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ŽUPANIJA

-

akti Poglavarstva:

k.o. Slavonski Kobaš, koju je donio Školski odbor
Osnovne škole "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac na
3. sjednici održanoj 30. siječnja 2006. godine.

81.
II
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
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Školskog
odbora Osnovne škole "Dr. Stjepan Ilijašević"
Oriovac
I
Županijsko poglavarstvo daje suglasnost
na Odluku o darovanju nekretnina upisanih u
z.k.ul. 15 k.č. br. 544 ukupne površine 1689 m2

Brodsko-posavska županija ne preuzima
obvezu osiguranja financijskih sredstava za
uređenje darovane nekretnine.
III
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 602-02/06-01/11
Urbroj: 2178/1-02/06-1
Slavonski Brod, 3. srpnja 2006.
Predsjednik Poglavarstva
Šimo Đurđević,prof., v.r.

Broj: 12
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GRAD
SLAVONSKI BROD

-

akti Vijeća:

52.
Temeljem članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine Republike Hrvatske", broj 96/03.) i
članka 35. stavak 1. točka 5. Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 14/01.), Gradsko vijeće je na svojoj 16. sjednici održanoj 13. srpnja 2006. godine, donijelo
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu grada Slavonskog Broda za 2006. godinu
Članak 1.
Članak 1. Odluke o Proračunu grada Slavonskog Broda za 2006. godinu ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 22/05.), mijenja se u dijelu koji se odnosi na:
A.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Razlika Višak/Manjak
B.

Plan za 2006.

Povećanje/
Smanjenje

107.675.942,00
19.000.000,00
99.727.844,00
44.542.156,00
-17.594.058,00

-2.556.575,00 105.119.367,00
1.600.000,00 20.600.000,00
6.149.423,00 105.877.267,00
-6.111.317,00 38.430.839,00
-994.681,00 -18.588.739,00

Plan za 2006.

Povećanje/
Smanjenje

Novi plan
za 2006.

281.603,00

281.603,00

Plan za 2006.

Povećanje/
Smanjenje

Novi plan
za 2006.

21.874.058,00
4.280.000,00
17.594.058,00

713.078,00
713.078,00

22.587.136,00
4 .280.000,00
18.307.136,00

REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE

Manjak prihoda / Višak prihoda
C.

Novi plan
za 2006.

-

RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

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

-

-

-

Članak 2.
Članak 2. Odluke o Proračunu grada mijenja se i glasi:
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i
rashoda i Računu financiranja za 2006. godinu povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi:
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/06-01/106
Urbroj: 2178/01-07-06-2
Slavonski Brod, 13. srpnja 2006.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.

Broj: 12

priroda i uvjeti rada to zahtijevaju. Iznimno, po
odobrenju gradonačelnika, vozilo se može ustupiti
na korištenje javnom poduzeću ili drugoj
organizaciji kojima je osnivač grad Slavonski
Brod radi neodgodivih i pojedinih poslova, a koji
su od općeg interesa.
U ustupanju vozila na korištenje iz
prethodnog stavka sastavlja se zapisnik o
primopredaji u kome se utvrđuje: stanje vozila,
gorivo, kilometraža u trenutku ustupanja i
trenutku vraćanja vozila, kao i rok na koji se
vozilo ustupa.
Članak 3.
Službena vozila se koriste za izvršavanje
službenih zadaća i poslova.
Članak 4.

-

akti Poglavarstva:

53.
Na temelju članka 49. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01., 10/05. i 2/06.),
Gradsko poglavarstvo grada Slavonskog Broda na
svojoj 31. sjednici, održanoj 28. kolovoza 2006.
godine, donosi

Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika i
predsjednik Gradskog vijeća (dalje u tekstu:
dužnosnici) imaju na stalnom korištenju dva
službena vozila za službene potrebe.
Gradonačelnik
ima
pravo
koristiti
službeno vozilo 24 sata. Po Odluci gradonačelnika
službenim vozilom upravlja profesionalni vozač.
Po potrebi gradonačelnik koristi i drugo vozilo
(ako prvo vozilo već koristi netko od dužnosnika)
kojim može i osobno upravljati.

PRAVILNIK

Članak 5.

o uvjetima i načinu korištenja
službenih vozila

Upravni odjel i službe Gradske uprave
imaju na korištenje preostala službena vozila.

Članak 1.

Članak 6.

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i
način
korištenja
službenih
vozila
grada
Slavonskog Broda za potrebe dužnosnika
Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća kao i za
potrebe službenika i namještenika Gradske uprave
(u daljnjem tekstu: korisnici).

Jednim od dva službena vozila iz članka
4. ovog Pravilnika, a koji u pravilu koristi
gradonačelnik, upravlja profesionalni vozač (po
odluci gradonačelnika), drugim vozilom mogu
osobno upravljati dužnosnici Gradske uprave, a
iznimno uz odobrenje gradonačelnika nadređeni
službenici i drugi službenici.
Vozilima iz članka 5. ovog Pravilnika
upravljaju službenici - namještenici koji su u
obvezi izvršiti radne zadaće.
Službenim vozilom mogu upravljati
korisnici koji posjeduju vozačku dozvolu
odgovarajuće kategorije.

Članak 2.
Korisnici su obvezni brinuti se o
racionalnom,
namjenskom
i
ekonomičnom
korištenju vozila, te da ista koriste samo kada
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Članak 7.

Članak 12.

Službena vozila za potrebe upravnih
odjela i službi Gradske uprave koriste se u
pravilu na području grada, a iznimno izvan
područja grada, ako to zahtjevaju potrebe poslova
i izvršenja radnih zadaća.

Na temelju primljenih zahtjeva Odsjek za
zajedničke poslove Gradske službe sastavlja
dnevni raspored korištenja službenih vozila, koji
se na početku radnog vremena priopćava
korisnicima službenog vozila.
Zbog nastanka žurnih i nepredviđenih
okolnosti dnevni raspored se može mijenjati o
čemu se obavještavaju korisnici službenog vozila.
Službeno vozilo se ne može koristiti bez
pisanog zahtjeva iz članka 10. ovog Pravilnika i
putnog radnog lista za putničko vozilo izdanog od
Odsjeka za zajedničke poslove Gradske službe.

Članak 8.
Službena vozila koriste se u pravilu samo
tijekom redovnog radnog vremena.
U slučaju opravdane potrebe službena
vozila se mogu koristiti i izvan radnog vremena.
Korištenje službenih vozila izvan radnog
vremena za potrebe upravnih odjela i službi
Gradske uprave odobrava gradonačelnik.
Članak 9.
Po okončanju radnih obveza službeno
vozilo se mora vratiti i parkirati na za to
predviđeno mjesto uz dužnost predaje ključeva
vozila voditelju Odsjeka za zajedničke poslove
Gradske uprave.
Izuzetak od odredbe iz prethodnog stavka
je službeno vozilo kojim se koristi gradonačelnik.

Članak 13.
Vozač i službenik - namještenik koji koriste
službeno vozilo obvezni su i dužni poslije svake
vožnje popuniti radni list i isti potpisati. Voditelj
Odsjeka za zajedničke poslove Gradske uprave
obvezan je izvršiti fizički pregled vozila, te na
putnom radnom listu svojim supotpisom potvrditi
povrat vozila u ispravnom i urednom stanju.
U putni radni list unose se sljedeći
podaci: datum korištenja, podaci o kretanju
vozila, vrijeme početka i vrijeme završetka
korištenja službenog vozila, svrha korištenja,
početno i završno stanje kilometraže (prijeđeni
kilometri), potpis vozača (korisnika).

Članak 10.
Potrebu za korištenjem službenog vozila
najavljuje u pisanom obliku, u ime upravnih
odjela i službi Gradske uprave, pročelnik odnosno
voditelj u pravilu dan ranije voditelju Odsjeka za
zajedničke poslove Gradske službe, a samo
iznimno u žurnim slučajevima neposredno prije
nastanka potrebe za korištenjem službenog vozila,
također u pisanom obliku.

Članak 14.
Odsjek za zajedničke poslove Gradske
uprave obvezan je:
-

Članak 11.
Prispjeli pisani zahtjevi za korištenjem
službenog vozila rješavaju se po prioritetu
korisnika. Ako se zahtjevu za korištenjem
službenog vozila ne može udovoljiti zbog
nedostatka vozila, goriva ili neispravnosti vozila i
dr., o tome se odmah bez odlaganja obavještava
podnositelj zahtjeva.

-

-

brinuti se o tehničkoj ispravnosti
službenih vozila,
vozila opremiti potrebnim rezervnim
dijelovima i alatom,
sastavljati i realizirati dnevni raspored
korištenja službenih vozila, te o tome
pravovremeno
obavijestiti
korisnika
službenog vozila,
vršiti mjesečni obračun utroška goriva i
prijeđenih kilometara,
četiri puta godišnje, odnosno svaka tri
mjeseca, podnijeti izvješće gradonačelniku
o stanju voznog parka, ukupnom broju
prijeđenih kilometara, ukupnoj potrošnji
goriva, te prijeđenim kilometrima i
potrošnji goriva po vozilu,
u
zakonom
propisanim
rokovima
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-

realizirati tehnički pregled i registraciju
vozila,
pravodobno izvršiti pregled korištenih
službenih vozila.
Članak 15.

U službenom vozilu zabranjeno je
konzumiranje jela i pića, pušenje, a svaki korisnik
službenog vozila dužan je i obvezan vozilo
održavati čistim i urednim.
Pranje službenog vozila moguće se izvršiti
samo u unaprijed određenoj autopraonici.
Članak 16.
Vozač i službenik - namještenik u slučaju
korištenja i nepridržavanja obveza utvrđenih ovim
Pravilnikom odgovarat će za povrede službene
dužnosti sukladno odredbama Zakona o državnim
službenicima i namještenicima (NN br. 27/01. i
92/05.).

Broj: 12
Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/06-01/525
Urbroj: 2178/01-07-06-2
Slavonski Brod, 28. kolovoza 2006.
Gradonačelnik
Mirko Duspara,dr.med., v.r.
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OPĆINA BEBRINA

33.

PLAĆE I DODACI NA PLAĆE
Članak 3.

Na temelju članka 56. i 96. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01.), članka 1.
Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o
nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti
poslova i članka 26. Statuta općine Bebrina
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
10/01.), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj
11. sjednici održanoj 27. srpnja 2006. godine,
donijelo je:
ODLUKU
o plaći, dodacima na plaću, te radnom
vremenu, odmorima, dopustima i ostalim
materijalnim pravima načelnika i
službenika - zaposlenika u općini Bebrina

Plaću načelniku i službenicima čini
osnovna plaća i dodaci na plaću. Osnovna plaća
je umnožak koeficijenata složenosti poslova
radnog mjesta na koje je zaposlenik raspoređen i
osnovica za izračun plaće, uvećan za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 4.
Osnovica za obračun plaća ista je kao i
osnovica plaće za državne službenike i
namještenike propisana Kolektivnim ugovorom za
državne službenike i namještenike.
Članak 5.

OPĆE ODREDBE

Za obračun plaće prema
poslova utvrđuju se koeficijenti i to:

složenosti

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

- za načenika općine
koeficijent 1,60
- za administrativnog tajnika
koeficijent 1,00
- za komunalnog djelatnika, čistača,
dostavljača
koeficijent 0,66
Članak 6.

Članak 2.
Financijska sredstva za ostvarivanje prava
iz čl. 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu
općine Bebrina.

