okučani, 5. srpnja 2006. godine

Broj: 11

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 022-05/06-01-158
Urbroj: 2178/21-02-06-02
Okučani, 5. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Aca Vidaković, v.r.

Predsjednik
Aca Vidaković, v.r.

37.
36.
Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01), članka 53. Statuta
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.),
Vijeće Mjesnog odbora Bodegraj-Lađevac na
svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 5. srpnja
2006. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća Mjesnog odbora Bodegraj-Lađevac
I
Ivanka Gregus iz Lađevca izabire se za
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora BodegrajLađevac.
Iva Rašić iz Bodegraja izabire se za
potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora BodegrajLađevac.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01), članka 53. Statuta
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.),
Vijeće Mjesnog odbora Vrbovljani-Čovac na
svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 5. srpnja
2006. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća Mjesnog odbora Vrbovljani -Čovac
I
Luka Tomić iz Čovca izabire s e za
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora VrbovljaniČovac.
Marko
Ljevar
izabire
se
za
potpredsjednika
Vijeća
Mjesnog
odbora
Vrbovljani-Čovac.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

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

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 022-05/06-01-158
Urbroj: 2178/21-02-06-03
Okučani, 5. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Aca Vidaković, v.r.
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38.

39.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01), članka 53. Statuta
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.),
Vijeće Mjesnog odbora Trnakovac-Bijela Stijena
na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 6.
srpnja 2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01), članka 53. Statuta
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.),
Vijeće Mjesnog odbora Rogolji na svojoj
konstituirajućoj sjednici održanoj 6. srpnja 2006.
godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća Mjesnog odbora Trnakovac-Bijela
Stijena

o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća Mjesnog odbora Rogolji
I

I
Mirko Juroš iz Trnakovca izabire s e za
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora TrnakovacBijela Stijena.
Gordana Vuković iz Trnakovca izabire se
za potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora
Trnakovac-Bijela Stijena.

Vojislav Mandić iz Gornjih Rogolja
izabire se za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora
Rogolji.
Dr. Danijel Marušić iz Donjih Rogolja
izabire se za potpredsjednika Vijeća mjesnog
odbora Rogolji.
II

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 022-05/06-01-158
Urbroj: 2178/21-02-06-05
Okučani, 6. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Aca Vidaković, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 022-05/06-01-158
Urbroj: 2178/21-02-06-06
Okučani, 6. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Aca Vidaković, v.r.
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Mario Prgomet iz Benkovca izabire se za
potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora CageBenkovac.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01), članka 53. Statuta
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.),
Vijeće Mjesnog odbora Cage - Benkovac na svojoj
konstituirajućoj sjednici održanoj 6. srpnja 2006.
godine, donijelo je

o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća Mjesnog odbora Cage-Benkovac
I
Begić iz Caga izabire
Vijeća Mjesnog odbora

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

RJEŠENJE

Ivan
predsjednika
Benkovac.

II

Klasa : 022-05/06-01-158
Urbroj: 2178/21-02-06-04
Okučani, 65. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Aca Vidaković, v.r.

se za
Cage -
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OPĆINA ORIOVAC

22.

3.
4.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("NN" 174/04), te članka 4. i
članka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i
aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja
("NN" 25/06), te članka 41. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01. i 10/04.), Poglavarstvo općine
Oriovac 20. 6. 2006. godine, donijelo je

5.
6.
7.
8.

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine
Oriovac
I.

Ivica
Terzić,
predstavnik
Policijske
uprave, član
Zdravko Vrbanović,dipl.ing.,
djelatnik
područnog ureda za zaštitu i spašavanje,
član
Dagmar
Kratofil,
zapovjednik
VZ
Oriovac, član
Dr. Dinko Novaković, predstavnik Doma
zdravlja, član
Pavao
Haring,
upravitelj
Vlastitog
komunalnog pogona općine Oriovac, član
Zvonimir Matijević,dr.vet, predstavnik
veterinarske službe, član.
III.

Donošenjem ove Odluke stavljaju se izvan
snage akti o osnivanju civilne zaštite kao i akti o
imenovanju predsjednika i članova Stožera civilne
zaštite.

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine
Oriovac 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.

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

II.

POGLAVARSTVO
OPĆINE ORIOVAC

U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Oriovac imenuju se:
1.
2.

Antun
Pavetić,
načelnik
općine,
zapovjednik
Anica Hemen, djelatnica Općinske uprave,
član

IV.

Klasa : 007-01/06-01/8
Urbroj: 2178/10-04-01-2
Oriovac, 5. 6. 2006.
Predsjednik Poglavarstva
općine Oriovac
Antun Pavetić, v.r.
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RB Ime i prezime

Funkcija

Radno mjesto
(zani,/str.spr)

Telefon
posao

Telefon
kuća

Mobitel

Adresa

1.

Antun Pavetić

načelnik

načelnik
sss

431-232

431-444

098/263822

Frankopanska 92,
Oriovac

2.

Anica Hemen

pročelnica

pročelnica
sss

431-232

431-737

098/340005

Frankopanska 133,
Oriovac

3.

Ivica Terzić

voditelj
sektora

voditelj sektora
sss

211-138

425-634

091/2505322

Luke Ilića 2,
Oriovac

4.

Zdravko Vrbanović

5.

Dagmar Kratofil

zapovjednik
VZ Oriovac

domar
sss

431-017

431-240

098/9007914

V. Becića 19 B,
Oriovac

6.

Dr. Dinko Novaković

dr. medicine

dr. medicine

431-014

431-134

099/3523926

Frankopanska 89,
Oriovac

7.

Pavao Haring

voditelj
kom. pogona

voditelj kom.
pogona/sss

431-232

431-259

098/760143

Frankopanska 122,
Oriovac

8.

Zvonimir Matijević

član Općinskog
vijeća

veterinar
vss

431-820

432-409

098/341886

Savska 13,
Slav. Kobaš

23.

Članak 2.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti ("NN" 60/92) i
članka 41. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 13/01. i
10/04.), Poglavarstvo općine Oriovac na 9.
sjednici održanoj 20. 6. 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o provođenju mjere obvezatne preventivne
deratizacije na području općine Oriovac u
2006. godini

Troškovi provođenja mjera obvezatne
preventivne deratizacije i dezinsekcije na području
općine Oriovac podmirit će se iz Proračuna
općine Oriovac.
Članak 3.
Zadužuje se Upravni odjel općine Oriovac
za raspisivanje natječaja za provođenje obvezatne
preventivne deratizacije. Zadužuje se načelnik
općine
Oriovac
za
ugovaranje
tretmana
dezinsekcije. Ugovor kojim će se detaljnije riješiti
međusobni odnosi, potpisat će načelnik općine
Oriovac.

Članak 1.
U 2006. godini na području općine Oriovac
provest će se tretman dezinsekcije i jesenski
tretman preventivne deratizacije.
Sva domaćinstva na području općine
dužna su omogućiti provedbu mjere preventivne
deratizacije.

Članak 4.
Osobe koje ne budu dozvolile provođenje
mjere deratizacije na svom domaćinstvu, kaznit će
se novčanom kaznom sukladno zakonskim
odredbama.
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Članak 5.

III

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

Promjenu naziva ulica obavit će Državna
geodetska uprava u skladu sa člankom 14. stavak
1. Zakona o naseljima.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE ORIOVAC

IV

Klasa : 022-01/06-01/38
Urbroj: 2178/10-02-06-1
Oriovac, 20. 6. 2006. godine

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Predsjednik Poglavarstva
općine Oriovac
Antun Pavetić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/11
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 8. 2. 2006. godine
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

24.
Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o
naseljima ("NN" br. 54/1988) i članka 21. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 13/01. i 10/04.), Općinsko
vijeće općine Oriovac na 6. sjednici održanoj 8. 2.
2006. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izmjeni imena ulica
Vladimira Nazora i Kolodvorske ulice
u Oriovcu

25.
Na temelju
Oriovac ("Službeni
županije" br. 13/01.
općine Oriovac na 8.
godine donosi

članka 21. Statuta općine
vjesnik Brodsko-posavske
i 10/04.), Općinsko vijeće
sjednici održanoj 27. 4. 2006.

ODLUKU
I
Ulici Vladimira Nazora u Oriovcu, od
ulice Luke Ilića do ulice Ante Starčevića mijenja
se ime u "ulicu Dr. Franje Tuđmana".
Kolodvorskoj ulici u Oriovcu mijenja se
ime u "ulicu Pape Ivana Pavla II".

o izmjeni i dopuni
Statuta općine Oriovac
Članak 1.
U Statutu općine Oriovac članak 67.
mijenja se i glasi:

II
Ploču s nazivom ulica pribavlja i
organizira postavljanje Komunalni pogon općine
Oriovac.

"Pravilima mjesnih odbora utvrđuju se
pitanja od značaja za status i rad mjesnog odbora,
kao i dužnosti i prava članova i predsjednika
vijeća mjesnih odbora.
Osim pravila mjesnih odbora u smislu
stavka 1. ovog članka, kao osnova pravila
mjesnih odbora propisuje se sljedeće:
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predsjednik i članovi vijeća mjesnih
odbora navedene dužnosti obavljaju
volonterski - bez naknade.

Suglasno osnovama pravila, odnosno
odredbama stavka 1. i 2. ovog članka, mjesni
odbori donose pravila mjesnog odbora."
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/33
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 27. 4. 2006. godine
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

26.
Na temelju
Oriovac ("Službeni
županije" br. 13/01.
općine Oriovac na 8.
godine, donijelo je

članka 21. Statuta općine
vjesnik Brodsko-posavske
i 10/04.), Općinsko vijeće
sjednici održanoj 27. 4. 2006.

ZAKLJUČAK
o davanju mišljenja o Inicijativi građana
naselja Slavonski Kobaš za izdvajanje
Slavonskog Kobaša iz sastava općine
Oriovac u zasebnu općinu
I
Općinsko vijeće općine Oriovac daje
negativno mišljenje o inicijativi građana naselja
Slavonskog Kobaša za izdvajanje iz sastava
općine Oriovac u zasebnu općinu.
II
Obrazloženje Općinskog vijeća općine
Oriovac privitak je ovom Zaključku i čini njegov
sastavni dio.

Broj: 11
III

Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/29
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 27. 4. 2006. godine
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.
Obrazloženje Općinskog vijeća
općine Oriovac:
Općinsko vijeće općine Oriovac primilo je
na znanje prijedlog Mjesnog odbora Slavonski
Kobaš o izdvajanju iz općine Oriovac u zasebnu
općinu Slavonski Kobaš i o tome donosi svoje
mišljenje.
Poštivajući zakonske odredbe i inicijativu
Mjesnog odbora za izdvajanje iz općine Oriovac
u zasebnu općinu Slavonski Kobaš iskazanu
listom potpisa, mišljenja smo da je navedenom
predmetu trebalo pristupiti puno ozbiljnije uz
izbjegavanje površnih i netočnih informacija.
Općina Oriovac ima u svom sastavu deset
naselja. U Oriovcu i Lužanima nositelj razvoja je
malo i srednje poduzetništvo i industrija, dok se u
Slavonskom Kobašu obiteljska poljoprivredna
gospodarstva intenzivnije bave poljoprivrednom
proizvodnjom i stočarstvom, a veliki dio
zaposlenih je u tvornici namještaja "Oriolik" sa
sjedištem u Oriovcu, kojoj je većinski vlasnik
mještanin Slavonskog Kobaša.
Ne slažemo se s mišljenjem inicijatora
izdvajanja iz postojeće općine o "bitno različitim
obilježjima svojeg načina života i mogućnosti
privređivanja za život naspram drugih dijelova
općine Oriovac", kao i stavom da se "poglavito
rukovode evidentnim izostankom naznaka bilo
kakvih pomaka u gospodarskoj, socijalnoj i drugoj
razvojnoj strategiji Kobaša u postojećem lokalnom
ustroju".
Općinsko vijeće općine Oriovac zbog
transparentnosti i ravnomjerne raspodjele sredstava
Proračuna na sve mjesne odbore, ne prihvaća
izjave da "praksa života u zajedničkoj općini u
proteklih 13 godina nije pokazala da bi se interesi
općine Oriovac i područja Kobaša mogli
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međusobno podudarati..." je je svih ovih godina
ulagala proračunska sredstva i na područje naselja
Slavonski Kobaš.
Tako su asfaltirane nerazvrstane ceste,
održavani poljski putovi, uređuje se Hrvatski dom
u središtu naselja, izmijenjeno je krovište na
istom, financijski se prate sve aktivnosti u kulturi
i športu, skrbi se o socijalno potrebitima itd.
Također, naselje Slavonski Kobaš ima
izgrađenu novu modernu zgradu osnovne škole, u
tijeku je izgradnja školske športske dvorane
(dvoranu do sada ima samo naselje Oriovac), a iz
svega je evidento da su neistiniti i netočni navodi
iz dopisa Mjesnog odbora Slavonski Kobaš.
Na kraju, postoje opravdane indicije da su
prikupljeni potpisi dijelom davani pod određenim
pritiscima i ucjenama, o čemu nas svakodnevno
izvješćuju građani, te očekuju referendum na
kojem bi svoj stav mogli izraziti tajnim
glasovanjem, kao i sumnje u podatke iz zapisnika
Mjesnog odbora s održanog Zbora građana, u
kojemu se navodi da je uvjerljivom većinom
glasova podržan prijedlog za prikupljanje potpisa.
Stoga, Općinsko vijeće općine Oriovac da
negativno mišljenje na inicijativu Mjesnog odbora
Slavonskog Kobaša o izdvajanju iz općine
Oriovac u zasebnu općinu, a smatrajući poglavito
da takva općina ekonomski neće moći uspješno
djelovati, te predlažemo raspisivanje referenduma
kao demokratskog prava izjašnjavanja svih građana
Slavonskog kobaša. Općina Oriovac je spremna
provesti ovaj referendum i poštivati odluku i
volju većine.
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Zaključak o izmjeni imena ulica Vladimira
Nazora i Kolodvorske u Oriovcu, donesenog na 6.
sjednici Općinskog vijeća održanoj 8. 2. 3006.
godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/34
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 27. 4. 2006. godine
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

28.
Temeljem članka 21. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01. i 10/04.), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 8. sjednici održanoj 27. 4. 2006.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju podrške za izgradnju
Doma za starije i nemoćne osobe

27.