Dodatke na plaću i druga prava vezana uz
plaću
zaposlenici
će
ostvarivati
prema
Kolektivnom ugovoru za državne službenike i
namještenike.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1392

RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI
Članak 7.
Radno vrijeme, odmori i dopusti
regulirani su Kolektivnim ugovorom za državne
službenike i namještenike. Rješenje o ukupnom
trajanju godišnjeg odmora donosi načelnik općine
za svakog zaposlenika posebno, a sukladno
odredbama Kolektivnog ugovora za državne
službenike i namještenike. Sva ostala prava
vezana za radno vrijeme i dopuste zaposlenik ima
pravo koristiti sukladno odredbama Kolektivnog
ugovora za državne službenike i namještenike.
ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU
Članak 8.
Sva prava i obveze zaposlenika u smislu
zdravlja i sigurnosti na radu propisana su
Kolektivnim ugovorom za državne službenike i
namještenike, te shodno tome primjenjuju i na
zaposlenike općine.

Broj: 12

materijalna prava ovdje ne spomenuta, a
propisana Kolektivnim ugovorom za državne
službenike i namještenike, zaposlenici imaju pravo
na način kako je to regulirano narečenim
Kolektivnim ugovorom.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o osnovama za raspoređivanje
plaća, naknada i drugih materijalnih prava
djelatnika zaposlenih u Općinskoj upravi od 15. 4.
1994. g., Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
plaćama od 28. 10. 1996. g., te Rješenja o izmjeni
koeficijenta za obračun plaće od 15. 9. 2005.
godine.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a primjenjuje se od 1.
kolovoza 2006. godine.

OSTALA MATERIJALNA PRAVA
Članak 9.
Na sva ostala materijalna prava kao što
su: regres za korištenje godišnjeg odmora,
otpremina, pomoć u slučaju smrti, odvojeni život,
naknada troškova prijevoza, službena putovanja,
jubilarna nagrada, novčani iznos ili poklon djeci
zaposlenika u prigodi sv. Nikole, godišnja nagrada
za božićne blagdane (božićnica) i druga

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/06-02/29
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 27. srpnja 2006. godine
Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.
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OPĆINA BUKOVLJE

13.

svakog člana Općinskog poglavarstva u obavljanju
poslova iz djelokruga općine Bukovlje.

Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i
članka 40i. stavka 40i. Statuta općine Bukovlje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj
11/01 i 04/06), Općinsko poglavarstvo općine
Bukovlje, na 2.sjednici održanoj 28. lipnja 2006.
godine donijelo je
POSLOVNIK
Općinskog poglavarstva općine Bukovlje

I.

OPĆA ODREDBA

Članak 3.
Općinski načelnik po položaju je predsjednik
Poglavarstva.
Zamjenici općinskog načelnika članovi su
Poglavarstva i po položaju zamjenici predsjednika
Poglavarstva.
Općinski načelnik svoju dužnost obavlja
profesionalno i za to vrijeme ostvaruje pravo na plaću
kao i sva druga prava iz radnog odnosa u skladu s
posebnim propisima, dok zamjenici općinskog
načelnika i ostali članovi Poglavarstva svoju dužnost
obavljaju počasno i za to ne primaju plaću, ali imaju
pravo na naknadu za svoj rad u skladu s posebnim
aktom Općinskog vijeća.

Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se ustrojstvo,
način rada i odlučivanja Općinskog poglavarstva
općine Bukovlje (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo), te
druga pitanja od značaja za njegov rad.

II.

USTROJSTVO

Članak 4.

-

Članak 2.
Poglavarstvo ima ukupno 5 članova.
Poglavarstvo može posebnim aktom zadužiti

-

Predsjednik Poglavarstva:
zastupa Poglavarstvo
saziva sjednice Poglavarstva i predlaže
dnevni red
predsjedava sjednicama
brine o postupku donošenja akata
Poglavarstva
potpisuje akte Poglavarstva
osigurava provođenje akata Poglavarstva
održava red na sjednici
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objavljuje rezultat glasovanja na sjednici
usklađuje rad Poglavarstva i radnih tijela
Poglavarstva
brine o javnosti rada Poglavarstva
obavlja i druge poslove propisane zakonom,
Statutom i ovim Poslovnikom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti
predsjednika Poglavarstva, zamjenjuje ga jedan od
njegovih zamjenika kojeg on odredi, a ukoliko ga ne
odredi, zamjenjuje ga po godinama stariji zamjenik.
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Članak 8.

Radna tijela Poglavarstva mogu biti stalna ili
povremena.
Stalna radna tijela su odbori ili vijeća, a
povremena radna tijela su povjerenstva, komisije ili
druga radna tijela.
Aktom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se
sastav, predsjednik ili voditelj, članovi, djelokrug i
način rada radnog tijela.

Članak 9.
Članak 5.
Zamjenici predsjednika Poglavarstva pomažu
u radu predsjedniku Poglavarstva, te obavljaju
poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.
Pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka
zamjenici predsjednika Poglavarstva pridržavaju se
naputka predsjednika Poglavarstva.
Za vrijeme dok zamjenjuju predsjednika
Poglavarstva, zamjenici imaju prava i dužnosti
predsjednika Poglavarstva.

Članak 6.

-

-

-

Svaki član Poglavarstva ima pravo:
predložiti raspravu o pojedinim pitanjima iz
nadležnosti ili od interesa za općinu ili iz svog
djelokruga rada
predložiti donošenje akata iz djelokruga
Poglavarstva
sudjelovati u raspravi i odlučivanju na
sjednicama Poglavarstva
predlagati utvrđivanje načelnih stavova i
smjernica za rad Jedinstvenog upravnog
odjela
obavljati druge poslove po ovlasti
Poglavarstva i predsjednika Poglavarstva.

Članak 7.
Poglavarstvo može osnivati radna tijela radi
stručne obrade pojedinih pitanja iz djelokruga
Poglavarstva, davanja prijedloga i mišljenja, praćenja
stanja u pojedinim područjima rada i djelovanja
Poglavarstva.

Članovi radnih tijela imenuju se na prijedlog
predsjednika ili člana Poglavarstva.
Poglavarstvo imenuje članove radnih tijela iz reda
svojih članova, stručnih i javnih djelatnika, te drugih
osoba koje mogu doprinijeti, prije svega kvalitetnom i
stručnom radu radnog tijela, te ostvarenju svrhe zbog
koje se ono i osniva.

Članak 10.
Članovi radnih tijela imenuju se za mandatno
razdoblje Poglavarstva.
Članovi radnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka
roka iz stavka 1. ovog članka, i to na vlastiti zahtjev ili
iz drugog opravdanog razloga.

Članak 11.
Radna tijela rade na sjednicama.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog
tijela.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Radno tijelo o svom radu podnosi izvješće
Poglavarstvu općine Bukovlje, i to ukoliko se radi o
stalnom radnom tijelu onda barem jedanput godišnje,
a ukoliko se radi o povremenom radnom tijelu onda po
okončanju posla radi kojeg je osnovano.
Uvijek na traženje Poglavarstva, radno tijelo obvezno
je podnijeti izvješće o svom radu.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 12
III.

NAČIN RADA I ODLUČIVANJA
Članak 12.

Poglavarstvo obavlja izvršne poslove lokalne
samouprave i poslove državne uprave koji su mu
povjereni zakonom i propisima donijetim na temelju
zakona, i to:
utvrđuje i priprema prijedloge općih akata
daje mišljenje o prijedlozima akata koje
Vijeću podnose drugi predlagači
predlaže Općinskom vijeću donošenje
Proračuna i Godišnjeg obračuna Proračuna
usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela općine Bukovlje u obavljanju poslove
iz samoupravnog djelovanja i nadzire njegov
rad
upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu općine Bukovlje
upravlja prihodima i rashodima općine
Bukovlje
izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata
Vijeća
predlaže Vijeću donošenje akata i mjera
podnosi Općinskom vijeću izvješće o svom
radu
vrši izbor i imenovanja, opoziv i razrješenje
djelatnika, nositelja funkcija i predstavnika
Poglavarstva ili općine kada je to predviđeno
zakonom ili Statutom,te obavlja druge
poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Članak 13.
Poglavarstvo radi na sjednicama.
Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje
jednom mjesečno.
Kada se sjednice održavaju jednom mjesečno,
predsjednik Poglavarstva saziva sjednicu pisanim
pozivom, najkasnije dva dana prije zakazane sjednice.
Iznimno, u hitnim slučajevima, odnosno kada se
mjesečno održava više od jedne sjednice ili u drugim
opravdanim razlozima, sjednica može biti zakazana
na drugi način (telefonom ili slično) u kraćem roku, ali
najmanje dan ranije prije njezina održavanja.
Poziv sadrži prijedlog dnevnog reda i pisani
materijal nužan za raspravljanje i odlučivanje uz
predloženu točku dnevnog reda.
Poziv za sjednicu i materijal dostavlja se, uz
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članovima Poglavarstva obvezno predsjedniku
Općinskog vijeća i pročelniku Jedinstvenog upravnog
odjela općine Bukovlje.
Po potrebi, materijal se dostavlja i
predsjednicima radnih tijela Poglavarstva.

Članak 14.
Dnevni red utvrđuje se na početku sjednice.
Svaki član Poglavarstva ima pravo tražiti
dopunu ili izmjenu dnevnog reda o čemu se
Poglavarstvo izjašnjava bez rasprave.
Nakon što je utvrđen dnevni red, predsjednik
Poglavarstva objavljuje usvojeni dnevni red s time da
može promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom
pitanju utvrđenog dnevnog reda.

Članak 15.
Poglavarstvo radi na sjednicama i
pravovaljano odlučuje ako je nazočna većina svih
članova.
Poglavarstvo svoje odluke donosi većinom
glasova nazočnih članova na sjednici.
Iznimno od prethodnog stavka, odluke kojima
se odlučuje o raspolaganju nekretninama i
pokretninama u vlasništvu općine Bukovlje, kao i
kada se odlučuje o prihodima i rashodima Proračuna,
Poglavarstvo donosi većinom glasova svih svojih
članova.
Članovi Poglavarstva nemaju pravo
odlučivanja o pitanjima iz prethodnog stavka ovog
članka kad su osobno ili preko članova uže obitelji
zainteresirana strana.

Članak 16.
Red na sjednicama održava predsjednik
Poglavarstva.
Sjednici Poglavarstva mogu prisustvovati svi
oni kojima je predsjednik Poglavarstva uputio poziv
za sjednicu, odnosno pojedinu točku dnevnog reda.
Nakon otvaranja sjednice, predsjednik
Poglavarstva daje i potrebna objašnjenja u vezi s
radom na sjednici, te izvještava članove Poglavarstva
o drugim prethodnim pitanjima.
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Članak 17.

U radu sjednice sudjeluje pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela općine Bukovlje i
osobe koje predsjednik pozove kao izvjestitelje ili kao
goste.
Osobe koje prate rad sjednice na način da
ometaju njezin tijek predsjednik Poglavarstva će
udaljiti sa sjednice.

Članak 18.
Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego
zatraži i dobije riječ od predsjednika Poglavarstva.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj
se prema utvrđenom dnevnom redu raspravlja.
Predsjednik Poglavarstva brine se da
govornik ne bude ometan ili spriječen u govoru.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog
reda, predsjednik Poglavarstva će ga opomenuti, a ako
se govornik ni nakon druge opomene ne drži predmeta
raspravljanja, predsjednik će mu oduzeti riječ.
Govornik u raspravi o istoj temi u pravilu
može govoriti najduže 5 (pet) minuta nakon čega riječ
dobivaju ostali članovi Poglavarstva sukladno stavku
1. ovog članka.
Nakon što završe svoj govor svi zainteresirani
članovi, govornik može ponovno govoriti još najduže
2 (dvije) minute.
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odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba
prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća
izmjena.
Članak 21.
Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog
reda, u pravilu, najprije raspravlja, a zatim odlučuje.
Predlagatelj akta ima pravo tražiti riječ i
tijekom rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja
mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim prijedlozima
za izmjenu i dopunu prijedloga akta, te o mišljenjima i
primjedbama iznesenim u raspravi.
Ako se u tijeku rasprave o pojedinoj točki
dnevnog reda utvrdi da se akt neće moći donijeti zbog
manjkavosti podataka ili dokumentacije u materijalu,
Poglavarstvo može na temelju prijedloga
predsjednika Poglavarstva odlučiti da se odlučivanje
o toj točki dnevnog reda odgodi za narednu sjednicu,
uz uputu predlagatelju da prijedlog dopuni
odgovarajućim podacima, odnosno dokumentacijom.

Članak 22.
Predsjednik Poglavarstva zaključuje raspravu
po pojedinoj točki dnevnog reda kada utvrdi da nema
više prijavljenih govornika.
Po zaključenju rasprave pristupa se glasanju
na način i po postupku utvrđenim ovim Poslovnikom.
Sjednica Poglavarstva traje dok se ne iscrpi
utvrđeni dnevni red.

Članak 19.
Predsjednik Poglavarstva otvara i zaključuje
sjednicu.
Poglavarstvo može započeti s radom, ako je
sjednici prisutna većina članova Poglavarstva.
Ako predsjednik Poglavarstva utvrdi da
sjednici nije prisutan dovoljan broj članova
Poglavarstva, odgađa sjednicu za određeni dan i sat.

Članak 20.
Zapisnik s prethodne sjednice se usvaja na
početku sjednice, prije utvrđivanja dnevnog reda.
Svaki član Poglavarstva ima pravo iznijeti
primjedbe na zapisnik.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik

Članak 23.
Glasovanje na sjednici je javno, osim ako
Poglavarstvo odluči da se o nekoj točki dnevnog reda
glasuje tajno.
Na poziv predsjednika članovi Poglavarstva
glasuju »ZA« prijedlog, »PROTIV« prijedloga ili
izjavom »SUZDRŽAN«, i to dizanjem ruke ili
pojedinačnim izjašnjavanjem. Nakon glasovanja
predsjednik Poglavarstva utvrđuje da li je prijedlog
prihvaćen ili odbijen.
Na izričiti zahtjev bilo kojeg člana
Poglavarstva izdvojeno mišljenje može se unijeti u
zapisnik, nezavisno od rezultata glasovanja po toj
točki dnevnog reda.
Ako je rezultat glasovanja izjednačen,
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glasovanje se ponavlja, a u slučaju istog ponovljenog
rezultata, odlučivanje po toj točki dnevnog reda
odgađa se do sljedeće sjednice Poglavarstva.
Tajno glasovanje provodi se listićima na način
da svaki član Poglavarstva ispunjava listić, stavlja ga u
zajedničku kutiju, nakon čega predsjednik
Poglavarstva otvara kutiju i javno vrši prebrojavanje i
utvrđivanje rezultata glasovanja.
Članak 24.
O radu na sjednici Poglavarstva vodi se
skraćeni zapisnik koji se označava rednim brojem
sjednice.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o danu i
datumu sjednice, njezinu početku i završetku,
predsjedatelju sjednice, nazočnim članovima
Poglavarstva i ostalim nazočnima, razlozima
izostanka članova Poglavarstva, utvrđenom dnevnom
redu, imenima osoba koje su sudjelovale u raspravi te
usvojenim aktima.

IV.

AKTI POGLAVARSTVA
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Poslovnikom i pravilnikom se uređuje
unutarnje ustrojstvo i način rada Poglavarstva,
Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela kada je to
predviđeno pozitivnim propisima.
Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe
odluka i drugih općih akata radi njihovog izvršavanja
ili osiguravanja izvršavanja.
Naredbom se zabranjuje ili naređuje
određeno postupanje radi izvršavanja pojedinih
odredbi odluka ili drugih općih akata.
Naputkom se propisuje način rada
Jedinstvenog upravnog odjela i pravnih osoba čiji je
osnivač općina, a koje obavljaju javne službe iz
samoupravnog djelokruga.
Zaključkom se zauzimaju stajališta o temama
koje se razmatraju, utvrđuju se prijedlozi akata koji se
upućuju Vijeću, izražavaju mišljenja, prihvaćaju
izvješća i odlučuje o pitanjima iz djelokruga
Poglavarstva za koje nije predviđeno donošenje nekog
drugog akta.
Rješenja se donose kada se odlučuje o izboru,
odnosno imenovanju, te opozivu, odnosno
razrješenju, odnosno kada se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba.

Članak 25.
Članak 27.
Poglavarstvo, na temelju zakona i drugih
propisa, Statuta i drugih općih akata Vijeća, donosi:
odluke, poslovnike, pravilnike, naredbe, naputke,
programe, te planove.
Poglavarstvo donosi pojedinačne akte,
rješenja i zaključke, kada je to predviđeno pozitivnim
propisima.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog
poglavarstva kojima se rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako
posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može
se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Akte koje donosi Poglavarstvo potpisuje
predsjednik Poglavarstva.
Akti Poglavarstva ovjeravaju se pečatom
Poglavarstva.
Opći akti koje donosi Poglavarstvo, te
pojedinačni akti, ako tako odluči Poglavarstvo,
objavljuju se u »Službenim novinama« Brodskoposavske županije.

V.

JAVNOST RADA
Članak 28.

Članak 26.
Odlukom se uređuju odnosi i pitanja od općeg
značaja i interesa za općinu kao jedinicu lokalne
samouprave, za građene i za pravne osobe na području
općine.
Odluka se donosi i prilikom davanja
suglasnosti kada je to predviđeno pozitivnim
propisima.

Sjednice Poglavarstva su javne i mogu im
prisustvovati predstavnici sredstava javnog
priopćavanja, osim, ako Poglavarstvo, sukladno
zakonu i aktima općine Bukovlje ne odluči drukčije.
Poglavarstvo može odlučiti da sredstva javnog
informiranja prisustvuju i sjednici koja je isključena
za javnost, a u tom slučaju predstavnici javnog
informiranja u javnost mogu davati samo one

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1398

informacije za koje se na sjednici da odobrenje.
Poglavarstvo može odlučiti da se, u slučaju iz
prethodnog stavka, informacija objavi po isteku
određenog roka.
Građani i pravne osobe dužni su pismenim
putem najaviti prisutnost svojih predstavnika na
sjednici Poglavarstva najkasnije 2 dana prije
održavanja sjednice.
Ukoliko rad Poglavarstva želi pratiti veći broj
osoba nego što to dopuštaju prostorne mogućnosti
ureda u kojem se sjednice održavaju, predsjednik
Poglavarstva odlučuje o broju osoba kojima će
dopustiti praćenje rada sjednice.

Članak 29.
Bez prisutnosti sredstava javnog
priopćavanja može se održati sjednica ili pojedini dio
sjednice Poglavarstva kada se raspravlja o
materijalima koji u skladu s posebnim propisima nose
oznaku tajnosti.
Član Poglavarstva ne smije na sjednici
iznositi podatke iz dokumenata navedenih u stavku 1.
ovoga članka.
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osobno su odgovorni za područje rada za koji su
zaduženi.
Članak 32.
Upravno-stručne poslove za Poglavarstvo
obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
imenuje, u skladu s odredbama zakona i akata općine
Bukovlje, Poglavarstvo na temelju javnog natječaja.

Članak 33.
Poglavarstvo usmjerava djelovanje
Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz
njegovog djelokruga rada i nadzire rad uprave.
Poglavarstvo može tražiti izvješće o radu
pojedine službe ili izvješća o pojedinim pitanjima iz
nadležnosti odjela, odnosno zahtijevati prijedloge za
rješavanje određenih pitanja.

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.

Članak 30.
Radi potpunijeg i točnijeg obavještavanja
javnosti o radu Poglavarstva, predsjednik
Poglavarstva može davati službena priopćenja,
intervjue i održavati konferencije za sredstva javnog
priopćavanja.
Službene izjave o radu Poglavarstva za
sredstva javnog priopćavanja daje predsjednik
Poglavarstva, odnosno druge osobe ako su od njega za
to ovlaštene.

VI.

ODNOS POGLAVARSTVA PREMA
DRUGIM TIJELIMA OPĆINE
BUKOVLJE

Pitanje iz rada Poglavarstva koje nije riješeno
ovim Poslovnikom, bit će uređeno posebnim aktom
Poglavarstva.
Članak 35.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa: 022-05/06-01/14
Ur. broj: 2178/25-04-06-1
Bukovlje, 28. lipnja 2006.

Članak 31.
Poglavarstvo je za svoj rad i odluke koje
donosi odgovorno Općinskom vijeću.
Predsjednik i članovi Poglavarstva zajednički
su odgovorni za akte koje donosi Poglavarstvo, a

Predsjednik
Tihomir Jakovina, v.r.
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Članak 3.

Na temelju članka 7. Zakona o arhivskom
gradivu i arhivima (»Narodne novine« broj 105/97),
članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj
(područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01 i 60/01), članka 18. Pravilnika o zaštiti i
čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan
arhiva (»Narodne novine« broj 63/04) i članka 25.
Statuta općine Bukovlja (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije« broj 11/01 i 4/06), Općinsko
vijeće općine Bukovlja, na 7. sjednici održanoj 6.
srpnja 2006. godine donijelo je
PRAVILNIK
o zaštiti i obradi arhivskog
registraturnog gradiva

Registraturnim gradivom smatra se cjelina
zapisa ili dokumenata nastalih ili primljenih
poslovanjem stvaratelja i njegovih prednika, obuhvaća
spise, isprave, karte, poslovne i uredske knjige,
kartoteke, plakate, tiskovnice, zvučne zapise,
strojnočitljive zapise, mikrooblike, datoteke
(uključujući i programe i pomagala za njihovo
korištenje).

Članak 4.
Arhivsko gradivo nastaje iz registraturnog
nakon provedenog postupka odabiranja prema popisu
što ga utvrdi stvaratelj.
Gradivo nastalo radom i djelovanjem
stvaratelja je javno arhivsko gradivo prema odredbama
zakona.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 5.
Članak 1.

-

-

Ovim Pravilnikom uređuju se:
uredsko poslovanje
način izrade, obrade i rukovanja predmetima
i dokumentacijom u obradi
rokovi i način za internu primopredaju
vođenja evidencija o dokumentaciji
opremanje, označavanje i odlaganje gradiva
korištenje arhivskog gradiva
vrednovanje, odabiranje i izlučivanje gradiva
s postupkom uništavanja izlučenog gradiva,
prijenos informacija
predaja gradiva nadležnom arhivu
zaduženja i odgovornosti u rukovanju, obradi
i zaštiti gradiva.

Registraturno i arhivsko gradivo osigurava se
od oštećenja, uništenja ili nestajanja sustavnim
prevođenjem mjera zaštite, na način da se gradivo
prikuplja, evidentira, sređuje, odabire i izlučuje.