I
Na temelju članka 21. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 13/01. i 10/04.), Općinsko vijeće općine
Oriovac na 8. sjednici održanoj 27. 4. 2006.
godine, donosi
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Zaključka o izmjeni
imena ulica Vladimira Nazora i Kolodvorske
u Oriovcu
Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage

Općinsko vijeće općine Oriovac daje
svekoliku podršku tvrtki "Stipanetić" d.o.o., za
izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u
Radovanju, te će prilikom realizacije projekta
izaći u susret donošenjem potrebitih odluka u
cilju smanjenja financijskih obveza prema općini
Oriovac u obliku komunalne naknade i
komunalnog doprinosa.
II
Općinsko vijeće općine Oriovac prihvaća
zamolbu za jamstvo i partnerstvo prilikom
realizacije kredita za izgradnju Doma za starije i
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nemoćne osobe u visini 35% ukupne vrijednosti
projekta.
III
Zadužuje se načelnik i Upravni odjel za
provjeru zakonske mogućnosti realizacije jamstva
iz točke II. ovog Zaključka, a vezano uz članak
108. stavak 2. Zakona o proračunu.

Broj: 11
II

Općinsko vijeće općine Oriovac ne
prihvaća zamolbu za jamstvo i partnerstvo
prilikom realizacije kredita za izgradnju Doma za
starije i nemoćne osobe u visini 35% ukupne
vrijednosti projekta, kao ni udio u vlasništvu u
navedenom projektu.
III

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

Donošenjem ovog Zaključka stavlja se
izvan snage Zaključak Općinskog vijeća donesen
na 8. sjednici održanoj 27. 4. 2006. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/29
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 27. 4. 2006. godine
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

IV
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/29
Urbroj: 2178/10-01-06-2
Oriovac, 8. 5. 2006. godine
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

29.
Temeljem članka 21. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01. i 10/04.), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 9. sjednici održanoj 8. 5. 2006.
godine, donosi

30.

o neprihvaćanju jamstva i partnerstva u
izgradnji Doma za starije i nemoćne osobe

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu
("NN"
26/03 pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04-Uredba) i članak
21. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 13/01. i 10/04.),
Vijeće općine Oriovac na 10. sjednici održanoj 5.
7. 2006. godine, donosi

I

ODLUKU

Općinsko vijeće općine Oriovac daje
svekoliku podršku tvrtki "Stipanetić" d.o.o., za
izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u
Radovanju, te će prilikom realizacije projekta
izaći u susret donošenjem potrebitih odluka u
cilju smanjenja financijskih obveza prema općini
Oriovac u obliku komunalne naknade i
komunalnog doprinosa.

o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnoj naknadi

ZAKLJUČAK

Članak 1.
U
Odluci
o
komunalnoj
naknadi
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
17/01, 14/02. i 15/02.), članak 10.a. mijenja se i
glasi:
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"Fizičke i pravne osobe prilikom otvaranja
djelatnosti
( t rg o v a č k e ,
ugostiteljske,
građevinarstvo, proiz. djelatnost i sl.) na području
općine oslobađaju se plaćanja komunalne naknade
u periodu od 1 (jedne) godine dana, počev od
dana otvaranja djelatnosti."

zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom
Brodu kao dokaz vlasništva na nekretnini koja se
stavlja pod hipoteku.
Na dospjele, a nenaplaćene obroke
obračunava se zakonska zatezna kamata koja se
plaća za neplaćene javne prihode."

Članak 2.

Članak 2.

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

Članak 10. mijenja se i glasi:
"Od
obveze
plaćanja
komunalnog
doprinosa u potpunosti se oslobađaju:
općina Oriovac,
vjerske organizacije,
ustanove školskog obrazovanja,
ustanove zdravstvene i socijalne zaštite,
HRVI Domovinskog rata i civilni invalidi
kod kojih je utvrđeno oštećenje od 50% i
veće,
roditelji, udovice i djeca poginulih i
nestalih hrvatskih branitelja.
Općinsko vijeće može i u drugim
slučajevima u cijelosti osloboditi plaćanja
komunalnog doprinosa i druge pravne i fizičke
osobe, ako je to od interesa i značenja za općinu
Oriovac i širu društvenu zajednicu.
Rješenje o oslobađanju od plaćanja
komunalnog doprinosa, temeljem ove Odluke i po
zahtjevu obveznika u svakom pojedinom slučaju,
donosi Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih
djelatnosti općine Oriovac.
Uz zahtjev iz
prethodnog stavka
podnositelj je dužan priložiti dokaz o činjenicama
na kojima temelji svoj zahtjev."

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/35
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 5. 7. 2006.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

31.
Na temelju članka 31. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04-Uredba) i članka
21. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 13/01. i 10/04.),
Vijeće općine Oriovac na 10. sjednici održanoj 5.
7. 2006. godine, donijelo je

Članak 3.

o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 11. mijenja se i glasi:
"Fizičkim i pravnim osobama prilikom
gradnje ili dogradnje poslovnih objekata na
području općine Oriovac obvezni predviđeni iznos
komunalnog doprinosa umanjuje se za 50%."

Članak 1.

Članak 4.

U Odluci o komunalnom doprinosu
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
16/04.) iza članka 9. dodaje se članak 9.a. koji
glasi:
"Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa
kojemu se rješenjem o komunalnom doprinosu
omogući plaćanje u obrocima dužan je priložiti
potpisanu i od javnog bilježnika ovjerenu izjavu
kojom neopozivo dozvoljava i omogućava upis
hipoteke na nekretninama u njegovom vlasništvu
u korist općine Oriovac, a isto u slučaju da ne
izvrši obvezu plaćanja komunalnog doprinosa na
način kako je to utvrđeno rješenjem o
komunalnom doprinosu.
Obveznik je dužan priložiti izvadak iz

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

ODLUKU

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/36
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 5. 7. 2006. godine
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.
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32.

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o
prostornom uređenju ("NN" br. 30/94, 68/98,
61/00, 32/02. i 100/04.) i članka 21. 21. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 13/01. i 10/04.), Vijeće
općine Oriovac na 10. sjednici održanoj 5. 7. 2006.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru i
donošenju Programa mjera za unapređenje
stanja u prostoru na području općine Oriovac
za razdoblje 2006. do 2010. godine
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o stanju u prostoru i
donosi Program mjera za unapređenje stanja u
prostoru na području općine Oriovac za razdoblje
od 2006. do 2010. godine (u daljnjem tekstu:
Izvješće o stanju u prostoru i Programu mjera za
unapređenje stanja u prostoru).
Izvješće o stanju u prostoru i Program
mjera za unapređenje stanja u prostoru izrađeno
je od strane Zavoda za prostorno planiranje
Osijek.
Članak 2.
Izvješće o stanju u prostoru i Program
mjera za unapređenje stanja u prostoru sastavni su
dio ove Odluke i stupaju na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/37
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 5. 7. 2006. godine
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

Broj: 11

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
I
PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE
STANJA U PROSTORU ZA RAZDOBLJE
2006.-2010. GODINE

SADRŽAJ:
UVOD
A)
IZVJEŠĆE O STANJU U
PROSTORU
1.
DOKUMENTI PROSTORNOG
UREĐENJA NA SNAZI, A IZRAĐENI U
PRETHODNOM RAZDOBLJU
2.
PREGLED AKTIVNOSTI
REALIZIRANIH U PROTEKLOM
RAZDOBLJU NA UREĐENJU I
KOMUNALNOM OPREMANJU
2.1.
Uređenje građevinskog zemljišta
2.1.1. Pripremni radovi
2.2.
Izgradnja prometnih i infrastrukturnih
objekata i uređaja
2.2.1. Promet
2.2.2. Telekomunikacije
2.2.3. Elektroenergetika
Javna rasvjeta
2.2.4. Plinoopskrba
2.2.5. Vodoopskrba
2.2.6. Odvodnja otpadnih, sanitarnih i
oborinskih voda
3.
ANALIZA PROVOĐENJA
DOKUMENATA PROSTORNOG
UREĐENJA
3.1.
Prostorni plan uređenja općine Oriovac
3.2.
Plan uređenja naselja Oriovac
4.
OCJENA PROVEDENIH MJERA I
NJIHOVA UČINKOVITOST NA
UREĐENJE, KORIŠTENJE I ZAŠTITU
PROSTORA
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UVOD
Prethodno Izvješće o stanju u prostoru s
Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru
općine Oriovac doneseno je 2003. godine i objavljeno
u ''Službenog vjesniku Brodsko-posavske županije"
br. 09/03.
Ovo Izvješće o stanju u prostoru i Program
mjera za unapređenje stanja u prostoru donosi se za
naredno četverogodišnje razdoblje sukladno člancima
10. i 11. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne
novine'', br. 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.).
A) IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU

1.

DOKUMENTI PROSTORNOG
UREĐENJA NA SNAZI, A IZRAĐENI U
PRETHODNOM RAZDOBLJU

U proteklom razdoblju završena je izrada
Prostornog plana uređenja općine Oriovac, te je on
usvojen na Općinskomvijeću. Odluka je objavljena u
''Službenog vjesniku Brodsko-posavske županije",
broj 24/05.
2.

PREGLED AKTIVNOSTI
REALIZIRANIH U PROTEKLOM
RAZDOBLJU NA UREĐENJU I
KOMUNALNOM OPREMANJU

2.1.

Uređenje građevinskog zemljišta

2.1.1.

Pripremni radovi

Izrađen je Program razvoja poduzetničke
zone ''ČAPLJA'' u Oriovcu i upućen zahtjev
Ministarstvu gospodarstva za financiranje I faze koja
se sastoji od izrade projektne dokumentacije.

2.2.

Izgradnja prometnih i infrastrukturnih
objekata i uređaja

2.2.1.

Promet

U proteklom razdoblju glavna aktivnost bila
je usmjerena na uređenje cestovne mreže i pješačkih
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staza u naseljima Oriovac, Lužani, Kujnik i Slavonski
Kobaš.
Ukupno je asfaltirano oko 4.550,0 m˛ kolnika
i 4.822,0 m˛ pjeđačkih staza.

Za izvedene radove u proteklom razdoblju

Na s e lje
Oriova c

Luž~a ni

Kujnik
S la v. Kobaša

Na ziv ce s te /ulice
Iva na Gundulića kolnik
Domobra ns ka -kolnik
B.Ra di -pješaač ka
s ta za (s je ve r)
B.Ra di -pješaa č ka
s ta za (jug)
Fra nkopa ns ka pješaa č ka s ta za
V.Na zora -pješaa č ka
s ta ja (s je ve r)
V.Na zora -pješaa č ka
s ta za (jug)
Ce s ta pore d doma kolnik
Lj.Ga ja -kolnik
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utrošeno je cca 1.788.000,00 kuna. Navedenim
radovima realiziran je dio aktivnosti na podizanju
nivoa prometne usluge prometnog sustava koji je u
nadležnosti općine. U navedenoj tablici prikazani su
izvedeni radovi na prometnom sustavu u razdoblju
proteklog Izvješća i programa.
Tablica br. 1.

Vrs ta ra dova

Duljina
(m)

`Širina
(m)

Cije na ra dova
(kn)

a s fa ltira nje
a s fa ltira nje
a s fa ltira nje

200,0
450,0

4,0
4,0

129.861,68
216.594,53

1.050,0

1,80

222.345,00

1.200,0

1,80
1,80

240.090,00

a s fa ltira nje
a s fa ltira nje
1.000,0

225.090,00

a s fa ltira nje
731,5

1,80

262.146,89

a s fa ltira nje

840,0

1,80

232.629,60

a s fa ltira nje
a s fa ltira nje

399,0
215,0

3,0
3,50

152.553,07
105.001,62

Izvor podataka: Općina Oriovac
2.2.2 Telekomunikacije

RTV sustav veza

Nepokretna mreža

Stanje izgrađenosti građevina RTV sustava
veza na području općine Oriovac je dobro, jer postoje
izgrađeni objekti RTV sustava veza na području
općine, te u relativnoj blizini granica općine.

Stanje izgrađenih telekomunikacija u
nepokretnoj mreži na području općine Oriovac
pokazuje visoku razvijenost. Kapaciteti izgrađenih
komutacijskih čvorova, te međunarodnih,
magistralnih i pristupnih vodova (korisnički i spojni) s
nadređenim TKC osiguravaju velike i raznovrsne
razvojne mogućnosti. Stanje mjesnih
telekomunikacijskih mreža je u prosjeku vrlo dobro s
tim što se razine razvijenosti razlikuju u pojedinim
naseljima.

2.2.3. Elektroenergetika
Prijenos električne energije
Elektroenergetska mreža prijenosa sadržava
samo dva nadzemna dalekovoda 110 kV naponske
razine za potrebe željeznice, tj. za električnu postaju
(EVP).

Pokretna mreža
Stanje izgrađenosti i razine razvoja
telekomunikacija u pokretnoj mreži na području
općine Oriovac je dobro, te zadovoljava pokrivenošću
signalom. Međutim za poboljšanje stanja, proširenje
asortimana usluga i uvođenje novih tehnologija
potrebna je dogradnja.

Ovi dalekovodi nemaju utjecaja na
elektroopskrbu potrošača na području općine, a
zadovoljava elektroenergetske potrebe na toj
naponskoj razini.
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Distribucija električne energije

P o s t o j e ć a e l e k t r o e n e rg e t s k a m r e ž a
distribucije električne energije sadrži građevine na 35
kV, 10(20) kV i 0,4 kV naponskoj razini, te javnu
rasvjetu.
Na 35 kV naponskoj razini postoji jedan
nadzemni dalekovod koji prolazi sjevernim dijelom
prostora općine Oriovac. U ovaj 35 kV dalekovod
interpolirana je TS 35/10(20) kV Oriovac koja je
glavna elektroopskrbna točka potrošača općine, te
zadovoljava elektroenergetske potrebe na toj
naponskoj razini.
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Na 10 kV naponskoj razini stanje je različito u
pojedinim naseljima. Postojeće trafostanice su stupne
izvedbe i građevinski (zidani) objekti. Dalekovodi su
izgrađeni na drvenim stupovima ili betonskim
stupovima.
Niskonaponska mreža (NN MR) na području
općine Oriovac je različite izvedbe i starosti. U
sljedećoj tablici prikazano je opće stanje
distribucijske mreže (10 kV; 0,4 kV) na području
općine Oriovac.

STANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE
Tablica br. 2.
NAS ELJE
BEČIC

CIGLENIK

KUJNIK

LUŽ
} ANI

MALINO

ORIOVAC

PRIČAC

RADOVANJE

S LAVONS KI
KOBAŠ
`

}ŽIVIKE

10(20) kV
ZDV 10(20) kV izgrađ e n na drve nim
s tupovima ;
}ŽS TS 10(20)/0,4 kV-1 kom
ZDV 10(20) kV izgrađ e n na drve nim
s tupovima ;
}TŽS S 10(20)/0,4 kV-1 kom
ZDV 10(20) kV izgrađ e n na drve nim
s tupovima i KB 10(20) kV;
}ŽS TS 10(20)/0,4 kV-1 kom
ZDV 10(20) kV izgrađ e n na drve nim
s tupovima ;
}ŽS TS 10(20)/0,4 kV-2 kom
P TTS 10(20)/0,4 kV-1 kom
ZDV 10(20) kV izgrađ e n na drve nim
s tupovima ;
}ŽS TS 10(20)/0,4 kV-3 kom
ZDV 10(20) kV izgrađ e ni na drve nim i
be tons kim s tupovima i KB 10(20) kV;
}ŽS TS 10(20)/0,4 kV-6 kom
P TTS 10(20)/0,4 kV-1 kom
KTS 10(20)/0,4 kV-1 kom
ZDV 10(20) kV izgrađ e ni na drve nim
s tupovima ;
}ŽS TS 10(20)/0,4 kV-1 kom
ZDV 10(20) kV izgrađ e n na drve nim
s tupovima ;
}ŽS TS 10(20)/0,4 kV-1 kom
P TTS 10(20)/0,4 kV-1 kom
ZDV 10(20) kV izgrađ e n na drve nim
s tupovima i KB 10(20) kV;
}ŽS TS 10(20)/0,4 kV-5 kom
P TTS 10(20)/0,4 kV- 2 kom
ZDV 10(20) kV izgrađ e n na drve nim
s tupovima ;
}ŽS TS 10(20)/0,4 kV-1 kom
P TTS 10(20)/0,4 kV-1 kom

IZVOR PODATAKA: HEP-ODS,d.o.o.; DP ''Elektra''-Slavonski Brod ZPO-Osijek

NN mre ~a (0,4 kV)
AL/Č e na drve nim s tupovima i
krovnim s ta lcima
AL/Č e na krovnim s ta lcima

AL/Č e na krovnim s ta lcima

AL/Č e i S KS na krovnim
s ta lcima , te ka be ls ka mrež~a NN

AL/Č e i S KS na krovnim s ta lcima

AL/Č e i S KS na drve nim i
be tons kim s tupovima , krovnim
s ta lcima , te ka be ls ka mrež~a NN

ALČ
/ e na krovnim s ta lcima

AL/Č e na krovnim s ta lcima

AL/Č e i S KS na drvenim i
be tons kim s tupovima , te
ka be ls ka mrež~a NN
AL/Č e na drve nim s tupovima i
krovnim s ta lcima
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Javna rasvjeta

U naseljima općine Oriovac postoji izgrađena
javna rasvjeta (JR), međutim starost i kvaliteta
rasvjete nogostupa i kolnika bitno se razlikuju u
pojedinim naseljima, jer je izvedba javne rasvjete od
konzolnih postavljenih na fasade zgrada i konzola na
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betonskim stupovima, a tek u manjem broju ulica ili
dijelova ulica naselja izgrađena je na stupovima javne
rasvjete i podzemnim kabelima javne rasvjete.
U proteklom planskom razdoblju
sljedeća nova javna rasvjeta:

izgrađena je

IZGRAĐENA JAVNA RASVJETA
Tablica br. 3.

Na s e lje
ORIOVAC

Na ziv ulica
M. Gupca
A. `Še noa
P a rk Oriova c
A. Ce s a rca

Vrs ta ra dova
N-č e lič no-cije vni s tupovi s podze mnim
ka be lima
N-č e lič no-cije vni s tupovi s podze mnim
ka be lima
N-konzole na be tons kim s tupovima
N-konzole na be tons kim s tupovima

Duljina
(m)
400,0
250,0
800,0
250,0

IZVOR PODATAKA: Općina Oriovac
ZPO-Osijek
Napomena:

2.2.4.

N - je nova izgradnja, dakle projektiranje i izgradnja u skladu s ranije usvojenom prostorno-planskom
dokumentacijom.
R - je rekonstrukcija postojeće javne rasvjete postavljanjem novih rasvjetnih tijela.

Plinoopskrba

Ni u proteklom razdoblju nije postignut
napredak iz oblasti plinoopskrbe. I nadalje jedino što
je učinjeno je to što je osnovni izgled sustava
plinoopskrbe definiran u Prostornom planu uređenja
općine Oriovac.
Ni u dijelu sustava veleditribucije
(magistralni plinovodi) nije u proteklom razdoblju
došlo do promjene, tj. još uvijek ne postoje
magistralni plinovodi na području općine.

2.2.5.

Vodoopskrba

Vodoopskrba stanovnika i ostalih korisnika
vode na prostoru općine Oriovac riješena je iz javnog
vodoopskrbnog sustava Lužani kojim su pokrivena
sva naselja. Neka naselja i dijelovi naselja spojeni su
na sustav grupnog vodovoda Slavonski Brod
(Radovanje, dio Oriovca, Sl. Kobaš).
Vodoopskrbni sustav Lužani ne raspolaže
dovoljnim količinama vode za podmirenje potreba

stanovnika i ostalih korisnika vode, a ne zadovoljava
niti kvaliteta vode.
Javnim vodoopskrbnim sustavom je
obuhvaćeno deset naselja općine Oriovac i dio naselja
Brodski Stupnik.
Stanovnici koji nisu priključeni na postojeći
vodoopskrbni sustav vodom se opskrbljuju uglavnom
iz vlastitih izvorišta što uz neriješeno odvođenje
sanitarnih i otpadnih voda predstavlja potencijalnu
opasnost za zdravlje.
Tijekom proteklog razdoblja na izradi i
formiranju sustava vodoopskrbe nisu rađeni
značajniji zahvati. Radilo se na održavanju postojećeg
sustava u funkcionalnom stanju odnosno sanirali su se
kvarovi.

2.2.6.

Odvodnja otpadnih, sanitarnih i
oborinskih voda

Stanovnici općine Oriovac otpadne i
sanitarne vode rješavaju dvojako: pomoću septičkih,
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sabirnih ili crnih jama, te pomoću sustava odvodnje
koji je djelomično izgrađen u naselju Oriovac.
Oborinske vode dijela naselja bez sustava
odvodnje prihvaćaju se otvorenim kanalima uz
prometnice i odvode do najbližeg vodotoka,
lateralnog kanala ili melioracijskog kanala, te njima
do rijeke Orljave i Save.
Tijekom proteklog razdoblja načinjeno je
sljedeće:
-

-

-

3.

izrađena su idejna rješenja odvodnje otpadnih
i oborinskih voda za sva naselja na području
općine,
izrađen je glavni projekt odvodnje otpadnih i
oborinskih voda za naselje Oriovac-I etapa u
dužini od 2.900,0 m,
raspisan je javni natječaj, za izvođača radova
na odvodnom sustavu.
ANALIZA PROVOĐENJA
D O K U M E N ATA P R O S T O R N O G
UREĐENJA

Za područje općine Oriovac na snazi su
sljedeći prostorni planovi:
Prostorni plan uređenja općine Oriovac
(''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije, broj
24/05.), i
Plan uređenja naselja Oriovac (''Službeni
vjesnik'' (bivše) općine Slavonski Brod, broj
05/82. i Izmjene i dopune Plana uređenja
naselja Oriovac (''Službeni vjesnik'' (bivše)
općine Slavonski Brod, broj 12/89.).

3.1.

Prostorni plan uređenja općine Oriovac

Prostorni plan uređenja općine Oriovac
donesen je koncem 2005. godine i vrijeme proteklo do
danas je kratko, a već je uočen problem u njegovom
provođenju, vezan uz uvjete za lociranje građevina za
intenzivni uzgoj stoke i peradi.
Republika Hrvatska je u statusu kandidata za
ulazak u Europsku uniju započela pregovore i
prilagodbu legislative, između ostalog i u području
poljoprivrede. Omogućeno je korištenje
predpristupnih fondova radi poticanja razvoja. Jedan
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od programa je SAPARD program kao podrška
reformama poljoprivrednog sektora.
Prva mjera programa su ulaganja u
poljoprivredna gospodarstva, a korisnici mogu biti
fizičke i pravne osobe i poljoprivredna gospodarstva
upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Na
području općine Oriovac iskazan je interes
poduzetnika za proširenje postojećih i izgradnju novih
farmi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
Zbog toga je utvrđena potreba izmjena i dopuna Plana,
kojom će se omogućiti postojećim i budućim
poljoprivrednim gospodarstvima lokacijski uvjeti za
izgradnju farmi putem korištenja SAPARD programa.

3.2.

Plan uređenja naselja Oriovac

Plan je rađen i donesen u vrijeme prije
demokratskih promjena i osamostaljenja Republike
Hrvatske, po zakonima koji su tada bili na snazi. On
prvenstveno nije u skladu s važećim Zakonom o
prostornom uređenju, važećim ''Pravilnikom o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova'', te važećom zakonskom
regulativom koja tretira pitanje vlasništva nad
zemljištem.
Osim toga, i današnje potrebe uređenja i
izgradnje Oriovca su se promijenile, naselje se
izgrađivalo (nove ulice), potrebno je osigurati
prostorne uvjete za razvoj poduzetništva
(gospodarstva) i društvenih djelatnosti.
Ovaj Plan predstavlja ograničenje razvoja
naselja i stoga ga je potrebno staviti izvan snage po
zakonski propisanom postupku.
Prostorni plan uređenja općine Oriovac
preuzeo je obvezu iz Prostornog plana Brodskoposavske županije o izgradi Urbanističkog plana
uređenja općinskog središta-naselja Oriovac.
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OCJENA PROVEDENIH MJERA I
N J I H O V E U Č I N K O V I TO S T I N A
UREĐENJE, KORIŠTENJE I ZAŠTITU
PROSTORA
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I.

DOKUMENTI PROSTORNOG
UREĐENJA

1.

IZMJENE I DOPUNE VAŽEĆIH
PROSTORNIH PLANOVA

1.1.

Prostorni plan uređenja općine Oriovac

Iz provedenih aktivnosti je vidljivo:
1.

2.

3.

4.

5.

Ispoštovana je zakonska obveza donošenja
Prostornog plana uređenja općine Oriovac,
što će u planskom razdoblju omogućiti
kvalitetan održivi razvoj općine.
U cilju razvoja gospodarstva-poduzetništva
učinjene su pripremne radnje za realizaciju
Poduzetničke zone ''Čaplja'' u Oriovcu
(program razvoja i napori za osiguranjem
dijela potrebnih financijskih sredstava).
Asfaltirano je 6.085,0 m kolnika i pješačkih
staza u naseljima, čime je poboljšana
sigurnost prometa.
Izgrađena je nova javna rasvjeta u ulicama
općinskog središta Oriovac, ukupne duljine
1.700,0 m.
U oblasti odvodnje otpadnih i oborinskih
voda, izrađeno je Idejno rješenje za sva
naselja općine i izrađen Glavni projekt za I
etapu izgradnja, dužine 2.900,0 m u
općinskom središtu Oriovac.

Prostorni plan uređenja općine Oriovac,
donesen je 2005. godine (''Službeni vjesnik'' Brodskoposavske županije, broj 24/05.).
Zbog mogućnosti korištenja predpristupnih
fondova Europske unije za razvoj poljoprivrede, na
području općine je iskazan interes za korištenjem
sredstava SAPARD programa koji ima za cilj podršku
reformama poljoprivrednog sektora u Republici
Hrvatskoj.
Posebice je iskazan interes postojećih
poljoprivrednih gospodarstava u stočarstvu i
peradarstvu za proširenjem kapaciteta, ali i za
izgradnju novih, a općina Oriovac podržava ovaj
interes u cilju gospodarskog razvoja. Zbog toga je
potrebno važeći Prostorni plan uređenja općine
Oriovac izmijeniti i dopuniti u sljedećem:
-

Provedene aktivnosti će omogućiti
kvalitetniji razvoj općine u cjelini i bolje uvjete života
stanovnika.

B)

PROGRAM MJERA ZA
UNAPREĐENJE STANJA U
PROSTORU

Ovaj Program mjera za unapređenje stanja u
prostoru općine Oriovac donosi se sukladno članku
11. ''Zakona o prostornom uređenju'' (''Narodne
novine'', broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.)
za četverogodišnje razdoblje 2006.-2010. godine. On
sadrži Izmjene i dopune važećih i donošenje novih
prostornih planova, stavljanje izvan snage važećih
planova, te Program uređenja i komunalnog
opremanja zemljišta.

-

postojeće izdvojeno građevinsko područje
naselja stalnog stanovanja uz rijeku Orljavu,
prenamijeniti u građevinsko područje
gospodarske namjene za poljoprivredu s
mogućnošću izgradnje farmi do kapaciteta
150 uvjetnih grla,
povećanje broja uvjetnih grla koje se mogu
držati u naseljima stalnog stanovanja do 50.

Izmjene i dopune PPUO Oriovac izvršit će se
u odgovarajućim dijelovima Plana (Knjiga 1Tekstualni dio i Knjiga 2-Kartografski dio).

2.

IZRADA NOVIH PROSTORNIH
PLANOVA

2.1.

Urbanistički planovi uređenja naselja
stalnog stanovanja Oriovac i Lužani

Izrada Urbanističkih planova uređenja
naselja stalnog stanovanja naselja Oriovac i Lužani
obveza je Prostornog plana Brodsko-posavske

Broj: 11
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županije i Prostornog plana uređenja općine Oriovac.
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područja za koja se donose UPU je utvrđena u
Prostornom planu uređenja općine Oriovac.

Naselje Oriovac ima funkcije područnog
središta i općinskog središta, a naselje Lužani ima
funkcije lokalnog središta.

4.2.

Obuhvati Urbanističkih planova uređenja
naselja stalnog stanovanja Oriovac i Lužani utvrđeni
su granicama građevinskih područja i prikazani u
Prostornom planu uređenja općine Oriovac na
k a r t o g r a f s k o m p r i k a z u , b r. 3 . E U V J E T I
KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA.