II.

UREDSKO POSLOVANJE, NAČIN
OBRADE I RUKOVANJA
PREDMETIMA, EVIDENCIJE I ROKOVI
INTERNE PRIMOPREDAJE
Članak 6.

Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće radne
postupke: prijem i otprema zapisa, evidentiranje zapisa
u odgovarajuće evidencije (uredske knjige),
dostavljanje u rad i razvođenje, odlaganje zapisa.

Članak 2.
Arhivskim gradivom smatra se sav izvorni i
reproducirani (pisani, crtani, tiskani, snimljeni i na
drugi način zabilježeni) dokumentirani materijal, koji
je od značaja za povijest i za druge znanstvene
potrebe, a nastao radom stvaratelja i njihovih
prednika, bez obzira kada je nastao, gdje se nalazi i
neovisno o obliku i nosaču na kojem je nastao.

Članak 7.
Prijem i otpremu spisa vodi zaduženi radnik
poštujući odredbe Uredbe o uredskom poslovanju
primjenom sustava klasifikacijskih oznaka i
urudžbenih brojeva.
Nakon prijema spisa zaduženi radnik obavlja
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sljedeće radnje:
stavlja prijemni štambilj na gornjem desnom
kutu spisa s naznakom klasifikacijske oznake
i urudžbenog broja, datuma prijema i naznake
da li spis ima priloga
spis evidentira u urudžbeni zapisnik
upoznaje odgovornu osobu s pristiglim
spisom i nakon što dobije raspored od
odgovorne osobe razvodi spis i dostavlja ga
na obradu zaduženom radniku uz
evidentiranje zaduženja u odgovarajućoj
evidenciji.
Isti postupak je i u slučaju obrade spisa putem
računala, osim što se ne stavlja prijemni štambilj i ne
upisuje se broj i datum rukom.

Članak 8.
Urudžbeni zapisnik vodi se na način
predviđen Uredbom o uredskom poslovanju,
Uputstvu za izvršenjem Uredbe i Pravilnikom o
jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim
oznakama stvaralaca i primalaca akata, te Planom
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i
primalaca akata stvaratelja.
Popis akata je dio urudžbenog zapisnika za
spise iste vrste masovne produkcije iste
klasifikacijske oznake.
Najkasnije do 30. siječnja iduće godine
urudžbeni zapisnik se zaključuje s konstatacijom o
stanju spisa, potpisom zaduženog radnika i pečatom.

Članak 9.
Ukoliko se vodi urudžbeni zapisnik putem
računala ista se konstatacija navodi na kraju
zapisnika, a umjesto potpisa zaduženog radnika
navodi se njegovo ime.
Urudžbeni zapisnik vođen računalnim putem
mora se presnimiti na pokretni informatički nosač u
najmanje dva primjerka (diskete, CD-i i sl.).
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Knjige se mogu voditi i pomoću računala.

Članak 11.
Odgovorna osoba propisuje koje evidencije
su dužne pojedine službe voditi o određenim
kategorijama spisa, dokumenata i zapisa.

Članak 12.
Zaduženi radnici zadržavaju spise do
njihovog rješavanja, a najduže dvije godine u svojem
odjelu u »priručnom arhivu« (uredski ormari, police,
ladice i sl.).
Na omotu spisa stavlja se kategorija spisa i
rok čuvanja. Ukoliko je zapis sačinjen putem
računala za pokretnom informatičkom nosaču stavlja
se istovrsna signatura kao i na omotu spisa.

Članak 13.
Po okončanju rada na spisima, odnosno
nakon proteka roka od 2. godine, gradivo se predaje
zaduženom radniku za pismohranu stvaratelja.
Gradivo se predaje u sređenom stanju, u formiranim
arhivskim jedinicama (mape, kutije, svežnjevi,
registratori i sl.), signirano na propisan način, što
znači da svaka arhivska jedinica ima sljedeću
signaturu:
naziv stvaratelja s nazivom organizacijske
jedinice
godina nastanka
oznaka kategorije gradiva
granični brojevi predmeta
rok čuvanja.

III.

OPREMANJE, OZNAČAVANJE,
ODLAGANJE, UVJETI ČUVANJA I
NAČIN KORIŠTENJA ARHIVSKOG
GRADIVA
Članak 14.

Članak 10.
Evidentiranje ulaznih i izlaznih računa vodi se
posebno u knjigama ulaznih i izlaznih računa.

Zaduženi radnik za pismohranu vrši prijem
gradiva iz pričuvnih arhiva organizacijskih odjela
jednom godišnje, u pravilu tijekom travnja i svibnja.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 12

Strana: 1401

Prijem gradiva vrši se u zapisnik koji sadrži podatke o
vrsti gradiva, količini, godini nastanka,
organizacijskoj cjelini, zaduženom radniku koji
predaje gradivo. Uz zapisnik dostavlja se popis
gradiva koje se preuzima. Gradivo koje ne sadrži
navedene elemente neće se preuzimati iz priručnih
arhiva u pismohranu.

Gradivo se odlaže na metalne police koje su
numerirane sustavom rimskih brojeva i abecedno.
Mogu se koristiti i drvene police, metalni i drveni
ormari uz osiguranje primjerenih sredstava za zaštitu
od požara.

Članak 15.

Članak 19.

Gradivo izuzetnog značaja koje je
klasificirano od odgovorne osobe kao takvo, ili
gradivo koje ima oznaku poslovne ili službene tajne,
čuva se izdvojeno, pod posebnim uvjetima, u
metalnim ormarima ili kasama.
Pristup ovoj kategoriji gradiva ima samo
ovlaštena osoba.

Prostor za odlaganje arhiviranog gradiva
može biti jedinstven za cjelokupno gradivo nastalo
radom stvaratelja ili to može biti više prostora
pogodnih za odlaganje određenih cjelina i kategorija
gradiva.
Prostor za odlaganje gradiva mora odgovarati
standardima propisanim za smještaj i čuvanje
arhivskog gradiva izvan arhiva.
Prostor je zaključan i pristup njemu imaju
zaduženi radnik i ovlaštene osobe.

Članak 16.
Preuzeto gradivo iz priručnih arhiva
evidentira se u arhivsku knjigu prema kategorijama
koje su sadržane u Posebnoj listi s rokovima čuvanja.
Zaduženi radnik za pismohranu dužan je na
arhivskoj jedinici upisati arhivski broj iz arhivske
knjige u kojoj je evidentirana određena kategorija
gradiva.
Redni broj upisa u arhivsku knjigu nastavlja
se neprekidno bez obzira na vrijeme nastanka i vrstu
ili kategoriju gradiva.

Članak 17.
Gradivo se tehnički oprema u odgovarajuće
arhivske jedinice i to na način da se trajno gradivo
odlaže u zaštitne omote, očišćeno i s odstranjenim
uzročnicima oštećenja papira (metalne spojnice,
prašina, insekti i sl.), a nakon toga u arhivske kutije ili
herbarije koji ne sadrže metalne dijelove.
Na arhivskim kutijama ili herbarijima stavlja
se signatura stvaratelja, organizacijske jedinice, vrste
gradiva, vremenskog razdoblja kad je gradivo nastalo,
rok čuvanja i arhivski broj.
Gradivo koje se čuva do 10 godina odlaže se u
postojećim arhivskim jedinicama (registratori, mape i
sl.) uz signaturu koja sadrži sve elemente signature
trajnog arhivskog gradiva.

Članak 18.

Članak 20.
Gradivo koje je prošlo postupak arhiviranja u
cijelosti, može se koristiti po prethodno dobivenoj
suglasnosti odgovorne osobe.
Gradivo se koristi izdavanjem originala
zapisa, davanjem preslika ili korištenjem na mjestu
gdje je gradivo odloženo.
U slučaju da se daje original na korištenje,
korisnik je dužan potpisati revers na posuđeno
gradivo. Revers se odlaže na mjesto gdje je prethodno
bilo odloženo posuđeno gradivo.

IV.

ODABIRANJE I IZLUČIVANJE
GRADIVA, PRIJENOS INFORMACIJA
NA NEKONVENCIONALNE MEDIJE

1.

Odabiranje i izlučivanje konvencionalnog
gradiva
Članak 21.

Odabiranje i izlučivanje gradiva obavlja se kad je
cjelokupno gradivo sređeno i popisano.
Odabiranje i izlučivanje gradiva obavlja se na temelju
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popisa s rokovima čuvanja i pozitivnih propisa koji
reguliraju čuvanje određenih kategorija dokumenata.

Članak 22.
Postupak odabiranja i izlučivanja priprema
zaduženi radnik za pismohranu.
Pripremljeno i popisano gradivo za
izlučivanje s prijedlogom i obrazloženjem dostavlja
se odgovornoj osobi.
Odgovorna osoba pokreće postupak
izlučivanja dostavljanjem prijedloga s popisom
gradiva izdvojenog za izlučivanje Vanjskoj arhivskoj
službi nadležnog državnog arhiva.

Članak 23.

-

Prijedlog za izlučivanje sadrži:
naziv stvaratelja gradiva
vrstu gradiva i kategoriju iz koje se vrši
izlučivanje
količinu i vrijeme nastanka gradiva.

Broj: 12
Članak 26.

Nakon prijema rješenja kojim se odobrava
izlučivanje komisija predaje izdvojeno gradivo u
industrijsku preradu o čemu se sastavlja posebna
bilješka.

2.

Postupak s prijenosom informacija na
nekonvencionalne medije
Članak 27.

Sukladno pozitivnim propisima određene
kategorije dokumenata mogu se čuvati i na
nekonvencionalnim nositeljima podataka.
Prijenos informacija s konvencionalnih
zapisa na nekonvencionalne vrši se postupkom
digitaliziranja ili mikrofilmiranjem.
Prijenosom informacija na nekonvencionalne
medije ostvaruje se bolja kontrola, brža dostupnost i
sigurnost informacija.

Članak 28.
Prijedlog mora biti obrazložen, gradivo
izdvojeno i popisano i pripremljeno za očevid od
strane Vanjske arhivske službe nadležnog arhiva.

Članak 24.

Pohranom arhivskih zapisa trajne vrijednosti
na nekonvencionalne nositelje podataka, izvorni
oblik gradiva čuva se i nadalje u originalu trajno.
Ovakav oblik pohrane vrši se isključivo iz
sigurnosnih razloga.

Postupak provodi tročlana stručna komisija.
Nakon izvršenog očevida u pripremljeno
gradivo stručna komisija i ovlašteni djelatnik Vanjske
arhivske službe nadležnog državnog arhiva predlažu
donošenje rješenja kojim se odobrava ili odbija
izlučivanje gradiva.
O svom radu stručna komisija sastavlja
zapisnik.

Posebne kategorije dokumenata utvrđene
Zakonom o računovodstvu i posebnim propisom
mogu se čuvati u određenom roku čuvanja isključivo
na nekonvencionalnim nositeljima podataka po
postupku utvrđenom ovim Pravilnikom.

Članak 25.

Članak 30.

Nadležni državni arhiv donosi rješenje kojim
može predloženo gradivo za izlučivanje odobriti u
cijelosti ili djelomično ili ga u cijelosti odbiti.

Kategorije dokumenata određene posebnim
popisom u skladu sa Zakonom označavaju se kao
dokumenti koji se mogu čuvati i na
nekonvencionalnim nositeljima informacija.
Takve kategorije dokumenata čuvaju se u
originalu na konvencionalnim nositeljima

Članak 29.
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informacija (papir) u priručnim arhivima dvije
godine.
Nakon proteka roka od dvije godine takva se
dokumentacija predaje zaduženom radniku za
pismohranu.
Zaduženi radnik stavlja oznaku na arhivskoj
jedinici da se takva dokumentacija može digitalizirati
ili mikrofilmirati.