Način donošenja prostornih planova propisan
je ''Zakonom o prostornom uređenju'' (''Narodne
novine'', br. 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.) i
''Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja
prostornih planova'' (''Narodne novine'', br. 101/98.,
39/04. i 45/04.).

3.

PRIBAVLJANJE PODATAKA I
STRUČNIH PODLOGA

4.2.1.

3.1.

Kartografske podloge

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
općine Oriovac izradit će se na državnoj topografskoj
karti mj. 1:25.000 i katastarskoj karti mj. 1:5.000.
UPU naselja stalnog stanovanja Oriovac i
Lužani izradit će se na osnovnim državnim kartama u
mj. 1:5.000 ili topografsko-katastarskim planovima u
mj. 1:1.000 ili 1:2.000 sukladno Pravilniku o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (''Narodne novine'', br. 106/98. i
39/04.).

SADRŽAJ I NAČIN DONOŠENJA

4.1.

Sadržaj

4.1.1.

UPU-i naselja stalnog stanovanja Oriovac i
Lužani

Sadržaj UPU-a određen je Pravilnikom o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (''Narodne novine'', br. 106/98. i
39/04.).
Urbanistički plan uređenja utvrđuje osnovne
uvjete korištenja i namjene površina, prometnu i
komunalnu mrežu te smjernice za oblikovanje,
korištenje i uređenje prostora. Granica obuhvata

Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja općine Oriovac (''Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije", br.
24/05.)

Izmjene i dopune PPUO Oriovac donosi
Općinsko vijeće po pribavljenoj suglasnosti Ureda
državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji o
njegovoj usklađenosti s Prostornim planom Brodskoposavske županije i suglasnosti temeljem drugih
zakona za kojima će postojati potrebe.
Faze izrade i postupak donošenja Izmjena i
dopuna je identičan postupku donošenja prostornih
planova, s tim što javna rasprava i javni uvid traje 15
dana.

4.2.2.
4.

Način donošenja

UPU-i naselja stalnog stanovanja Oriovac i
Lužani

UPU donosi Općinsko vijeće po pribavljenoj
suglasnosti Ureda državne uprave u Brodskoposavskoj županiji o usklađenosti s Prostornim
planom uređenja općine Oriovac (prostorni plan šireg
područja).
Faze izrade i postupak donošenja UPU-a
identičan je postupku donošenja prostornih planova.
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STAVLJANJE IZVAN SNAGE VAŽEĆIH
PROSTORNIH PLANOVA
Plan uređenja naselja Oriovac (''Službeni
vjesnik'' (bivše) općine Slavonski Brod,
broj 05/82. i Izmjene i dopune Plana
uređenja naselja Oriovac (''Službeni
vjesnik'' (bivše) općine Slavonski Brod,
broj 12/89.).

Broj: 11

Iz cijena komunalne usluge, Proračuna
općine i drugih izvora se financira:
-

opskrba pitkom vodom,
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
opskrba plinom,
prijevoz putnika,
održavanje čistoće,
odlaganje komunalnog otpada, i
tržnice na malo.

Plan je potrebno staviti izvan snage radi
zastarjelosti i neusklađenosti sa zakonskim propisima
i važećim planom višeg reda-PPUO Oriovac.

Građenje groblja financira se iz Proračuna
općine, naknade za koncesiju i drugih izvora.

6.

1.

PRIPREMNI RADOVI

1.1.

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

POSTUPAK STAVLJANJA IZVAN
SNAGE

Postupak stavljanja izvan snage propisan je
''Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja
prostornih planova'' (''Narodne novine'', broj 101/98.,
39/04. i 45/04.).
Zaključkom Poglavarstva se utvrđuje i
objavljuje javna rasprava (s javnim uvidom i javnim
izlaganjem) koja traje 15 dana. Obrađuju se primjedbe
te Poglavarstvo usvaja Izvješće s javne rasprave i
utvrđuje prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage.
Na prijedlog Odluke treba ishoditi suglasnost Ureda
državne uprave-Službe za prostorno uređenje. Po
dobivanju suglasnosti Vijeće donosi Odluku o
stavljanju izvan snage koja se objavljuje u službenog
glasilu.

II.

UREĐENJE I KOMUNALNO
OPREMANJE ZEMLJIŠTA

Prema ''Zakonu o komunalnom
gospodarstvu'' (''Narodne novine'', br. 26/03.pročišćeni tekst i 87/04.) financiranje građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture se vrši iz
nekoliko različitih izvora.
Iz komunalnog doprinosa, Proračuna općine,
naknada za koncesije (osim groblja) i drugih izvora
financira se uređenje i građenje:
javnih površina,
nerazvrstanih cesta, i
javne rasvjete.

Na području općine postoji znatan broj
građevinskih čestica koje su u višegodišnjem posjedu
fizičkih osoba, a u Katastru i gruntovnici se vode kao
suvlasništvo s općinom, što otežava uređivanje i
izgradnju prostora.
Općina će izraditi pregled čestica u vlasništvu
općine (katastarski i gruntovni) kao podlogu za
sređivanje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

1.2.

Izrada idejnih rješenja i projekata

Planira se izrada Idejnog rješenja Sportskorekreacijskog centra ''ČAPLJA'' u Oriovcu, i Idejnog
rješenja i projekta Poduzetničke zone ''Čaplja'' na
temelju programa razvoja zone koji je već izrađen.

1.3.

Parcelacija zemljišta

Temeljem Idejnog rješenja i projekta
Poduzetničke zone ''Čaplja'' izradit će se Elaborat
parcelacije za ishođenje lokacijske dozvole za
parcelaciju.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11
2.

KOMUNALNO OPREMANJE
ZEMLJIŠTA

2.1.

Cestovni promet
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Planirana je izgradnja nogostupa na području 8
naselja u ukupnoj dužini od 17.900,0 m.
Orijentacijska cijena planiranih radova iznosi cca 10
mil. kuna.

I u narednom četverogodišnjem razdoblju
planira se nastavak uređenja dijelova prometnog
sustava u nadležnosti općine Oriovac. Glavna
aktivnost je usmjerena na moderniziranje
(asfaltiranje) kolnika četiriju ulica u Oriovcu, triju
ulica u Slavonskom Kobašu i jedne ulice u Malinu.
Rekonstrukcijom i modernizacijom cestovne
mreže postići će se bolja i kvalitetnija prohodnost
prostora, čime će se poboljšati komunalni standard
stanovnika općine. U narednom razdoblju planira se
asfaltirati oko 5.090,0 m kolnika širine od 4,0-8,0 m.
Ukupna površina kolnika za asfaltiranje je 28.700 m˛.

Izvori financiranja za planirane radove na
prometnom sustavu u nadležnosti općine su sljedeći:
-

komunalni doprinosi,
Proračun jedinice lokalne samouprave,
naknade za koncesije,
drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom
(donacije i sl.).

Temeljem procjene ukupne vrijednosti
planiranih radova na prometnom sustavu godišnje bi
trebalo osigurati oko milijun kuna kako bi se
predviđeni plan mogao realizirati.

Plan uređenja i izgradnje prometnih površina u narednom 4-godišnjem razdoblju:
Na s e lje
Oriova c

S la v. Kobaša

Ma lino
Luž~a ni

Cigle nik
Beč ic
Kujnik
Ra dova nje

Na ziv ce s te /ulice
V.Na zora -kolnik
Fra na Guruma -kolnik
Ma tije Me s ića -kolnik
nogos tup u Ulici V.
Na zora
nogos tup u Ulici Luke
Ilića
Ma tije Gupca -kolnik
ZNG-kolnik
S v. Florija na -kolnik
Orlja vs ka M.S toja novića -kolnik
nogos tup u Ulici ZNGe
nogos tup u Ulici S v.
Florija na
nogos tup
u
Ulici
J os ipa Koza rca
A.S ta rč e vi ća -kolnik
nogos tup u na s e lju
prila zni put od S a vs ke
ce s te
do
s ta diona
''S vje tlos ti''
nogos tup u na s e lju
nogos tup u na s e lju
nogos tup u na s e lju
nogos tup u na s e lju
nogos tup u na s e lju

Izvor podataka: Općina Oriovac, ZPO-Osijek

a s fa ltira nje

Duljina
(m)
1.000,0

Š̀i rina
(m)
8,0

a s fa ltira nje
a s fa ltira nje
izgra dnja

250,0
200,0
2.000,0

5,0
6,0
1,5

187.500,00
180.000,00
640.000,00

300,0

1,6

96.000,00

a s fa ltira nje
a s fa ltira nje
a s fa ltira nje

100,0
1.400,0
200,0

5,0
6,0
5,0

75.000,00
1.260.000,00
150.000,00

a s fa ltira nje
izgra dnja

300,0
1.600,0

5,0
1,6

225.000,00
512.000,00

izgra dnja

600,0

1,6

192.000,00

izgra dnja

400,0

1,6

128.000,00

a s fa ltira nje
izgra dnja

1.400,0
3.500,0

4,0
1,6

840.000,00
1,120.000,00

a s fa ltira nje

250,0

5,0

187.500,00

Vrs ta ra dova

izgra dnja

izgra dnja
izgra dnja
izgra dnja
izgra dnja

1.000,0
3.000,0
1.000,0
2.000,0
2.500,0

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
UKUPNO:

Cije na ra dova
(kn)
1.200.000,00

320.000,00
960.000,00
320.000,00
640.000,00
800.000,00
10.033.000,00
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Telekomunikacije

Nepokretna mreža
Izgrađeni kapaciteti komutacijskih čvorova i
pristupne mreže uz potrebnu dogradnju zadovoljavaju
sve predvidive potrebe u telekomunikacijama za veće
razdoblje od idućeg planskog, osim u naselju Lužani
gdje je potrebno izgraditi oko 1.000,0 m kabela
mjesne telekomunikacijske mreže.
U narednom razdoblju razvoj
telekomunikacija na području općine bit će usklađen
sa zahtjevima tržišta. Uz osnovne usluge HT nudi i
razvija niz dodatnih usluga u nepokretnoj telefonskoj
mreži te pruža IQ usluge-usluge inteligentne mreže
koja je nadogradnja osnovne telefonske mreže.
Intenziviran je i razvoj ISDN i ADSL pristupa koji
korisnicima omogućuje brže uspostavljanje veze,
veću pouzdanost te veće brzine prijenosa.
Napomena: U slučaju prihvaćanja i drugog
(drugih) operatora za nepokretnu
m re ž u m o g u ć a j e o d re đ e n a
izgradnja u skladu s potrebama
novog operatora i njegovih
korisnika.

Pokretna mreža
Programom unapređenja stanja u prostoru
predviđa se izgradnja novih baznih (osnovnih)
postaja-GSM na području općine Oriovac od strane
postojećih operatora, te proširenje kapaciteta
postojećih. Novi operator TELE-2 planira izgradnju
baznih postaja tako da pokrije signalom cijelo
područje općine.
Međutim, zbog stalnog tehnološkog razvoja
koji obuhvaća uvođenje novih mreža i sustava
pokretnih komunikacija sljedeće generacije (UMTS i
sustavi sljedećih generacija) predviđa se izgradnja
novih baznih postaja mimo već utvrđenih planovima
razvoja.
Napomena: U slučaju prihvaćanja sljedećih novih
operatora, broj izgrađenih baznih
(osnovnih) postaja će se povećati u
skladu s planovima operatora i

Broj: 11
potreba njihovih korisnika.

Izvori financiranja razvoja telekomunikacija
su vlastita sredstva operatora svake pojedine
telekomunikacijsku mreže.
Planirani rokovi za razvoj ovise isključivo o
naraslim potrebama i ekonomskoj isplativosti za
operatora, te izrađenih godišnjih planova izgradnje (ili
planova za dulje razdoblje).

2.3. Elektroenergetika
Distribucijska mreža
Postojeća distribucijska mreža na 35 kV
razini zadovoljava sadašnje potrebe, a ne planira se
njezin razvoj jer se planovima HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.o. postupno ukida i
zamjenjuje 20 kV razinom.
Zbog planiranog cjelokupnog razvoja općine
Oriovac očekuje se i povećanje potreba za
električnom energijom. U skladu s povećanjem
potrošnje električne energije, ili potreba za većom
vršnom snagom, za postojeće potrošače u gotovo svim
TS se mogu ugraditi energetski transformatori veće
instalirane snage. Ukoliko konstrukcija TS ne dopušta
ugradnju transformatora veće instalirane snage, na
najbližoj odgovarajućoj lokaciji, izgradit će se nova
TS. Pri tome je moguća zamjena građevinskog tipa TS
(npr. umjesto stupne izgradit će se zidana ili montažna
TS).
Kod 10(20) kV dalekovoda planira se
postupna zamjena nadzemnih dalekovoda kabelskim
dalekovodima unutar građevinskih područja. Izvan
građevinskih područja planira se zamjena izolacije i
promjena presjeka vodiča DV 10 kV, radi prelaska na
20 kV naponsku razinu. Dalekovodi će se voditi po
betonskim ili čelično-rešetkastim stupovima.
U slučaju izgradnje novih prometnica na
mjestu križanja s dalekovodom ugraditi cijevi radi
provlačenja kabela.
Niskonaponska (NN) dakle 0,4 kV mreža, će
se u sljedećem planskom razdoblju rekonstruirati u
skladu s potrebama. Rekonstruirat će se tako da se
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djelomice zamijeni novim SKS-om na betonskim
stupovima i krovnim stalcima, a po potrebi i
podzemnom kabelskom mrežom. Planom se predviđa
da se sve nove NN mreže grade podzemnim
vodovima.
Prioriteti razvoja su:
-

-

-

kabliranje 10(20) kV dalekovoda u Lužanima
u blizini O.Š. ''Ljudevita Gaja'' (kao
privremena mjera moguće je izmještanje
stupa i vodova),
sanacija naponskih prilika,
priključenje novih potrošača prvenstveno u
Lužanima Ulica kralja Tomislava i ulici bez
imena,
održavanje, zamjena i rekonstrukcija
postojeće mreže, na svim distribucijskim
naponskim razinama, u skladu s tehničkom
ispravnosti i starosti objekata ili mreže.

Problemi razvoja su rješavanje imovinsko
pravnih odnosa (ishođenje građevinske dozvole)
posebice kod duljih dionica dalekovoda.

Tablica br. 4.
Re dni
broj
1.

Na s e lje
ORIOVAC
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Izvori financiranja su vlastita sredstva HEP-a,
te suradnja/sufinanciranje s općinom Oriovac.

Javna rasvjeta
Plan razvoja tj. izgradnje javne rasvjete
slijedit će započetu koncepciju definiranu Programom
mjera za unapređenje stanja u prostoru iz 2003.
godine, te u skladu s PPUO Oriovac.
Način izgradnje javne rasvjete na području
općine Oriovac ovisit će o rangu prometnice koja
prolazi ulicom koja se planira osvijetliti i važnosti
ulice na razini naselja i općine. Kroz ulice u kojima se
u sljedećem planskom razdoblju planira javna rasvjeta
prolaze prometnice državnog i županijskog ranga.
Javnu rasvjetu će se u tim ulicama graditi podzemnim
kabelima i čelično-cijevnim stupovima JR. U
sporednim ulicama JR će se graditi na stupovima
niskonaponske mreže čime se smanjuju financijski
izdaci za NN mrežu i javnu rasvjetu.
U sljedećoj tablici prikazan je popis naselja i
ulica u kojima se planira izgradnja javne rasvjete.

PLANIRANA JAVNA RASVJETA
Na ziv ulica
J os ipa Koza rca
Fra na Gundruma
Vla dimira Na zora
Ma tije Me s ića
Iva na Gunduli a

Vrs ta ra dova
Nova ra s vje ta
Nova ra s vje ta
Nova ra s vje ta
Nova -produž~e ta k
Dopuniti ra s vje tu novim
s vje tiljkama

Fra nkopa ns ka

P roje kt nove ra s vje te

Duljina
(m)
300,0
300,0
800,0
200,0
300,0
1.000,0

2.

RADOVANJE

Brać e Ra dić
Gla vna

3.

KUJNIK

Gla vna

4.

S LAVONS KI
KOBAŠ
`
LUŽ
} ANI

J os ipa Koza rca

P roje kt nove ra s vje te
Dopuniti ra s vje tu novim
s vje tiljkama
Dopuniti ra s vje tu novim
s vje tiljkama
Nova ra s vje ta

Vla dimira Na zora
P a rk

P roje kt nove ra s vje te
Nova ra s vje ta

Orlja vs ka

Dopuniti ra s vje tu novim
s vje tiljkama
Nova ra s vje ta

200,0

Nova ra s vje ta

800,0

5.

Od S a vs ke ce s te
do s ta diona

6.

7.

CIGLENIK

Od S a vs ke ce s te
do Ul. Ba na
J a lač i ća
Gla vna

PRIČAC

Do na s e lja Beč ic
Gla vna

IZVOR PODATAKA: Općina Oriovac, ZPO-Osijek

P opuniti ra s vje tu novim
s vje tiljkama
Nova ra s vje ta
P opuniti ra s vje tu novim
s vje tiljkama

800,0
2.000,0
1.500,0
250,0
3.000,0
300,0

250,0

100,0
800,0
90,0
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Posebnih prioriteta u izgradnji javne rasvjete
na razini općine nema pošto je javna rasvjeta
neophodna u svim navedenim ulicama, međutim
dinamika izgradnje će ovisiti o količini prikupljenih
financijskih sredstava namijenjenih za javnu rasvjetu.

Za planirane zahvate novac bi se osigurao na
sljedeći način:
-

15.000,00 kn osigurala bi općina Oriovac,
1.500.000,00 kn osigurali bi Vodovod i
Hrvatske vode.

Izvori financijskih sredstava je uglavnom
općina, a to su:

2.6.

Odvodnja otpadnih, sanitarnih i
oborinskih voda

-

komunalni doprinos,
Proračun općine,
naknada za koncesiju,
drugi izvori utvrđeni posebnim Zakonom.

Kako se u proteklom razdoblju radilo na
izradi idejnih rješenja odvodnje za naselja općine, to
se u narednom razdoblju planira sljedeće:

2.4.

Plinoopskrba

Vodovi koji su u sustavu transporta nafte i
plina nisu u funkciji koja ima veze sa samom općinom,
tako da njihova realizacija nije posebno planirana
ovim Izvješćem.
U dijelu distribucijske plinoopskrbe, za
naredno plansko razdoblje ostaju temeljne odrednice
izgradnje sustava:
-

2.5.

izgradnja spojnog napojnog plinovoda iz
smjera MRS Nova Kapela,
izrada izvedbenih (glavnih) projekata
lokalnog plinoopskrbnog sustava (kojim su
obuhvaćena sva naselja iz sustava općine),
početak izgradnje distribucijskog
srednjetlačnog sustava.

-

planirana sredstva za ovako ambiciozan
program u predvidivom iznosu od cca 50.000.000,00
kn i više, osigurala bi se iz:
-

dio sredstava iz Proračuna općine Oriovac,
dio sredstava iz Proračuna Brodsko-posavske
županije,
dio sredstava iz Hrvatskih voda,
dio sredstava iz Fonda za regionalni razvoj.

3.

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

1.

Uređenje zelenih površina

Vodoopskrba

Vodoopskrba korisnika vode na području
općine Oriovac uglavnom je riješena iz organiziranih
(grupnih) vodoopskrbnih sustava. Budući da
vodoopskrbni sustavi grupnog vodovoda
funkcioniraju s određenim problemima (opisani u
poglavlju ''Pregled aktivnosti u proteklom
razdoblju''), to je, kako bi se stanje u ovoj značajnoj
oblasti komunalne infrastrukture popravilo, planirano
za naredno razdoblje sljedeće:
-

-

izrada glavnih projekata sustava odvodnje
otpadnih, sanitarnih i oborinskih voda za sva
naselja općine,
izrada sustava odvodnje otpadnih, sanitarnih i
oborinskih voda za sva naselja općine,
izgradnja dva uređaja za pročišćavanje voda.

u suradnji s općinama Sibinj i Brodski
Stupnik, komunalnim poduzećem Vodovod
Slavonski Brod i Hrvatskim vodama
zajedničko investiranje u izgradnju precrpne
postaje u općini Sibinj i u rekonstrukciju
postojeće vodoopskrbe u Oriovcu čime bi se
kvalitetno riješila opskrba vodom.

U narednom programskom razdoblju općina
će održavati postojeće zelene površine zamjenskom i
novom sadnjom drveća.
2.

Uređenje javnih površina

Planira se izvršiti pripremne radove za
uređenje javne zelene površine ''Čimen'' u naselju
Radovanje. Izradit će se Idejno rješenje uređenja koje
će sadržavati hortikulturno uređenje i postavljanje
urbane opreme (klupe, rasvjeta, sadržaji za dječju igru
i slično).
3.

Uređenje sportsko-rekreacijskih površina
Dio vodne površine ribnjaka ''Jelas'' i jezera

Broj: 11
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''Čaplja'' uredit će se za sport i rekreaciju (izletnički,
lovni i ribolovni turizam).

-

III.

IZGRADNJA OBJEKATA
DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

1.

Socijalna skrb

3.
Na području općine postoji Dom za starije i
nemoćne osobe u Lužanima, međutim postoji potreba
i planira se izgradnja još jednog doma (lokacija nije
definirana).
2.

Osnovno obrazovanje

Planiraju se izgraditi nove građevine za
smještaj područnih odjeljenja:
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u naselju Ciglenik, gdje je sada smješteno
područno odjeljenje u društvenom domu, i
u naselju Malino kako učenici ne bi putovali u
OŠ ''Lj. Gaj'' u Lužane.
Objekti sporta

Planira se izgradnja otvorenog bazena s
pripadajućim sadržajima u sportsko-rekreacijskom
centru ''Čaplja'' u Oriovcu.

U područnim školama ne postoje dvorane
za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, pa postoje
potrebe za njihovom izgradnjom, ne samo za
potrebe škola, već i stanovništva.
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OPĆINA PODCRKAVLJE

19.

2.
3.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj
174/04.), te članka 4. i članka 10. Pravilnika o
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih
snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" br.
25/06.), te članka 37. Statuta općine Podcrkavlje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
22/05.), načelnik općine Podcrkavlje 20. lipnja
2006. godine donio je

4.
5.
6.
7.
8.

Mišo Hip, djelatnik Općinske uprave, član
Ivan Pavić, predstavnik Policijske uprave,
član
Zdravko Vrbanović, djelatnik područnog
ureda za zaštitu i spašavanje, član
Ivan Vuleta, zapovjednik Vatrogasne
postrojbe, član
Ivan Jergović, predstavnik Doma zdravlja,
član
Mira Čamber, predstavnik komunalnog
poduzeća, član
Ivan Nizek, predstavnik veterinarske
službe, član.

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine
Podcrkavlje
I
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine
Podcrkavlje 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.

III
Donošenjem ove Odluke stavljaju se izvan
snage akti o osnivanju Stožera civilne zaštite, kao
i akti o imenovanju predstavnika i članova
Stožera civilne zaštite.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE

II
U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Podcrkavlje imenuju se:
1.

Miroslav
Jarić,
zapovjednik

načelnik

općine,

Klasa : 810-01/06-01/3
Urbroj: 2178/13-02-06-3
Podcrkavlje, 20. 6. 2006.
Načelnik općine
Miroslav Jarić,dipl.ing., v.r.
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20.

II

Na temelju članka 33. Statuta općine
Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 22/05.) i sukladno odredbama
Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora
("Narodne novine" br. 91/96, 127/97. i 174/04.),
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 9.
sjednici održanoj 25. lipnja 2006. g., donijelo je
ODLUKU
o zakupu i prodaji poslovnog prostora
u vlasništvu općine Podcrkavlje
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Postupak davanja u zakup poslovnog
prostora
Članak 4.

Poslovni prostor u vlasništvu općine
Podcrkavlje daje se u zakup putem javnog
natječaja.
Samo iznimno poslovni prostor može biti
dan u zakup bez javnog natječaja za djelatnosti
koje su od posebnog interesa za općinu
(humanitarne organizacije, poštanske usluge,
zdravstvene usluge, školstvo i sl.) o čemu odluku
donosi Općinsko poglavarstvo.
Članak 5.

I

Opće odredbe
Članak 1.

Ovom Odlukom podrobnije se uređuje i
propisuje:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Opće odredbe
Postupak davanja u zakup poslovnog
prostora
Prodaja poslovnog prostora
Visina zakupnine
Adaptacija i rekonstrukcija poslovnog
prostora
Ugovor o zakupu
Prava i obveze ugovorenih strana
Prestanak zakupa
Zaključne odredbe

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za
davanje u zakup poslovnog prostora donosi
Općinsko poglavarstvo.
Sastavni dio Odluke o raspisivanju javnog
natječaja je i tekst natječaja koji se objavljuje u
jednom od lokalnih javnih glasila:
Tekst javnog natječaja sadrži:
-

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

-

Članak 3.
Pod garažom se smatra prostorija za
smještaj vozila, a ne smatra se dijelom stana i
ista se može dati u zakup na način kao i poslovni
prostor sukladno odredbama zakona i ove Odluke.

Naziv zakupodavatelja
Podatke o poslovnom prostoru koji je
predmet natječaja,
Vrijeme na koje se poslovni prostor daje
u zakup,
Podatke u koje svrhe i za koje djelatnosti
se može koristiti poslovni prostor,
Početnu visinu zakupnine,
Način podnošenja ponude,
Može ali nije obvezno visina i način
polaganja jamčevine za sudjelovanje u
natječaju i obvezu podnošenja dokaza o
uplaćenoj jamčevini,
Vrijeme trajanja natječaja koje ne može
biti kraće od 8 dana od dana njegovog
objavljivanja u javnom glasilu,
Vrijeme u kojem će ponuditelji biti
obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude
i
Druge
podatke
koje
Općinsko
poglavarstvo ocijeni bitnim.
Članak 6.

Iznimno od članka 5. st. 1. ove Odluke,
zakupodavatelj će sadašnjem zakupoprimatelju
poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava
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obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana
prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen,
ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.
Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu
iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana,
zakupodavatelj će raspisati javni natječaj u kojem
će početni iznos zakupnine biti onaj koji je
ponuđen sadašnjem zakupniku iz stavka 1. ovog
članka.
Članak 7.
Otvaranje ponuda koje su pristigle na
javni natječaj i njihovo razmatranje provodi
Općinsko poglavarstvo, te donosi odluku o izboru
najpovoljnije ponude.
Najpovoljnija ponuda smatrat će se ona
koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i
najviši iznos zakupnine.
Ukoliko dvije ili više ponuda imaju isti
iznos najviše ponuđene zakupnine i ispunjavaju
uvjete iz natječaja, prvenstveno pravo na
sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora
ima raniji zakupnik i osobe iz Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji.
Ukoliko bi ponuditelj čija je ponuda
ocijenjena najpovoljnijom odustao od sklapanja
ugovora o zakupu, tada će se pozvati sljedeći
najpovoljniji ponuditelj za sklapanje ugovora o
zakupu i njegova ponuda smatrat će se
najpovoljnijom, a ukoliko bi i on odustao
raspisuje se novi natječaj.
Članak 8.
Svi sudionici natječaja čije ponude su
pristigle u roku natječaja, nakon odluke
Općinskog poglavarstva o izboru najpovoljnije
ponude moraju biti obaviješteni o odluci i imaju
pravo uvida u natječajnu dokumentaciju uz
prethodnu najavu.
III.

Prodaja poslovnog prostora

Broj: 11

stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće na
prijedlog Općinskog poglavarstva.
IV.

Visina zakupnine
Članak 10.

Visinu
početne
zakupnine
određuje
Općinsko poglavarstvo prilikom donošenja odluke
o raspisivanju javnog natječaja.
Visinu zakupnine iz članka 6. ove Odluke
donosi Općinsko poglavarstvo, a ukoliko takva
Odluka ne bude donesena u zadanim rokovima,
općinski načelnik će uputiti ponudu sadašnjem
zakupoprimatelju s visinom zakupnine iz važećeg
ugovora o zakupu.
Članak 11.
Kod određivanja početne visine zakupnine
Općinsko poglavarstvo vodit će se načelnima
dobrog gospodarenja, a u obzir će uzeti veličinu
poslovnog prostora, lokaciju, djelatnost koja će se
u njemu obavljati, vrijeme trajanja zakupa i druge
elemente koji u danom trenutku budu raspoloživi.
V.

Adaptacija i rekonstrukcija poslovnog
prostora
Članak 12.