Članak 34.
Pohranjeni dokumenti na nekonvencionalnim
medijima čuvaju se na tri pojedinačna nositelja.
Nekonvencionalni mediji čuvaju se na
odvojenim mjestima i to: jedan primjerak ima uprava i
jedan primjerak ima organizacijski dio koji je stvarao
tu kategoriju dokumenata.

Članak 31.

Članak 35.

Prijenos informacija na nekonvencionalne
medije vrši se na način da se određene kategorije
dokumenata iste vrste snimaju na pojedinačnom
nekonvencionalnom nositelju informacija
(mikrofilm, compact disc).
Prijenos informacija digitaliziranjem ili
mikrofilmiranjem može se povjeriti specijaliziranoj
tvrtki koja obavlja te poslove.

Dokumenti pohranjeni na
nekonvencionalnim medijima zaštićeni su na način da
je pristup njima omogućen isključivo ovlaštenim
osobama koje su upoznate s pristupnim kodom na
takvom mediju.

Članak 32.

Članak 36.

Po dovršenom postupku prijenosa
informacija na nekonvencionalne medije, tročlana
komisija društva utvrđuje identičnost originala i
snimljenih dokumenata na nekonvencionalnom
mediju.
Provjera identičnosti vrši se metodom
slučajnog uzorka za svaki pojedinačni
nekonvencionalni nositelj informacija.
Provjera se vrši na najmanje 10 uzoraka uz
zapisničko konstatiranje utvrđenih rezultata
identičnosti.
Ukoliko je rezultat utvrđivanja identičnosti
100 %, originalno gradivo na papiru može se
predložiti za izlučivanje.

Arhivsko gradivo stvaratelja i prednika ima
status javnog arhivskog gradiva prema Zakonu o
arhivskom gradivu i arhivima.
Gradivo se čuva u pismohrani stvaratelja do
predaje na pohranu u spremišta nadležnog državnog
arhiva.

V.

PREDAJA ARHIVSKOG GRADIVA
NADLEŽNOM ARHIVU

Članak 37.
Gradivo se predaje na pohranu u spremišta
nadležnog državnog arhiva sređeno, popisano,
arhivirano u arhivske jedinice na način predviđen
Zakonom i Pravilnikom o predaji arhivskog gradiva
arhivima.
Predaja se vrši uz zapisničko konstatiranje.

Članak 33.
Postupak mikrofilmiranja ili digitaliziranja
provodi se jednom godišnje, u pravilu u listopadu ili
studenom, nakon usvajanja završnog računa i izvješća
revizije o poslovanju.

Članak 38.
Gradivo koje je predano na pohranu u arhiv
može se koristiti na način predviđen zakonom.
Izuzetno, odgovorna osoba može ograničiti
korištenje onog djela gradiva koji sadrži osobne
podatke pojedinca.
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VI.

ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI U
RUKOVANJU, OBRADI I ZAŠTITI
GRADIVA
Članak 39.

O gradivu skrbi zaduženi radnik pismohrane.
Zaduženi radnik provodi sve postupke zaštite
gradiva, priprema gradivo za izlučivanje, vodi
propisane evidencije, predlaže poboljšanje uvjeta
čuvanja, izdaje gradivo na korištenje, prati propise i
neposredno ih primjenjuje, informira upravu društva o
stanju gradiva društva.
Zaduženi radnik mora ispunjavati uvjete za
obavljanje poslova skrbi o arhivskom gradivu prema
Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima.

Broj: 12

suglasnosti isti se može primjenjivati.
Članak 43.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJA
Klasa: 021-05/06-01/22
Ur. broj: 2178/25-02-06Bukovlje, 6. srpnja 2006.

Predsjednik
Miroslav Brblić,v.r.
Članak 40.
Za zaduženog radnika imenuje se osoba koja
dobro poznaje sustav poslovne dokumentacije,
njegovu organizacijsku strukturu, način kolanja
dokumentacije, arhivsko poslovanje i rad s
računalom.
Članak 41.
U slučaju oštećenja, nestanka ili gubitka
dijela arhivskog gradiva prouzročenog neodgovornim
ponašanjem zaduženog radnika ili radnika koji je
koristio arhivsko gradivo, isto predstavlja osnovu za
pokretanje disciplinskog postupka, nakon kojeg se
može izreći i mjera prekida radnog odnosa.
Pored disciplinske odgovornosti radnici
mogu odgovarati prekršajno ili kazneno kada su za to
ostvareni uvjeti iz zakona.

15.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 25. Statuta
općine Bukovlje (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije, broj 11/01 i 04/06), Općinsko
vijeće Bukovlje, na 7. sjednici održanoj 6. srpnja
2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 42.

Posebnim popisom utvrđuju se rokovi
čuvanja određenih kategorija gradiva.
Rokovi navedeni u popisu su minimalni i
osnova su za provođenje postupka odabiranja i
izlučivanja.
Suglasnost na posebni popis s rokovima
čuvanja daje nadležni Državni arhiv i nakon dobivene

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije broj 05/02)
članak 14. mijenja se i glasi:
»Općinsko poglavarstvo općine Bukovlje
može na temelju pismenog zahtjeva, uz priložene
vjerodostojne dokumente, odnosno korisnika
nekretnine, potpuno, djelomično ili privremeno
osloboditi istoga od plaćanja komunalne naknade
(naduže na rok od jedne godine)«.
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Broj: 12
Članak 2.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Općinsko poglavarstvo općine dužno je do
kraja ožujka svake godine Općinskom vijeću
podnijeti izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku
godinu.«

I.
Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake
stvaratelja i primatelja akata koje će, za uredsko
poslovanje rabiti tijela i odjeli općine Bukovlje, kako
slijedi:
-

Članak 3.

-

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

-

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

-

-

Klasa: 363-03/06-01/5
Ur.broj: 2178/25-02-06-1
Bukovlje, 6.srpnja 2006. god.
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-

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Miroslav Brblić,v.r.

Općinski načelnik
- 2178/25-01
Predstavničko tijelo (Općinsko vijeće)
- 2178/25-02
Jedinstveni upravni odjel
- 2178/25-03
Izvršno tijelo (Općinsko poglavarstvo)
- 2178/25-04
Mjesni odbor Bukovlje
- 2178/25-05
Mjesni odbor Vranovci
- 2178/25-08
Mjesni odbor Korduševci
- 2178/25-08
Mjesni odbor Ježevik
- 2178/25-08

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, objavit će se u »Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
KLASA: 022-05/06-01/17
URBROJ: 2178/25-02-06-01/1
Bukovlje, 29. lipnja 2006.

16.

Na temelju članka 12. stavka 2. Uredbe o
uredskom poslovanju (»Narodne novine« broj 38/87 i
42/88), članka 5. Pravilnika o jedinstvenim
klasifikacijskim oznakama stvaralaca i primalaca
akata (»Narodne novine« broj 38/88 i 75/93) i članka
40i. Statuta općine Bukovlje (»Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije« broj 11/01 i 04/06),
Općinsko poglavarstvo općine Bukovlje na 2. sjednici
održanoj 29. lipnja 2006.g. donijelo je
RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i
primatelja akata

Općinski načelnik
Tihomir Jakovina,dipl.ing.,v.r.

17.

Na osnovi članka 27. stavak 2. i 3. Zakona o
zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«,
broj 37/97), odredbi Metodologije za procjenu štete
od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj
96/98) i članka 21. Statuta općine Bukovlje
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(»Službene vjesnik Brodsko-posavske županije« broj
11/01 i 04/06) Općinsko vijeće općine Bukovlje, na 7.
sjednici održanoj 6. srpnja 2006. godine donijelo je

4.

5.
ODLUKU
6.
o imenovanju Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda

7.

Članak 1.

8.

Ovom Odlukom imenuje se Općinsko
povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda Općinskog vijeća općine Bukovlje (u
daljnjem tekstu: Općinsko povjerenstvo).

Broj: 12

Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje
žurne pomoći prema žurnom postupku, na
temlju izvješća i mišljenja Županijskog
povjerenstva,
Daje podatke za proglašenje elementrane
nepogode,
Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu
prema redovitu postupku,
Za Općinsko vijeće općine Bukovlje i
Županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o
štetama i utrošku sredstava pomoći,
Obavlja i druge poslove koji mu se povjere
sukladno Zakonu, odluci Županijskog
povjerenstva ili Općinskog vijeća općine
Bukovlje.

Članak 5.
Članak 2.
Općinsko povjerenstvo ima predsjednika i pet
članova koji se biraju iz redova članova Općinskog
vijeća i Općinskog poglavarstva općine Bukovlje.

Mandat članova Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda traje četiri
godine.

Članak 6.
Članak 3.

1.
2.
3.
4.
5.

U Općinsko povjerenstvo imenuju se:
Tihomir Jakovina, za predsjednika
Miroslav Brblić, za člana
Željko Novković., za člana
Pilip Kuprešak za člana
Mirko Marković., za člana

Administrativne poslove za Općinsko
povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel općine
Bukovlje.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Članak 4.

1.
2.

3.

Općinsko povjerenstvo:
Utvrđuje štetu na području općine Bukovlje,
organizira i usklađuje njezinu procjenu,
Surađuje sa Županijskim povjerenstvom,
odnosno općinskim i gradskim
povjerenstvima,
Potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno
ublažavanje se odobravaju sredstva iz
Proračuna općine Bukovlje,

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa: 021-05/06-01/20
Ur. broj: 2178/25-02-06-1
Bukovlje, 6. srpnja 2006.
Predsjednik
Miroslav Brblić,v.r.
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OPĆINA DAVOR

20.

II.

Na temelju članka 23. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj: 11/01. i 11/05.), Općinsko vijeće
općine Davor na svojoj 10. sjednici održanoj 13.
srpnja 2006. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Proračuna
općine Davor za razdoblje od
1. 1. do 30. 6. 2006. godine
I.
Usvaja se Izvješće o ostvarenju Proračuna
općine Davor za razdoblje od 1. 1. - 30. 6. 2006.
godine.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa : 400-01/06-01/8
Urbroj: 2178/17-01-05-06-1
Davor, 13. srpnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Alojz Jakirčević, v.r.
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21.

Na temelju članka 23. stavak 1. točka 14.
Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 11/01. i 11/05.), Općinsko
vijeće općine Davor na svojoj 9. sjednici održanoj
29. lipnja 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o dodjeli koncesije za korištenje objekta
Vatrogasnog doma u Davoru

Strana: 1421

članka 1. ove Odluke je nakon jedne godine od
dana zaključenja Ugovora o koncesiji.
Mjesečna koncesijska naknada uplaćivat
će se na žiro-račun Proračuna općine Davor.
Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik općine Davor za
potpisivanje Ugovora o koncesiji s izabranim
najpovoljnijim ponuđačem, a u kojem će biti
regulirana sva međusobna prava i obveze
davatelja koncesije i primatelja koncesije, uz
reguliranje obveze iz točke IV natječaja za
dodjelu koncesije.

Članak 1.
Prihvaća se ponuda Davora Furića
vlasnika Caffe bara "Papilon" iz Davora,
Gundulićeva 35A, koja je pristigla na raspisani
natječaj od 12. 4. 2006. godine, a koje je provelo
Poglavarstvo općine Davor u skladu s Odlukom
Općinskog vijeća općine Davor od 10. 4. 2006.
godine, te se istom dodjeljuje koncesija za
korištenje objekta Vatrogasnog doma u Davoru na
Trgu M.A.Relkovića, na vrijeme od 30 godina,
računajući od dana zaključivanja Ugovora o
koncesiji.
Mjesečna koncesijska naknada iznosi
100,00 Eura - protuvrijednost u kunama prema
tečaju HNB na dan plaćanja.
Članak 2.
Početak plaćanja koncesijske naknade iz

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa : 940-01/06-01/4
Urbroj: 2178/17-01-06-4
Davor, 29. lipnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Alojz Jakirčević ,v.r.
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Broj: 12

OPĆINA GARČIN

23.

II

Na temelju članka 47. Statuta općine Garčin
("Službeni vjesnik" Brodsko - posavske županije br.
13/01), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 7.
sjednici održanoj 30. svibnja 2006.g. donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za
obavljanje pogrebih poslova na
području općine Garčin

I
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije
za obavljanje pogrebnih poslova na području općine
Garčin.

Za provedbu natječaja zadužuje se Općinsko
poglavarstvo općine Garčin

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA GARČIN
Klasa: 021-05/06-01/51
Ur.broj: 2178/06-06-01-01
Garčin, 30. svibnja 2006.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Jerković,v.r.
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24.

25.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vijesnik Brodsko - posavske
županije" br. 13/01), Općinsko vijeće općine Garčin
na svojoj 6. sjednici održanoj 5. travnja 2006.g.
donijelo je

Na temelju čl. 9. stavka 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), te članka 40. Statuta
općine Garčin («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 13/01), načelnik općine Garčin, 31.
svibnja 2006. godine donio je

ODLUKU
o uplati 0,01 % udjela
u temeljnom kapitalu Vodovod d.o.o.
Slavonski Brod

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Zapovjedništva
zaštite i spašavanja općine Garčin

I.
Općinsko Vijeće općine Garčin donijelo je
odluku o uplati 0,01 % udjela u temeljnom kapitalu
“Vodovod” d.o.o. Slavonski Brod.

II.
Općinsko Vijeće donijelo je odluku o uplati
0,01 % udjela u temeljnom kapitalu “Vodovod” d.o.o.
u iznosu 8.000,00 kn, kao temeljnog uloga općine
Garčin u temeljnom kapitalu “Vodovod” d.o.o.
Slavonski Brod, a radi izgradnje regionalnog
vodovoda Istočne Slavonije.

I.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine
Garčin 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
Garčin imenuju se:

III.
1.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom vijesniku Brodsko posavske županije".

Mato Grgić, dipl.iur. , zapovjednik
(načelnik općine)

2.

Miroslav Štefanac, član
(djelatnik Općinske uprave)

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

3.

Ivan Pavić, član
(predstavnik Policijske uprave)

4.

Zdravko Vrbanović, dipl.ing., član
(djelatnik područnog ureda za zaštitu i
spašavanje)

5.

Ivan Maglica , član
(zapovjednik Vatrogasne zajednice)

Klasa: 022-05/06-01/50
Ur.broj: 2178/06-06-01-1
Garčin, 05. travanj 2006.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Jerković,v.r.
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6.

dr. Tatjana Čaldarević , član
(predstavnik Doma zdravlja)

26.

7.

Ivica Ninković, član
(predstavnik komunalnog poduzeća)

8.

dr. Darko Perković, član
(predstavnik veterinarske službe)

Na temelju članka 40. Statuta općine Garčin
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
13/01.) Općinsko poglavarstvo općine Garčin na
svojoj 14. sjednici održanoj 12. lipnja 2006. god.
donijelo je slijedeći

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

o potpisivanju Ugovora
za pružanje vatrogasne zaštite

I
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

Na temelju Odluke Općinskog poglavarstva,
donosi se Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju
usluga vatrogasne zaštite, između općine Garčin i
Javne vatrogasne postrojbe grada Slavonskog Broda.

OPĆINA GARČIN
II
Klasa: 022-05/06-01/163
Urbroj: 2178/06-06-02-1
Garčin, 31. svibnja 2006.g.

Za sklapanje Ugovora zadužuje se načelnik
općine Garčin.
Načelnik općine Garčin:
Mato Grgić, dipl.iur.,v.r.

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko- posavske županije”.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINA GARČIN
Klasa: 022-05/06-01/165
Ur. broj: 2178/06-06-02-01
Garčin, 12. lipnja 2006.g.
Načelnik općine Garčin:
Mato Grgić, dipl.iur.,v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

31.

III.

Na temelju članka 125. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.) i članka
30. Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
03/2006.),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 9.
sjednici održanoj 21. kolovoza 2006. godine,
donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za
2006. godinu

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda
i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje
višak prihoda:
Ostvareni prihodi i
primici od 1. 1. - 30. 6.

1.341.088 kn

Izvršeni rashodi i
izdaci od 1. 1. - 30. 6.
1.016.902 kn
_______________________________________
Višak prihoda i primitaka:

324.186 kn

IV.
OPĆI DIO
I.
U Proračunu općine Gornja Vrba u
razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ostvareni su
prihodi u iznosu 1.341.088 kn.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu
Proračuna broj 2491005-1856900007 na dan 1. 1.
2006. godine bilo je 124.779,25 kn.
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu
Proračuna broj 2491005-1856900007 na dan 30. 6.
2006. godine iznosilo je 465.847,83 kn.
Stanje novčanih sredstava u blagajni
iznosi 1.261,88 kn.

II.
V.
Ukupni rashodi utvrđeni prema pozicijama
Proračuna u navedenom razdoblju iznosili su
1.016.902 kn.

Nenaplaćena potraživanja na dan 30. 6.
2006. godine iznose 3.042.563 od čega se
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1.585.520 kn odnosi na potraživanja od prodaje
državnog poljoprivrednog zemljišta.

Broj: 12
X.

Na dan 30. 6. 2006. ukupno nepodmirene
dospjele obveze iznose 18.144 kn.

Polugodišnji
izvještaj
o
izvršenju
Proračuna općine Gornja Vrba zajedno s
Usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka i rashoda i izdazaka bit će
objavljen u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

VII.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

VI.

Općina Gornja Vrba u izvještajnom
razdoblju nije primala niti davala zajmove.
VIII.
Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2006. godinu korištena je u skladu s Odlukom
Vijeća za dotaciju Općoj bolnici "Dr. Josip
Benčević" u iznosu 3.187,00 kn.
POSEBNI DIO
IX.
Posebni dio polugodišnjeg
izvršenju Proračuna općine Gornja
rashode poslovanja i rashode
nefinancijske imovine izvršene po
aktivnostima i projektima.

izvještaja o
Vrba sadrži
za nabavu
programima,

Klasa : 400-08/06-01/4
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 21. kolovoza 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

6112

6113

6114
6115

6116

6117

612
6121

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

60.000
100.000
100.000

500

1.000

-77.150
238.483
238.483

2.992

1.436
2.387
---

9.275

9.413

0

155.659
207.306

490.206

1.334.040

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01. 06. 2006..GOD.

7

128,6
238,5
238,5

598,4

71,8
119,4
---

92,7

34,2

---

75,0
91,9

72,9

66,6

INDEKS

»SLUŽBENI VJESNIK«

90.000
200.000
200.000

2.000
2.000
---

10.000

27.500

4.000
5.000
---

20.000

55.000

500

3.

1.000

6112

1.
2.

207.500
225.000

Porez i prirez na dohodak
Porez i prirez na doh.od nes.rada
Porez i prirez na doh od nesam.rada do
propisanih iznosa
Porez i prirez na dohodak od obrta i na
dohodak od slob.zanimanja
Porez i prirez na dohodak od drugih
samost.djelatnosti koje se povr.obav.
Porez i prirez na dohodak od imovine i
imovinskih prava
Porez i prirez na dohodak od kapitala
Porez i prirez na dohodak po godišanjoj
prijavi
Porez i prirez na dohodak utvrđen u
postupku nadzora za prethodne godine
Povrat poreza i prireza po godišanjoj
prijavi
Porez na dobit
Porez na dobit od poduzetnika

611
6111
6111

672.500

2.002.500

5

PLAN ZA
RAZDOBLJE
01. 06. 2006. GOD.

446.000
450.000

1.386.000

I. PRIHODI OD POREZA

61

4
4.917.000

3

PRORAČUN ZA
2006.GOD.

PRIHODI POSLOVANJA

2

1

PRIHOD

6

Račun
iz računskog
plana

Red.
broj

A PRIHODI I PRIMICI

TABELARNI PRIKAZ OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA ,
TE IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2006. GODINE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2006. GODINU
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20.

18.
19.

17.

16.

Pomoći od ostalih subjekata unutar
opće dr~ave
ž
Ostale kapitalne pomoći unutar opć e
drž~ave

634

6342

1.000.000

1.000.000

1.002.000
2.000
1.000.000

Pomo i iz proračuna
Tekuće pomo ći iz prorač una
Kapitalne pomoći iz prorač una

633
6331
6332

200.000

200.000

201.000
1.000
200.000

401.000

2.002.000

14.

15.

6131
6134
6134
614
6142
6142
6145
6145
63

12.
13.
--100.000
100.000
15.000
5.000
5.000
10.000
10.000

6131
6131

11.

--200.000
200.000
40.000
10.000
10.000
30.000
30.000

613
6131
6131
250.000
---

5

500.000
---

4

PLAN ZA
RAZDOBLJE
01. 06. 2006. GOD.

350.000
250.000
---

3

PRORAČUN ZA
2006.GOD.

700.000
500.000
---

2

1

PRIHOD

Porez na imovinu
Stalni porezi na imovinu
Porez na neobrađeno poljoprivredno
zemljišate
Porez na neizgrađeno građevno zemljišate
Porez na neiskorišatene poduzetničke
nekretnine
Porez na koršiatenje javnih površaina
Povremeni porezi na imovinu
Porez na promet nekretnina
Porezi na robu i usluge
Porez na promet
Porez na potrošanju
Porez na korišat. dobara ili izv.aktivn.
Porez na tvrtku
II. POMOĆI IZ INOZEM.I OD
SUB.UNUTAR OPĆE DR}Ž AVE

Račun
iz računskog
plana

Red.
broj

0

0

326.126
0
326.126

326.126

--97.717
97.717
12.685
7.086
7.086
5.599
5.599

-14.338
---

83.379
-14.338
---

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01. 06. 2006..GOD.

7

---

---

165,3
--163,1

81,3

--97,7
97,7
84,6
141,7
141,7
56,0
56,0

-----

23,8
-----

INDEKS
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6423

65

26.

652
6523
6523
6524
6526
6526

6422

25.

28.
29.
30.
31.
32.

IV. PRIHODI OD ADMINIST.
PRISTOJBI I PO POSEBNIM
PROPISIMA
Administrativne upravne pristojbe
Ostale naknade utvrđene
gradskom/općinskom odlukom
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinos
Komunalne naknade
Doprinosi za šaume
Ostali nes.prihodi - sufinan.građana
Ostali nespomenuti prihodi

642
6421
6422

23.
24.

651
6512

Prihodi od nefinacijske imovine
Naknade za koncesije
Prihodi od zakupa poljoprivrednog
zemljišata
Ostali prihodi od iznajm. i zakupa
imovine
Ostali prihodi od nefinancijske imovine

6414

22.