Zakupoprimatelj može uz danu suglasnost
zakupodavatelja činiti adaptaciju i rekonstrukciju
poslovnog prostora kao što su preinake poslovnog
prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija,
raspored, površina, namjena, vanjski izgled i sl.
Za radove iz stavka 1. ovog članka,
zakupoprimatelj je dužan zatražiti suglasnost od
zakupodavatelja, a u svom zahtjevu obvezno
naznačuje:
-

vrstu i obim predviđenih radova
planiranu cijenu radova i
druge podatke na zahtjev zakupodavatelja.

Članak 9.
Članak 13.
Poslovni prostor u vlasništvu općine
Podcrkavlje može se prodati zakupoprimatelju koji
podnese zahtjev za kupnju, a uredno izvršava sve
obveze iz ugovora o zakupu.
Odluku o prodaji poslovnog prostora iz

Zakupodavatelj i zakupoprimatelj mogu
zajednički i dogovorno sufinancirati adaptaciju i
rekonstrukciju poslovnog prostora o čemu će
sačiniti zaseban ugovor.
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Zakupodavatelju se učešće u troškovima
adaptacije i rekonstrukcije može priznati uz
dokaze vjerodostojnih računa na način da se
oslobodi obveze plaćanja zakupnine, s tim da
oslobađanje može biti najviše 50% mjesečne
zakupnine.
VI.

Ugovor o zakupu
Članak 14.

Zakup poslovnog prostora zasniva se
ugovorom o zakupu koji se obvezno sklapa u
pisanom obliku.
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vrijeme prestaje otkazom.
VII.

Prava i obveze ugovornih strana
Članak 18.

Zakupodavatelj
je
dužan
predati
zakupoprimatelju poslovni prostor u roku
utvrđenom ugovorom o zakupu.
Ako prilikom predaje poslovnog prostora
zakupoprimatelj ne stavi nikakvu primjedbu na
stanje poslovnog prostora smatra se da je
poslovni prostor primio u stanju prikladnom za
obavljanje djelatnosti utvrđene ugovorom o
zakupu.

Članak 15.
Članak 19.
Ugovorom o zakupu obvezuje se
zakupodavatelj predati zakupoprimatelju poslovni
prostor na korištenje, a zakupoprimatelj se
obvezuje platiti mu za to ugovorenu zakupninu.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka u pravilu
sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Ako za vrijeme trajanja zakupa nastane
potreba da se na poslovnom prostoru izvrše
popravci koji padaju na teret zakupodavatelja,
zakupoprimatelj je o tome dužan obavijestiti
pismeno zakupodavatelja primjenjujući odredbe
članka 12. i 13. ove Odluke.
Ukoliko se radi o hitnim i neodložnim
popravcima primijenit će se odredbe članaka 12.
do članka 16. Zakona o zakupu i prodaji
poslovnog prostora ("NN" 91/96, 124/97. i
174/04.).
Članak 20.

Zakupodavatelj
je
dužan
primjerak
ugovora o zakupu dostaviti nadležnoj poreznoj
upravi.

Zakupoprimatelj je dužan snositi troškove
održavanja poslovnog prostora kao što su
čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na
instalacijama i sl.
Zakupoprimatelj je dužan snositi troškove
korištenja zajedničkih uređaja, usluga, električne
energije, telefona, grijanja i dr. po njihovu
dospijeću ako ugovorom o zakupu nije drugačije
regulirano.
Troškovi iz stavka 1. i 2. ovog članka ne
ulaze u visinu zakupnine, osim ako to ugovorom
o zakupu nije drugačije regulirano.

Članak 17.

Članak 21.

Ugovor o zakupu sklopljen na određeno
vrijeme prestaje istekom vremena na koji je
sklopljen.
Ugovor o zakupu sklopljen na neodređeno

Zakupoprimatelj ne može poslovni prostor
davati u podzakup.

9.

Članak 16.
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Članak 22.

Nakon prestanka zakupa, zakupoprimatelj
je dužan predati poslovni prostor zakupodavatelju
u stanju u kojem ga je primio ako nije drugačije
ugovoreno ili propisano zakonom o zakupu i
prodaji poslovnog prostora.
VIII.

Prestanak zakupa

IX.

Broj: 11

Zaključne odredbe
Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima davanja
u zakup i gospodarenja poslovnim prostorom
kojim raspolaže općina Podcrkavlje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije", br. 5/94. i
3/96.).

Članak 23.
Članak 28.
Zakup poslovnog prostora prestaje istekom
roka na koji je sklopljen ugovor o zakupu ili
otkazom ugovora o zakupu.

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

Članak 24.
Otkaz ugovora o zakupu dostavlja se
protivnoj strani obvezno poštom preporučeno u
pismenoj formi s naznakom razloga otkaza i
otkaznom roku.
Otkazni rok utvrđuje se ugovorom o
zakupu i računa se od dana primitka pisanog
otkaza, a ukoliko nije utvrđen ugovorom o
zakupu iznosi tri mjeseca.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 372-01/06-01/2
Urbroj: 2178/13-01-06-2
Podcrkavlje, 25. 6. 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Samardžija, v.r.

Članak 25.
Zakupodavatelj može otkazati ugovor o
zakupu ako:
-

zakupoprimatelj se ne pridržava obveza iz
ugovora o zakupu,
nanosi štetu na poslovnom prostoru
koristeći ga bez dužne pažnje ili
nastupe okolnosti propisane zakonom po
kojima se otkazuje ugovor.

21.
Na temelju članka 4. točke 1. i 4. Zakona
o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"
br. 26/03-proč. tekst, 82/04. i 178/04.), te članka
33. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 22/05.), Općinsko
vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 9. sjednici
održanoj 25. lipnja 2006. godine, donijelo je

Članak 26.
ODLUKU
Zakupoprimatelj može otkazati ugovor o
zakupu ako:
-

prestane obavljati djelatnost za koju je
poslovni prostor iznajmljen,
zakupoprimatelj se ne pridržava obveza iz
ugovora o zakupu ili
nastupe okonosti propisane zakonom po
kojima se otkazuje ugovor.

o obavljanju komunalne djelatnosti
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Članak 1.
Pod odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih
voda podrazumijeva se odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda, te
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crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih
jama, sabirnih i crnih jama.
Članak 2.
Poslovi iz članka 1. ove Odluke
povjeravaju se tvrtki Vodovod d.o.o. Slavonski
Brod, N. Zrinskog 25.
Općina Podcrkavlje je suosnivač tvrtke
Vodovod d.o.o.
Slavonski
Brod
temeljem
Društvenog ugovora o osnivanju društva i Odluke
o osnivanju od 13. 12. 1996. g. grada Slav. Broda i
općina Bebrina, Podcrkavlje, Klakar, Sibinj,
Oriovac, Brodski Stupnik, Donji Andrijevci i
Vrpolje.
Članak 3.
S obzirom da sustav odvodnje na
području općine Podcrkavlje nije izgrađen,
ovlašćuje
se
Općinsko
poglavarstvo
da
međusobnim sporazumima i ugovorima uređuje
poslove s tvrtkom iz članka 2. stavka 1. ove
Odluke u smislu projektiranja, ishođenja građevne
dozvole i izgradnje sustava.
Općinsko poglavarstvo dužno je o svim
zaključenim sporazumima i ugovorima redovito
izvješćivati Općinsko vijeće.
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22.
Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" br. 33/01., 60/01. i 129/05.) i članka 33.
Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 22/05.), a
sukladno odredbama Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jednica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("NN" br. 44/05 pročišćeni tekst), Općinsko vijeće na svojoj 9.
sjednici održanoj 25. lipnja 2006. godine, donijelo
je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora
Članak 1.
U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih
odbora ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 7/02.),
u članku 3. st. 2.
riječi "Općinskog vijeća", zamjenjuju se riječima
"Općinskog poglavarstva".
Članak 2.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

U članku 4. st. 1.
riječi "Općinsko vijeće", zamjenjuju se riječima
"Općinsko poglavarstvo".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 363-02/06-01/6
Urbroj: 2178/13-01-06-2
Podcrkavlje, 25. 6. 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Samardžija, v.r.

Članak 3.
Članak 8. briše se, a novi članak 8. glasi:
"Potpisi birača koji predlažu nezavisnu
kandidacijsku listu iz članka 7. stavka 4. ove
Odluke prikupljaju se na obrascu u koji se unosi
ime i prezime birača, adresa prijavljenog
prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto
njezina izdavanja."
Članak 4.
U članku 9. st. 4. briše se, a novi st. 4.
glasi:
navodi

"U prijedlogu liste kandidata obvezno se
ime i prezime kandidata, spol,
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nacionalnost, adresa prebivališta, te broj važeće
osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja."

Broj: 11

Klasa : 026-01/06-01/4
Urbroj: 2178/13-01-06-2
Podcrkavlje, 25. 6. 2006.

Članak 5.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Samardžija, v.r.

U članku 15. st. 2.
riječi "Općinsko vijeće", zamjenjuju se riječima
"Općinsko poglavarstvo".
Članak 6.
23.
U članku 29. st. 2. i st. 3.
Riječi "predsjednk Općinskog vijeća", zamjenjuju
se riječima "općinski načelnik".
Članak 7.

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.),
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 9.
sjednici održanoj 25. lipnja 2006. godine, donijelo
je

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

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna
općine Podcrkavlje za 2006. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

I OPĆI DIO
Članak 1.
A. Račun prihoda i rashoda
6 Prihodi poslovanja
7 Prihodi od nefinancijske imovine
3 Rashodi
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Razlika - Manjak / Višak
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 Vlastiti izvori
Višak/Manjak+Neto zaduživanje+Raspoloživa
sredstva iz prethodnih godina
Članak 2.
Prihodi

i

rashodi

u

izmjenama

i

Plan
za 2006. g.

+Povećanje
-Smanjenje

Novi plan
za 2006.g.

1.917.000,00
63.000,00
840.000,00
1.140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.917.000,00
63.000,00
840.000,00
1.140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

dopunama Proračuna općine Podcrkavlje za 2006.
g. utvrđeni su u tabelarnom prikazu, te se
povećavaju ili smanjuju kao slijedi:

Broj: 11
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Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. 1. 2006.
godine i bit će objavljena u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

Broj: 11

Klasa : 400-08/06-01/5
Urbroj: 2178/13-01-06-2
Podcrkavlje, 25. 6. 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Samardžija, v.r.
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OPĆINA SIBINJ

3.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina

Na temelju članka 1. i članka 28. Zakona
o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"
br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.), te na
temelju članka 28. Statuta općine Sibinj
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
11/01. i 21/04.), Općinsko vijeće općine Sibinj na
svojoj 6. sjednici održanoj 11. 4. 2006. godine,
usvojilo je sljedeći

1.
2.
3.

Održavanje čistoće parkova
Održavanje čistoće na javnim površinama
oko Mjesnih domova
Sanacija divljih deponija

Za troškove održavanja čistoće u dijelu
koje se odnosi na čišćenje javnih površina planira
se iznos od 50.000,00 kn.

PROGRAM
Održavanje javnih površina
održavanja komunalne infrastrukture
1.
Odvodnja atmosferskih voda

2.

1.

3.

2.
3.
4.
5.
6.

Izmuljivanje cestovnih kanala u ulicama
naselja MO Slobodnica
Sanacija i izmuljivanje cestovnih kanala u
ulicama u naselju Sibinj
Izmuljivanje cestovnih kanala u ulicama
naselja MO Grgurevići, Jakačina i
Čelikovići
Sanacija i izmuljivanje kanala u MO
Ravan-Brčino
Sanacija i izmuljivanje kanala u MO
Gromačnik
Sanacija i izmuljivanje kanala u MO
Bartolovci

Za troškove odvodnje atmosferskih voda
planira se iznos od 80.000,00 kn.

Uređenje parkovne infrastrukture u parku
Sibinj
Uređenje i sanacija dijela pješačke staze u
naselju Gornji Andrijevci
Uređenje izvora pitke vode

Za troškove održavanja modernizacije
javnih površina planira se iznos od 30.000,00 kn.
Održavanje nerazvrstanih cesta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Održavanje poljskih putova na području
općine Sibinj
Održavanje ulica u naselju Sibinj
Održavanje cesta u MO Gromačnik
Održavanje ulica u MO Slobodnica
Održavanje cesta u MO Bartolovci
Održavanje cesta u MO Brčino-Ravan
Održavanje cesta u MO jakačina Mala
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Za troškove održavanja nerazvrstanih cesta
planira se iznos od 80.000,00 kn.
Javne rasvjete
1.

Tijekom godine izvršiti pregled, popravak
(izmjena sijalica i osigurača) javne
rasvjete u svim naseljima općine Sibinj.

Za troškove održavanja i modernizacije
javne rasvjete planira se iznos od 80.000,00 kn.
Planirani iznos za ostvarenje Programa
održavanja komunalne infrastrukture predviđen je
u ukupnom iznosu od 320.000,00 kn, a osigurat će
se iz sljedećih izvora:
1.
2.

prihoda Proračuna
prihoda komunalne naknade
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Klasa : 021-05/06-01/2
Urbroj: 2178/08-01-06-1
Sibinj, 11. travnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Kovačević, v.r.

Broj: 11

okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove,
uputilo je općini Sibinj dopis kojim traži
vjerodostojno tumačenje provedbenih odredbi
Prostornog plana uređenja općine Sibinj, i to kako
slijedi:
Točka 1.
(Odnosi se na članak 55.)
Odredbom članka 55., minimalna udaljenost
poljoprivredno-gospodarske građevine za uzgoj
životinja sa svim pripadajućim dijelovima (zgrada,
gnojište i sl.) od dvorišnih međa građevne čestice
iznosi 5,0m.
(Upit)
Mogu li se izdavati lokacijske dozvole za
poljoprivredno-gospodarske građevine za uzgoj
životinja sa svim pripadajućim dijelovima (zgrada,
gnojište i sl.), za legalno izgrađene građevine, i
na manjoj udaljenosti od 5,0 m od dvorišne međe?
Točka 2.
(Odnosi se na stavak 1. članka 73.)
Odredbom članka 73. stavak 1., udaljenosti
gospodarskih građevina za intenzivnu stočarsku
proizvodnju od naselja, ovise o njihovoj veličini,
odnosno kapacitetu izrađenom u jedinici "uvjetnog
grla" i prikazane su preračunate u tablici kao
sastavnom dijelu stavka.
(Upit)
Može li se vršiti rekonstrukcija, dogradnja i
nadogradnja legalno izgrađene građevine do 100
uvjetnih grla i na manjoj udaljenosti od 150 m, u
konkretnom slučaju udaljenost iznosi 130 m?

4.
Na temelju članka 28. Statuta općine
Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 11/01. i 21/04), Općinsko vijeće
općine Sibinj je na svojoj 6. sjednici, održanoj 11.
travnja 2006. godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju vjerodostojnog tumačenja odredbi
za provođenje Prostornog plana uređenja
općine Sibinj
Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj
županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu

2.
Analizirajući podneseni dopis Ureda
državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji,
Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i imovinko-pravne poslove iz
prethodne točke, Općinsko vijeće u smislu članka
28. Statuta općine Sibinj daje sljedeće
vjerodostojno tumačenje odredbi za provođenje
PPU općine Sibinj, doneseno na sjednici
Općinskog vijeća, od 11. travnja 2006. godine.

Točka 1. upita:
Članak 55. izvornog teksta glasi:
Odredbom članka 55., minimalna udaljenost
poljoprivredno-gospodarske građevine za uzgoj
životinja sa svim pripadajućim dijelovima (zgrada,

Broj: 11
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gnojište i sl.) od dvorišnih međa građevne čestice
iznosi 5,0 m.
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sljedećoj tablici.
TABLICA

Vjerodostojno tumačenje:
U slučaju kada se vrši rekonstrukcija, dogradnja i
nadogradnja legalno izgrađene poljoprivrednogospodarske građevine, koja je izgrađena i na
manjoj udaljenosti od 5,0 m od dvorišne međe,
zahvat se može izvoditi na udaljenosti od
dvorišne međe na kojoj je izvedena postojeća
legalno izgrađena građevina, ali ne na manjoj.
Točka 2. upita:
Odredbom članka 73. stavak 1., udaljenosti
gospodarskih građevina za intenzivnu stočarsku
proizvodnju od naselja ovise o njihoj veličini,
odnosno kapacitelju izraženom u jedinici
"uvjetnog grla" i prikazane su preračunate u

Vrsta stoke

Minimalna udaljenost
od naselja, m
Uvjetna grla

Vjerodostojno tumačenje:
U slučaju kada se vrši rekonstrukcija, dogradnja i
nadogradnja legalno izgrađene poljoprivrednogospodarske građevine, koja je izgrađena na
manjoj udaljenosti od 150,0 m od granice
građevinskog naselja, zahvat se može izvoditi na
najbližoj udaljenosti od granice građevinskog
naselja na kojoj je izvedena postojeća legalno
izgrađena građevina, ali ne na manjoj.
Udaljenosti gospodarskih građevina za intenzivnu
stočarsku proizvodnju od naselja, ovise o njihovj
veličini, odnosno kapacitetu izraženom u jedinici
"uvjetnog grla" i prikazane su preračunate u
sljedećoj tablici:

Max. kapacitet građevine
(broj grla prema udaljenosti građevine od naselja)

150

300

500

do 100

do 300

do 800 i više

100
67
83
143
200
400
333
400
769
83
100
125
133
1.000
2.000
50.000
30.303

300
200
250
428
600
1.200
1.000
1.200
2.308
250
300
375
400
3.000
6.000
150.000
90.909

800 i više
533
667
1.143
1.600
3.200
2.667
3.200
6.154
667
800
1.000
1.067
8.000
16.000
400.000
242.424

Broj grla:
krava, steona junica
bik
vol
junad 1-2 god.
junad 6-12 mjeseci
telad
krmača+prasad
tovne svinje do 6 mjeseci
mlade svinje 2-6 mjeseci
teški konji
srednje teški konji
laki konji
ždrebad
ovce, ovnovi, koze i jarci
janjad i jarad
konzumna perad
rasplodne nesilice
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Pod uvjetnim se grlom
podrazumijeva
grlo težine 500 kg i obilježava se koeficijentom 1.
Sve vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna
grla primjenom odgovarajućih koeficijenata iz
članka 53. ove Odluke.
Prema koeficijentima pojedinih vrsta
mogu se izračunati udaljenosti građevina za
smještaj više vrsti stoke.

-

Klasa : 021-05/06-01/2
Urbroj: 2178/08-01-06-03
Sibinj, 11. travnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Kovačević, v.r.

5.
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03.
pročišćeni tekst, 82/04. i Uredba - 110/04.), te
članka 28. Statuta općine Sibinj ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 11/01.),
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 6.
sjednici održanoj 11. travnja 2006. godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata komunalne infrastrukture
u općini Sibinj za 2006. godinu
I.

vodovod
groblja

Ovim Programom utvrđuje s e opis poslova
s procjenom troškova za gradnju objekata iz
stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarenje Programa.
II.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Broj: 11

Građenje javnih površina

Uređenje Trga Kralja Tomislava
Potrebna sredstva
265.000,00 kn
Rok izgradnje: 2006/2007. godine
Izvori sredstava:
Proračun općine 100%
265.000,00 kn
Članak 2.
III

Građenje nerazvrstanih cesta

Izgradnja nerazvrstanih cesta ulica E. Kvaternika u
Sibinj
Potrebna sredstva
980.000,00 kn
Rok izgradnje 2006/2007.
Izvori sredstava:
Komunalni doprinos 30%
284.000,00 kn
Učešće stanovnika ulice 20% 196.000,00 kn
Proračun općine 50%
490.000,00 kn
Članak 3.
IV.

Građenje javne rasvjete

Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete u ulici
Kneza Mislava
Ukupno potrebna sredstva
100.000,00 kn
Izvori sredstava:
Komunalni doprinos 60%
60.000,00 kn
Proračun općine 40%
40.000,00 kn

Opće odredbe
Članak 4.
Članak 1.
V.

Ovim Programom utvrđuje se izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
područje općine Sibinj za 2006. godinu, za:
-

javne površine
nerazvrstane ceste
javnu rasvjetu
izgradnju objekata

Objekti i uređaji za opskrbu pitkom
vodom

Izgradnja vodovoda u naselju Sibinj, Gornji
Andrijevci
956.238,00 kn
Rok izgradnje: 2006/2007.
Izvori sredstava:
Fond za regionalni razvoj RH 50% 478.119,00 kn
Proračun općine 50%
478.119,00 kn
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Završetak izgradnje vodovoda u ulicama naselja
Sibinj:
Ukupna cijena radova koji će se izvesti u
narednom razdoblju
745.000,00 kn
Rok: 2006/2007.
Izvori sredstava:
Proračun općine Sibinj 100% 745.000,00 kn
Ishođenje projektne dokumentacije za vodovod
Brčino-Ravan
I spojni cjevovod S. Slatinik -Krajačići (idejno
rješenje, lokacijska dozvola)
Rok: 2007. godina
Ukupno potrebna sredstva:
230.000,00 kn
Izvori sredstava:
Proračun općine Sibinj 50%
115.000,00 kn
Proračun BPŽ 50%
115.000,00 kn
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Članak 6.

VII.

Nabavka opreme

Komunikacijska i ostala oprema
Potrebna sredstva
15.000,00 kn
Rok: 2005.
Izvori sredstava
Proračun općine
15.000,00 kn
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Izgradnja precrpne stanice za vodovod "Sibinj".
Klasa : 021-05/06-01/2
Urbroj: 2178/08-01-06-1
Sibinj, 11. travnja 2006. godine

Članak 5.
VI.

Građenje groblja

Izgradnja groblja
ograde
Potrebna sredstva
Rok: 2007.
Izvori sredstava:
Proračun općine

u

Izgradnja
mrtvačnica
Gromačniku
Rok: 2007/2008.
Potrebna sredstva:

Slobodnici - postavljanje
50.000,00 kn
50.000,00 kn
u

Bartolovcima
150.000,00 kn

i

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Kovačević, v.r.
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Broj: 11

OPĆINA SIKIREVCI

39.

II

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.), Općinsko vijeće općine
Sikirevci na 9. sjednici održanoj 2. svibnja 2006.
godine, donosi
ODLUKU
o darovanju nekretnine u vlasništvu općine
Sikirevci k.č.br. 368/15, k.o. Sikirevci, Hošnjak
Đuri iz Sikirevaca, ul. S. Radića br. 14.

Nalaže se načelniku općine Sikirevci da
sklopi ugovor o darovanju nekretnine s
daroprimateljem iz čl. I. ove Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja Općinskog vijeća općine Sikirevci i bit
će objavljena u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

I
Općinsko vijeće općine Sikirevci na
prijedlog Općinskog poglavarstva jednoglasno
prihvaća darovanje nekretnine u vlasništvu općine
Sikirevci k.č.br. 368/15 u k.o. Sikirevci u površini
od 880 m2- pašnjak Trubljevine, parcela u
građevinskoj zoni, daroprimatelj Đuro Hošnjak iz
Sikirevaca, ul. S. Radića
br. 14,
JMBG:
3003967302104 - branitelj Domovinskog rata , za
namjenu izgradnje obiteljske kuće.

Klasa : 021-05/06-02/48
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 2. 5. 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.
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III.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01.) i članka 26. Statuta općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
3/06.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj
10. sjednici održanoj 8. lipnja 2006. godine,
donijelo je

Općinsko
vijeće
općine
Sikirevci
jednoglasno prihvaća odabir Stručnog povjerenstva
za pripremu i provedbu postupka nabave općine
Sikirevci, i to ponudu s najnižom cijenom u
iznosu od 1.183.880,61 kn (bez PDV-a),
ponuditelja:
"Kamen-Gradnja" d.o.o. iz Slav. Broda, ul. Istočna
vezna cesta bb, MB 0949337, zastupana po
direktoru gosp. Antunu Čelebiji,ing.građ.

ODLUKU
o prihvaćanju odabira najpovoljnije ponude

IV.

I.

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

Temeljem članka 17. Zakona o javnoj
nabavi ("NN" br. 117/01. i 92/05.), provedeno je
javno nadmetanje za ustupanje radova za:
"Izgradnju nerazvrstanih cesta u općini Sikirevci
- naselje Sikirevci, ul. Lj. Gaja i A. Stepinca".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-02/47
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 2. 5. 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.

II.
U roku utvrđenom u javnom nadmetanju
za dostavu ponuda za:
Izgradnju nerazvtstanih cesta na području općine
Sikirevci (naselje Sikirevci, ul. Lj. Gaja i A.
Stepinca), od 29. svibnja 2006. god. zaprimljene
su 3 ponude i to od:
1.
2.
3.

"Kamen - Gradnja" d.o.o. Sl. Brod, ul.
Istočna vezna cesta bb
"Cestar" d.o.o. Slav. Brod, ul. Gospodarska
br. 7, Gornja Vrba
"PZC" d.o.o. Slav. Brod, ul. N. Zrinskog br.
115

Stručno povjerenstvo za pripremu i
provedbu postupka nabave ponude u sastavu:
Stjepan Lešić - voditelj Povjerenstva, Stjepan
Džambo - član Povjerenstva i Đuro Živić - član
Povjerenstva, pristupili su dana 29. svibnja 2006.
godine, u 14,00 sati u prostorijama općine
Sikirevci otvaranju pristiglih ponuda izrečenih u
točki 2. ove Odluke i nakon pregleda i analize
utvrđuju sačinjenjenim zapisnikom Klasa:36002/06-01/3, Urbroj:2178/26-02-06-02 da su sve
pristigle ponude pravovaljane.

41.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01.) i članka 26. Statuta općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
3/06.), Općinsko poglavarstvo općine Sikirevci na
svojoj 4. sjednici održanoj 13 lipnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju odabira najpovoljnije ponude
I.
Temeljem članka 17. Zakona o javnoj
nabavi ("NN" br. 117/01. i 92/05.), provedeno je
javno nadmetanje za ustupanje radova za:
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"Izgradnju nerazvrstanih cesta u općini Sikirevci
- naselje Jaruge, ul. Mala Bara i odvojak ŽC 4210
prema Sikirevcima"

Broj: 11
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Klasa : 022-05/06-01/20
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 13. lipnja 2006. godine

II.
U roku utvrđenom u javnom nadmetanju
za dostavu ponuda za:

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Stjepan Lešić, v.r.

Izgradnju nerazvrstanih cesta na području općine
Sikirevci (naselje Jaruge, ul. Mala Bara i odvojak
ŽC 4210 prema Sikirevcima), od 12. lipnja 2006.
god. zaprimljene su 2 ponude i to od:
1.

"Kamen - Gradnja" d.o.o.
Istočna vezna cesta bb

Sl. Brod,

ul.

2.

"Cestar" d.o.o. Slav. Brod, ul. Gospodarska
br. 7, Gornja Vrba

Stručno povjerenstvo za pripremu i
provedbu postupka nabave ponude u sastavu:
Stjepan Lešić - voditelj Povjerenstva, Stjepan
Džambo - član Povjerenstva i Đuro Živić - član
Povjerenstva, pristupili su dana 13. lipnja 2006.
godine, u 14,00 sati u prostorijama općine
Sikirevci otvaranju pristiglih ponuda izrečenih u
točki 2. ove Odluke i nakon pregleda i analize
utvrđuju sačinjenjenim zapisnikom Klasa:36002/06-01/4, Urbroj:2178/26-02-06-02 da su sve
pristigle ponude pravovaljane.
III.
Općinsko
vijeće
općine
Sikirevci
jednoglasno prihvaća odabir Stručnog povjerenstva
za pripremu i provedbu postupka nabave općine
Sikirevci, i to ponudu s najnižom cijenom u
iznosu od 543.603,93 kn (bez PDV-a), ponuditelja:
"Kamen-Gradnja" d.o.o. iz Slav. Broda, ul. Istočna
vezna cesta bb, MB 0949337, zastupana po
direktoru gosp. Antunu Čelebiji,ing.građ.

42.
Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi ("NN" br. 47/90. i 27/93.) i
članka 26. Statuta općine Sikirevci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 3/06.),
Općinsko vijeće je na svojoj 9. sjednici održanoj
2. 5. 2006. godine, donijelo
IZVJEŠĆE
o realizaciji javnih potreba u kulturi
u 2005. godini na području općine Sikirevci
I.
U Proračunu općine Sikirevci za 2005.
godinu za javne potrebe u kulturi izdvojeno je:
-

transferi Kulturno-umjetničkim društvima
35.583,20 kn
izdaci za kulturu
16.369,32 kn
izgradnja otvorenog podija za javne
nastupe
18.553,25 kn
od Ministarstva kulture odobreno je za
nabavu tamburaških instrumenata od
25.000,00 kn

IV.