27

Prihodi od financijske imovine
Kamate na oročena sredstva i depozite po
viđenju
Prihodi od zateznih kamata

641
6413

21.

3

III. PRIHODI OD IMOVINE

2

1

PRIHOD

64

Račun
iz računskog
plana

Red.
broj

100.000
1.258.000
1.000.000
250.000
1.000
2.000
5.000

100.000

1.358.000

50.000
604.000
500.000
100.000
500
1.000
2.500

50.000

352.500

2.000
7.000

40.000

100.000
5.000
14.000

74.000
25.000

1.000
---

1.000

75.000

5

PLAN ZA
RAZDOBLJE
01. 06. 2006. GOD.

169.000
50.000

2.000
---

2.000

171.000

4

PRORAČUN ZA
2006.GOD.

14.225
408.439
234.380
148.270
0
0
25.789

14.224

422.663

1.900
37.254

26.243

93.173
27.776

1.872
---

1.872

95.045

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01. 06. 2006..GOD.

28,4
67,6
46,9
148,3
----736,8

28,4

64,6

95,0
532,2

65,6

125,9
111,1

187,2
---

187,2

126,7

7

INDEKS
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8341

834

83

721
8

721

7111
72

711

71

6631
6632
7

VI. PRIHODI OD PRODAJE
NEPROIZVEDENE IMOVINE
Prihodi od prodaje materijalne imovine
prirodnih bogatstava
Zemljišate
VII PRIHODI OD PRODAJE
PROIZVEDENE IMOVINE
Prihodi od prodaje građevinskih
objekata
Prihodi od prodaje građ. objekata
PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADU} IVANJA
VIII PRIMICI OD PRODAJE
DIONICA I UDJELA U GLAVNICI
Primici od prodaje dionica i udjela u
glavnici trgovačkih druatava
š
izvan
javnog sektora
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih
trgovačkih druatava
š
izvan javnog sektora

V. OSTALI PRIHODI
Donacije od pravnih i fizičkih osoba
izvan opće dr~ave
ž
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.
IMOVINE

3

PRIHOD

---

---

---

-----

---

---

-----

---

---

5.367.000

450.000
450.000

450.000

450.000

4

PRORAČUN ZA
2006.GOD.

---

---

---

-----

---

---

-----

---

---

2.102.500

100.000

100.000

100.000
100.000

5

PLAN ZA
RAZDOBLJE
01. 06. 2006. GOD.

---

---

---

-----

---

---

-----

---

---

1.341.088

7.048

7.048

7.048
7.048

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01. 06. 2006..GOD.

---

---

---

-----

---

---

-----

---

---

7

63,8

7,0
7,0

7,0

7,0
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UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA, PRIHODI OD
PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I PRIMICI OD
FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ
} IVANJA

36.

35.

34.

33.

2

1

66
663

Račun
iz računskog
plana

Red.
broj

Strana: 1430
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IV. Pomo i dane u inozemstvo i unutar
op e dr~ave
Pomo i unutar opće drž~ave

36

372

38
381
385

10.

11.
12.

37

135.000
130.000
5.000

70.000

70.000

4.100

4.100

5.000
5.000

642.000
25.000
123.000
418.000
76.000

326.600
270.000
10.000
46.600

1.182.700

4

PRORAČUN
ZA 2006.
GODINU

88.500
83.500
5.000

35.000

35.000

4.100

4.100

2.500
2.500

284.500
12.000
62.500
160.500
49.500

142.750
120.000
2.000
20.750

557.350

5

PLANIRANO ZA
RAZDOBLJE OD
01.01. DO 30.06.2006.

73.145
69.958
3.187

20.650

20.650

0

0

1.601
1.601

161.921
11.816
61.337
56.225
32.543

108.518
90.886
2.000
15.632

365.835

6

OSTVARENO

82,6
83,8
63,7

59,0

59,0

0

0

64,0
64,0

56,9
118,2
98,1
35,0
65,7

76,0
75,7
100
75,3

65,6

7
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V. Ostali rashodi
Tekuće donacije
Izvanredni rashodi

V. Naknade građ.i kuć anst. tem.osig.i
druge naknade
Naknade građanima i ku ćanstvima iz
proračuna

III. Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi

34
343

8.

363

II. Materijalni rashodi
Naknade trošakova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

32
321
322
323
329

4.
5.
6.
7.

9.

I. Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće

31
311
312
313

3

1.
2.
3.

OPIS

RASHODI POSLOVANJA

Račun
iz
račun.
plana
2

3

1

Red.
broj

RASHODI I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE OPĆI DIO

Broj: 12
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451

17.

UKUPNO RASHODI

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina-prirodna bogatstva
VI. Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

41
411
42

421
422
426
45

RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE

3

OPIS

4

Račun
iz
račun.
plana
2

14.
15.
16.

13.

1

Red.
broj

100.000
100.000

320.000
320.000
2.102.500

1.419.150
1.409.150
6.000
4.000

3.838.300
3.828.300
6.000
4.000

5.367.000

26.000
26.000

1.545.150

5

PLANIRANO ZA
RAZDOBLJE OD
01.01. DO 30.06.2006.

26.000
26.000

4.184.300

4

PRORAČUN
ZA 2006.
GODINU

1.016.901

0
0

645.941
642.941
0
3.000

5.125
5.125

651.066

6

OSTVARENO

48,4

0
0

45,6
45,6
0
75,0

19,7
19,7

42,1

7

INDEKS

Strana: 1432
»SLUŽBENI VJESNIK«
Broj: 12

Račun iz
računskog
plana
2
3

RASHOD

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 01 TEKUĆI PROGRAM JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Aktivnost Stručno administrativno osoblje
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
1.
3111
Plaće za zaposlene
312
Ostali rashodi za zaposlene
2.
3121
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
3.
3132
Doprinos za zdrav.osiguranje
4.
3133
Doprinos za zapošaljavanje
32
Materijalni rashodi
321
Naknada trošakova zaposlenima
5.
3211
Služ~bena putovanja
6.
3212
Nak.za prijevoz, rad na terenu
7.
3213
Struč no usavraavanje
zaposlenih
š

1

Broj
pozicije

II. POSEBNI DIO

2.102.500
232.250
232.250
154.750
142.750
120.000
120.000
2.000
2.000
20.750
18.700
2.050
12000
12.000
10.000
1.000
1.000

496.600
496.600
351.600
326.600
270.000
270.000
10.000
10.000
46.600
42.000
4.600
25.000
25.000
20.000
3.000
2.000

5

PLAN ZA
RAZDOBLJE
01. 06. 2006. GOD.

5.367.000

4

PRORAČUN ZA
2006.GOD.

120.334
108.518
90.886
90.886
2.000
2.000
15.632
14.087
1.545
11816
11.816
11.816
0
0

169.810
169.810

1.016.902

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01. 06. 2006..GOD.

7

77,8
76,0
75,7
75,7
100
100
75,3
75,3
75,4
98,5
98,5
118,2
-----

73,1
73,1

48,4

INDEKS
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Usluge tek.i invest.odr~.postrojenja
i opreme
Usluge promidž~be i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespom.rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslov.

Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog
prometa
Ostali nespomenuti fin.rashodi

3232

3233
3234
3237
3238
3239
329
3292
3293
3299

34
343
3431

3434

14.

15.
16.
17.
18.
19.

23.

24.

20.
21.
22.

12.
13.

3223
3224
3225
323
3231
3232

Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali
Mat.rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tek.i inv.odr~.
Sitni inventar
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošate i prijevoza
Usluge tek.i invest.održ~avanja
zgrade

9.
10.
11.

8.

32
322
3221

Račun iz
računskog
RASHOD
plana
1
2
3
Aktivnost Opći poslovi opć inske uprave
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge

Broj
pozicije

67.500

135.000

2.000
500

2.500
2.500

1.401
200

1.601
1.601

2.108
6.162
5.096
9.357
0
0
1.597
0
1.597
---

880

4.637
7.146
355
864
30.276
6.673

44.875
13.002

46.476

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01. 06. 2006..GOD.

7

40,0

64,0
64,0
70,1

---

105,4
88,0
84,9
58,5
----24,6
---

22,0

35,3
172,8
65,8
133,5

92,7

69,0
104,0

68,8
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4.000
1.000

5.000
5.000

2.000
7.000
6.000
16.000
2.000
4.000
6.500
1.500
5.000
---

4.000

10.000

3.000
15.000
12.000
33.000
3.000
9.000
13.000
3.000
10.000
---

5.000
6.000
1.000
500
46.000
5.000

9.000
11.000
2.000
1.000
94.000
9.000

65.000
12.500

5

4

130.000
23.000

PLAN ZA
RAZDOBLJE
01. 06. 2006. GOD.

PRORAČUN ZA
2006.GOD.
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Aktivnost Poslovanje Općinskog vijeća i Poglavarstva
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nes. rashodi poslovanja
28.
3291
Naknade za rad predstavničkih i
izvranih tijela, povjerenstava i sl.
29.
3293
Reprezentacija
30.
3294
Članarine
38
Ostali rashodi
385
Izvanredni rashodi
31.
3851
Nerasp.rashodi do visine
proračunske pričuve

PROGRAM REDOVNA DJELATNOST JLS

28.000
23.000
23.000
10.000
12.500
500
5.000
5.000
5.000

22.000
20.000
1.000
5.000
5.000
5.000

28.000

64.000

48.000
43.000
43.000

48.000

94.000

GLAVA 02

PREDSTAVNIČKA I IZVR`Š NA TIJELA

4.000
4.000
4.000

Aktivnost Informatizacija poslovanja
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
426
Nematerijalna proizvedena imovina
27.
4262
Ulaganja u računalne programe
4.000
4.000
4.000

6.000
6.000
6.000
---

5

PLAN ZA
RAZDOBLJE
01. 06. 2006. GOD.

6.000
6.000
6.000
---

4

PRORAČUN ZA
2006.GOD.

6.000

3

RASHOD

6.000

Račun iz
računskog
plana
2

Aktivnost Opremanje ureda
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
25.
4221
Uredski namješataj i oprema
26.
4223
Oprema za održ~avanje i zašatitu

1

Broj
pozicije

0
0
0

0

3.187

7

63,7

62,6
59,9
69,2
63,7
63,7

61,7
61,3
61,3

61,7

44,0

75,0
75,0
75,0

---------

---

INDEKS

»SLUŽBENI VJESNIK«

6.256
7.490
346
3.187
3.187

17.279
14.092
14.092

17.279

28.200

3.000
3.000
3.000

---

6
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Broj: 12
Strana: 1435

3

RASHOD

20.000
20.000
20.000
20.000

Aktivnost Izrada općinskog grba
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
35.
3239
Ostale usluge
---

20.000

PROGRAM OPĆINSKA OBILJE}Ž JA

Projekt Izgradnja spomenika
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
36.
4214
Ostali građevinski objekti

10.000
13.000
13.000
13.000

10.000
13.000
13.000
13.000

-------

-------

10.000
10.000
10.000
10.000
---

10.000

26.000
13.000
3.000
3.000
10.000

26.000

5

PLAN ZA
RAZDOBLJE
01. 06. 2006. GOD.

26.000
13.000
3.000
3.000
10.000

26.000

4

PRORAČUN ZA
2006.GOD.