II.

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

Realizacija programa
Transferi kulturno-umjetničkim društvima.
U općini Sikirevci osnovana su dva (2)
KUD-a i to: KUD "Sloga" iz Sikirevaca i KUD
"Savica" iz Jaruga i Udruga ratara i stočara
Sikirevci.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11

Općina Sikirevci u 2005. godini pomagala
je i financirala rad kulturno-umjetničkih društava
na svom području za sljedeće manifestacije:
"Sikirevačka Poredovnica 2005" - tradicionalna
manifestacija pučkih igrokaza koja se održava
svake godine u mjesecu veljača koja je ušla u
sastav Brodskog kola.
"Brodsko kolo" - smotra narodnih kola veliki i
mali folklor koja se održava u Slavonskom Brodu
početkom svibnja.
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reprezentaciju, ugošćavanje gostiju
12.017,55 kn
darovi za sv. Nikolu: za 600 djece s
područja općine Sikirevci u vrijednosti od
3.990,42 kn

-

Izgradnja otvorenog podija za javne nastupe za
održavanje folklornih nastupa u vrijednosti od
18.553,25 kn.
III

"8. susret naroda i kultura Europe" - susret folklora
iz 8 europskih zemalja u Sikirevcima, nositelj
organizacije KUD "Sloga" Sikirevci i gđa.
Mandica Svirac.

Ovo Izvješće usvaja Općinsko vijeće
općine Sikirevci
i bit će objavljeno u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

Od manifestacija u kulturi imamo:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

"Sikirevačka poredovnica"
u Sikirevcima,
"Pokladno jahanje" u Sikirevcima, "Pokladne
manifestacije" u Sikirevcima, "Smotra folklora
Brodsko kolo" u Slav. Brodu, "Susret naroda" u
Sikirevcima, "Čija kola" u Sikirevcima.
U 2005. godini
društvima uplaćeno:

UKUPNO:

67.583,20 kn

Izdaci u kulturi:
Općina Sikirevci financirala je:

-

-

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.

kulturno-umjetničkim

KUD "Sloga" Sikirevci iz Sikirevaca 35.583,20 kn
Prijenos KUD-u "Sloga" Sikirevci za nabavu
tambura
25.000,00 kn
Udruga ratara i stočara Sikirevci
5.000,00 kn
KUD "Savica" Jaruge iz Jaruga
2.000,00 kn
__________________________________________

-

Klasa : 021-05/06-02/46
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 2. 5. 2006. godine

izdaci
za
električnu
energiju
za
osvjetljenje otvorenog podija za nastupe
kulturno-umjetničkih društava
340,41 kn
izdaci za plakatiranje na panou za nastupe
961,36 kn
emitiranje raznih manifestacija na radio
Slavoniji, plakate, pozivnice, zahvalnice,
ozvučenje, fotografije
3.050,00 kn
izdaci za prigodne poklone, pehare,

43.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01.) i članka 39. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 3/06.), Općinsko poglavarstvo općine
Sikirevci na svojoj 4. sjednici održanoj 13. lipnja
2006. godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za
prikupljanje pismenih ponuda za prodaju
nekretnina - parcela u građevinskoj zoni u
vlasništvu općine Sikirevci
I.
Ovom Odlukom Općinsko poglavarstvo

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Broj: 11

općine Sikirevci raspisuje javni natječaj za
prikupljanje pismenih ponuda za prodaju
nekretnina u vlasništvu općine Sikirevci, parcele
u građevinskoj zoni i to: k.č.br. 368/16; 368/17;
368/18. i 368/19. u k.o. Sikirevci.

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

II.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Nalaže se načelniku općine da raspiše
javni natječaj i objavi u tjednom glasilu
"Posavska Hrvatska".
III.
Općinsko poglavarstvo općine Sikirevci
izvršit će odabir najpovoljnije ponude javnim
otvaranjem na sjednici Općinskog poglavarstva
općine Sikirevci.

IV.

Klasa : 022-05/06-01/20
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 13. lipnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Stjepan Lešić, v.r.
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OPĆINA
STARA GRADIŠKA

24.

Članak 3.

Na temelju članka 128. stavka 6. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" 96/03.) i članka 26.
Statuta općine Stara Gradiška ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01, 4/03. i
3/06.), Općinsko vijeće općine Stara Gradiška na
svojoj 4. sjednici održanoj 21. lipnja 2006.
godine, donijelo je

Posebni dio Godišnjeg obračuna u okviru
bilance izvršenja Proračuna sadrži rashode po
korisnicima i po osnovnim i posebnim namjenama.
Članak 4.
Sredstva tekuće pričuve planirana u iznosu
od 17.000,00 kuna nisu korištena u 2005. godini.

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna općine Stara Gradiška
za 2005. godinu
Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna općine Stara
Gradiška za 2005. godinu sastoji se od:
A.

1.478.532,00
1.688.000,00

Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine

1.364.412,00

Razlika - višak

1.343.658,00

Raspoloživa sredstva
iz prethodnih godina

Izvršenje
stavkama vidljivo
Usporedni
prihoda i rashoda
za 2005. godinu.

Proračuna po proračunskim
je u priloženim tabelama:
pregled planiranih i ostvarenih
Proračuna općine Stara Gradiška

Članak 6.

Računa prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja
Prihodi od financijske imovine

B.

Članak 5.

458.462,00

Godišnji obračun Proračuna s usporednim
pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i
rashoda bit će objavljen u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STARA GRADIŠKA
Klasa : 400-06/04-01/06
Urbroj: 2178/24-03-06-8
Stara Gradiška, 21. lipnja 2006. godine

565.899,00

Članak 2.
Neutrošena sredstva u ukupnom iznosu od
1.909.557,00 kuna prenose se u narednu godinu za
podmirenje rashoda za nabavu nefinancijske
imovine.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zvonko Pejaković,v.r.
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USPOREDNI PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA
OPĆINE STARA GRADIŠKA ZA RAZDOBLJE
OD 1. 1. DO 31. 12. 2005. GODINE
A. PRIHODI

Broj: 11
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II POSEBNI DIO

Broj: 11

Broj: 11
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25.
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Članak 2.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne
novine"
br.
33/01.,
60/01. vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i članka 26.
Statuta općine Stara Gradiška ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01, 4/03. i
3/06.), Općinsko vijeće je na svojoj 4. sjednici
održanoj 21. lipnja 2006. godine, donijelo

U članku 1. iza riječi "vijeća" dodaje se
zarez i riječ "Općinskog poglavarstva".
Članak 3.
U članku 2. stavku 1. točki 2. iza riječi
"Vijeća"
dodaju
se
riječi
"Općinskog
poglavarstva".
Članak 4.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
naknadama za rad članovima Općinskog
vijeća i radnih tijela Vijeća i ostalim
djelatnicima

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

Članak 1.
Naziv Odluke o naknadama za rad
članovima Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća
i ostalim djelatnicima ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/01. i 1/04.), mijenja se
i glasi: "Odluka o naknadama za rad članova
Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i
radnih tijela Vijeća".

Klasa : 021-05-02/06-01/13
Urbroj: 2178/24-03-06-2
Stara Gradiška, 21. lipnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zvonko Pejaković,v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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26.

Broj: 11
Članak 2.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i
prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br.
91/96, 124/97. i 174/07.) i članka 26. Statuta
općine Stara Gradiška ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01, 4/03. i
3/06.), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici
održanoj 21. lipnja 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima
i postupku davanja u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu općine
Članak 1.
U Odluci o uvjetima i postupku davanja
u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 4/04.) u članku 3. stavku 2. riječi "Općinsko
vijeće" zamjenjuju se riječima "Općinsko
poglavarstvo"
Iza stavka 2. dodaju s e stavci 3., 4. i 5.
koji glase:
"Iznimno od stavka 1. ovog članka,
sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u
potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu,
najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je
ugovor sklopljen, Općinsko poglavarstvo ponudit
će sklapanje novog ugovora o zakupu.
Ako sadašnji zakupnik ne prihvati
ponudu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30
dana, Općinsko poglavarstvo raspisat će javni
natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u
kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji
je ponuđen zakupniku iz stavka 3. ovog članka.
U slučaju iz stavka 4. ovog članka,
prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o
zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz
uvjet da prihvate ponuđeni najviši iznos
zakupnine".

U članku 4. stavku 2. iza
"prostora" briše se točka i dodaju riječi:
"i dokazivanja sposobnosti natjecatelja".

riječi

Članak 3.
U članku 7. stavku 1. riječi "Općinskog
vijeća" zamjenjuju se riječima "Općinskog
poglavarstva".
Članak 4.
U članku 8. stavku 1. riječi "Općinsko
vijeće" zamjenjuju se riječima "Općinsko
poglavarstvo".
Stavak 3. briše se:
Članak 5.
Članak 12. mijenja se i glasi:
"Poslovni prostori daju se u zakup na
određeno vrijeme ovisno o djelatnosti koja se u
poslovnom prostoru obavlja.
Poslovni prostori namijenjeni obavljanju
djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, posredničkih
usluga, agencija i banaka i garaže daju se u
zakup na rok od tri godine.
Poslovni prostori namijenjeni obavljanju
zanatstva, prosizvodnih djelatnosti i skladištenja
daju se u zakup na rok od 5 godina.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STARA GRADIŠKA
Klasa : 372-03-01/06-01/02
Urbroj: 2178/24-03-06-2
Stara Gradiška, 21. lipnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zvonko Pejaković,v.r.
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Broj: 11
27.

Na temelju članka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03-pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka
26. Statuta općine Stara Gradiška ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 11/01,
4/03. i 3/06.), Općinsko vijeće je na 5. sjednici
održanoj 6. srpnja 2006. godine, donijelo
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imaju status poslovnih udjela u komunalnom
trgovačkom društvu "Slavča" d.o.o. Nova
Gradiška.
Sredstva Fonda za regionalni razvoj i
Hrvatskih voda uložena prema Sporazumu o
sufinanciranju iz točke II. ove Odluke, imat će
status sukladno Zakonu o financiranju vodnog
gospodarstva ("Narodne novine" br. 107/95,
19/96, 88/98. i 150/05.).

ODLUKU

V.

o povjeravanju poslova izgradnje
magistralnog vodovoda Stara Gradiška - Novi
Varoš i distribucijske vodovodne mreže
unutar naselja Novi Varoš

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

I.
Ovom Odlukom ovlašćuje se "Slavča"
d.o.o., Nova Gradiška (u daljnjem tekstu:
Investitor) čiji je jedan od osnivača i općina
Stara Gradiška, za izvođenje poslova izgradnje
magistralnog vodovoda Stara Gradiška-Novi
Varoš i distribucijske vodovodne mreže unutar
naselja Novi Varoš.

Klasa : 360-01/05-01/03
Urbroj: 2178/24-03-06-32
Stara Gradiška, 6. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zvonko Pejaković,v.r.

II.
Investitor će financirati radove iz točke I.
ove Odluke sukladno Sporazunu o sufinanciranju
izgradnje magistralnog vodovoda Stara GradiškaNovi Varoš i distribusijske vodovodne mreže
unutar naselja Novi Varoš.
III.
Izgrađeni vodovodni sustav daje se na
upravljanje i u vlasništvo investitoru u svrhu
opskrbe pitkom vodom naselja općine Stara
Gradiška.

28.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04.), te
članka 4. i 10. Pravilnika o pozivanju,
mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga
zaštite i spašavanja ("Narodne novine" br.
25/06.), te članka 33.a. Statuta općine Stara
Gradiška ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01., 4/03. i 3/06.), načelnik
općine Stara Gradiška dana 11. srpnja 2006.
godine, donio je
ODLUKU

IV.
Financijska
sredstva
općine
Stara
Gradiška uložena u izgradnju magistralnog
vodovoda i distribucijske vodovodne mreže

o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva zaštite i spašavanja
općine Stara Gradiška

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1346
I.

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Stara Gradiška 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.
II.

7.

8.

Broj: 11

Alojz
Madžarević,
predstavnik
komunalnog poduzeća "Slavča" Nova
Gradiška, za člana
Mario Bukulić,dr.vet.med., predstavnik
veterinarske službe.
III.

Donošenjem ove Odluke stavljaju se
izvan snage svi akti o osnivanju Stožera civilne
zaštite kao i akti o imenovanju predsjednika i
članova Stožera civilne zaštite.

U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Stara Gradiška imenuju se:
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velimir Paušić,dipl.ing., načelnik općine,
za zapovjednika
Stjepan Margaletić, djelatnik Općinske
uprave, za člana
Zrinko
Kapetanović,
predstavnik
Policijske uprave, za člana
Zdravko Vrbanović, djelatnik Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje, za člana
Marijo Moro, zapovjednik vatrogasne
postrojbe DVD Donji Varoš, za člana
Roberta Šišić,dr.med., predstavnik Doma
zdravlja, za člana

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije"
Klasa : 023-01/06-01/47
Urbroj: 2178/24-01-06-9
Stara Gradiška, 11. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Velimir Paušić,dipl.ing., v.r.
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OPĆINA VRBJE

1.

20.

2.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04.), te
članka 4. i 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji
i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja
("Narodne novine" br. 25/06.), te članka 33.a.
Statuta općine Vrbje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 7/06.), načelnik općine
Vrbje, Stjepan Stipić, 5. lipnja 2006. godine,
donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva zaštite i spašavanja
općine Vrbje
I.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Vrbje 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.
II.
U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Vrbje imenuju se:

3.
4.
5.

Stjepan Stipić, načelnik općine, za
zapovjednika
Vesna Abrić, djelatnik Općinske uprave,
za člana
Nedjeljko Zečević, predstavnik Policijske
uprave, za člana
Zdravko Vrbanović, djelatnik područnog
ureda za zaštitu i spašavanje, za člana
Branko Konjević, zapovjednik Vatrogasne
zajednice, za člana
III.

Donošenjem ove Odluke stavljaju se
izvan snage svi akti o osnivanju Stožera civilne
zaštite kao i akti o imenovanju predsjednika i
članova Stožera civilne zaštite.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije"
Klasa : 810-01/06-01/01
Urbroj: 2178/19-01-01-06-2
Vrbje, 5. lipnja 2006. godine
Načelnik
općine Vrbje
Stjepan Stipić, 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: 11