Aktivnost Izbori za Općinsko vijeć e
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
32.
3239
Ostale usluge
329
Ostali nes. rashodi poslovanja
33.
3291
Naknade za rad predstavničkih i
izvranih tijela, povjerenstava i sl.
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
34.
3811
Tekuće donacije polit. strankama

PROVOĐENJE LOKALNIH IZBORA

Račun iz
računskog
plana
2

PROGRAM

1

Broj
pozicije

-----

---

-----------

---

69,0
25,9
25,9
25,9

42,0
58,1
21,9
21,9
69,0

42,0

7

INDEKS

»SLUŽBENI VJESNIK«

-----

---

0
0
0
0
---

0

6.900
3.365
3.365
3.365

10.921
7.556
656
656
6.900

10.921
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77.000

PROGRAM TEK. PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Aktivnost Podmirenje trošakova stanovanja socijalno
ugrož~enim obiteljima
Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zašatita
37
Naknade građanima i kuć anst.
na temelju osig. I ostale naknade
372
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
39.
3721
Naknade građ. i kuć. u novcu
40.
3722
Naknade građ. i kuć. u naravi
Aktivnost Humanitarna djelatnost Crvenog križ~a
Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zašatita
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
41.
3811
Tekuće donacije udrugama građ ana

1.000
1.000
1.000
1.000
50.000

2.000
2.000
2.000
2.000
100.000

35.000
35.000
35.000
20.000
15.000
2.500
2.500
2.500
2.500

70.000
70.000
70.000
40.000
30.000
5.000
5.000
5.000
5.000

38.500

10.000
10.000
10.000
10.000

5

PLAN ZA
RAZDOBLJE
01. 06. 2006. GOD.

10.000
10.000
10.000
10.000

4

PRORAČUN ZA
2006.GOD.

11.000
11.000

3

RASHOD

12.000
12.000

Račun iz
računskog
plana
2

GLAVA 03 ODGOJ I OBRAZOVANJE
PROGRAM PRED` KOLSKI ODGOJ
Aktivnost Provođenje predšakolskog minimuma
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
37.
3237
Intelektualne i osobne usluge
Aktivnost Rad s djecom s posebnim potrebama
Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
38.
3811
Ostale tekuće donacije
GLAVA 04 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

1

Broj
pozicije
7

-------

59,0
103,3
-----

59,0

59,0

56,2

100
100
100
100
43,3

-------

9
9
---

INDEKS

»SLUŽBENI VJESNIK«

0
0
0
0

20.650
20.650
0

20.650

20.650

21.650

1.000
1.000
1.000
1.000
21.650

0
0
0
0

1.000
1.000

6
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GLAVA 05 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠ
` TITA
PROGRAM Zašatita od po~ara
ž
Aktivnost Zašatita od po~ara
ž
Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
45.
3811
Ostale tekuće donacije - JVP
Aktivnost Izrada planova zašatite od po~ara
ž
Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
46.
3237
Intelektualne usluge

Račun iz
računskog
RASHOD
plana
1
2
3
Aktivnost Humanitarna skrb kroz udruge građana
Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zašatita
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
42.
3811
Tekuće donacije udrugama građana
PROGRAM DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I
PREVENTIVA
Aktivnost: Deratizacija
Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
43.
3234
Komunalne usluge
Aktivnost Prevencija ovisnosti
Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo
38
Ostali rashodi
381
Teku e donacije
44.
3811
Tek.donacije zdravstvenim neprof.
Organizacijama

Broj
pozicije

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
---------

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
---------

-------

-------

11.500
11.500
11.500
11.500

23.000
23.000
23.000
23.000
---

11.500

23.000

---

1.000
1.000
1.000
1.000

5

4
2.000
2.000
2.000
2.000

PLAN ZA
RAZDOBLJE
01. 06. 2006. GOD.

PRORAČUN ZA
2006.GOD.

25.000
25.000
25.000
25.000

25.000
25.000

-------

---

-------

---

100
100
100
100

100
100

-------

---

100
100
100
100
---

7

INDEKS

»SLUŽBENI VJESNIK«

-------

---

-------

---

0
0
0
0

0

1.000
1.000
1.000
1.000
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PROGRAM KULTURA
Aktivnost Djelovanje KUD-a VRBA i drugih udruga u
kulturi
Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
49.
3811
Tekuće donacije za kulturu
Aktivnost Obiljež~avanje dana općine
Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
50.
3239
Ostale usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi
51.
3293
Reprezentacija

GLAVA 06 DRUŠ
` TVENE DJELATNOSTI
PROGRAM SPORT
Aktivnost Redovno djelovanje sportskih udruga
Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
48.
3811
Tek. donacije sportskim drušatvima

Račun iz
računskog
RASHOD
plana
1
2
3
Aktivnost Civilna zašatita
Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost
36
Pomoći dane u inozemstvo i
unutar opće dr~ave
ž
363
Pomoći unutar opć e dr~ave
ž
47.
3631
Tekuće pomo ći unutar opć e dr~ave
ž

Broj
pozicije

22.000

10.000
10.000
10.000
10.000
12.000
12.000
2.000
2.000
10.000
10.000

32.000

20.000
20.000
20.000
20.000
12.000
12.000
2.000
2.000
10.000
10.000

20.000
20.000
20.000
20.000

-----

-----

40.000
40.000
40.000
40.000

---

---

53.000
20.000

5
---

4
---

95.000
40.000

PLAN ZA
RAZDOBLJE
01. 06. 2006. GOD.

PRORAČUN ZA
2006.GOD.

98
98
90,5
90,5
99,5
99,5

131
131
131
131

113,0

132,5
132,5
132,5
132,5

96,9
132,5

-----

---

7
---

INDEKS

»SLUŽBENI VJESNIK«

11.763
11.763
1.810
1.810
9.953
9.953

13.100
13.100
13.100
13.100

24.863

26.494
26.494
26.494
26.494

51.357
26.494

-----

---

6
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ZAŠ
` TITA OKOLI`ŠA

PROGRAM ZAŠ
` TITA OKOLI`ŠA
Aktivnost: Gospodarenje otpadom
Funkcijska klasifikacija: 05 Zašatita okoliaa
š
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
55.
3234
Komunalne usluge

GLAVA 07

PROGRAM RAD UDRUGA GRAĐANA I
POLITIČKIH ORGANIZACIJA
Aktivnost Suradnja s političkim organizacijama
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
53.
3811
Tekuće donacije udrugama građana
i političkim organizacijama
Aktivnost Pomoći udrugama građana
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
54.
3811
Tekuć e donacije udrugama građana
i političkim organizacijama

Račun iz
računskog
RASHOD
plana
1
2
3
PROGRAM RELIGIJA
Aktivnost Suradnja s vjerskim zajednicama
Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
52.
3811
Tek.donacije vjerskim zajednicama

Broj
pozicije

0
0
0
0
0

100.000
100.000
100.000
100.000

4.100

100.000

104.100

1.000
1.000
1.000
1.000

3.000
3.000
3.000
3.000

7

-------

---

---

---

-------

---

-------

---

---

-------

-----

INDEKS

»SLUŽBENI VJESNIK«

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

-------

-------

-------

0
0
0
0

0

0
---

10.000
10.000
10.000
10.000

20.000
20.000
20.000
20.000

6

1.000
---

5
10.000

4
20.000
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Račun iz
računskog
plana
2
3

RASHOD

PROGRAM ZAŠ
` TITA IMOVINE I GRA ĐANA
Aktivnost Obrana od tuče
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
36
Pomoći
363
Pomoći unutar op će dr~ave
ž
56.
3631
Tekuće pomo ći ~upanijskom
ž
proračunu
GLAVA 08 GRADITELJSTVO, KOMUNALNI
POSLOVI I INFRASTRUKTURA
PROGRAM ODRŽ
} AVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Aktivnost Javna rasvjeta
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
57.
3223
Energija
323
Rashodi za usluge
58.
3232
Ostale usluge tekućeg odr~avanja
ž
Aktivnost Mjesno groblje
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
59.
3232
Usluge tek. i invest.održ~avanja
Aktivnost Nerazvrstane ceste i kanalska mrež~a
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
60.
3232
Usluge tek. i invest.održ~avanja

1

Broj
pozicije

4.100
4.100
4.100
4.100
4.100
1.663.150
128.000
55.000
55.000
50.000
50.000
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
70.000
70.000
70.000
70.000

4.100
4.100
4.100
4.100
4.440.300
266.000
110.000
110.000
100.000
100.000
10.000
10.000
6.000
6.000
6.000
6.000
150.000
150.000
150.000
150.000

5

PLAN ZA
RAZDOBLJE
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4.100

4

PRORAČUN ZA
2006.GOD.

0

0
0
0

0

7

31,8
31,8
31,8
31,8

---------

90,1
90,1
96,7
96,7
24,1
24,1

53,8

43,1

-------

---

---

INDEKS

»SLUŽBENI VJESNIK«

22.277
22.277
22.277
22.277

0
0
0
0

49.541
49.541
48.335
48.335
1.206
1.206

71.818

719.884
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Račun iz
računskog
plana
2
3

RASHOD

Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinan. Imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
63.
4511
Dod.ulag.na građ. Objektima
Projekt Uređenje okolišaa mjesnog doma
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
64.
4214
Ostali nespomenuti građevinski
objekti

45

Projekt Dogradnja i nadogradnja mjesnog doma G.Vrba
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice

PROGRAM IZGRADNJA OBJEKATA I
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Projekt Osiguranje zemljišata za izgradnju objekata
komunalne infrastrukture
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
411
Materijalna imovina-prirodna
bogatstva
61.
4111
Zemljišate
Projekt Uređenje mjesnog doma Donja Vrba
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dug.imovine
421
Građevinski objekti
62.
4212
Poslovni objekti

1

Broj
pozicije

26.000
26.000
0
0
0
0

26.000
26.000
20.000
20.000
20.000
20.000

100.000
100.000
100.000
20.000
20.000
20.000
20.000

320.000
320.000
320.000
200.000
200.000
200.000
200.000

100.000

26.000
26.000

26.000
26.000

320.000

1.535.150

5
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4.174.300

4

PRORAČUN ZA
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0
0

0

0

11,6
11,6
11,6

11,6

-----

---

---

19,7

19,7

19,7
19,7

42,2

7

-----

---

---

INDEKS
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2.318
2.318
2.318

2.318

0
0

0

0

5.125

5.125

5.125
5.125

648.066
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Projekt Modernizacija javne rasvjete
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
67.
4214
Ostali nepomenuti građ.objekti
Projekt Izgradnja dječjeg igrališata kod P` u Gor. Vrbi
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
68.
4214
Ostali nesp.građevinski objekti
Projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava općine
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
69.
4214
Građevinski objekti vodovod

Račun iz
računskog
RASHOD
plana
1
2
3
Projekt Modernizacija kolnika
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice
42
Rashodi za nabavu
proiz.dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
65.
4213
Ceste
Projekt Izgradnja ugibališata
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice
42
Rashodi za nabavu
proiz.dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
66.
4214
Ostali nespomenuti građ.objekti

Broj
pozicije

20.000
20.000
20.000
20.000
200.000
200.000
200.000
200.000

50.000
50.000
50.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

-----

50.000

---

150.000
150.000
150.000

-----

1.500.000
1.500.000
1.500.000
---

300.000
300.000
300.000

800.000
800.000
800.000
---

1.500.000

150.000

800.000

---

5

4

300.000
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24.156
24.156
24.156

-------

---

7

12,1
12,1
12,1

12,1

17
17
17

17

-----

-----

73,9
73,9
73,9

73,9

INDEKS
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24.156

0
0
0

0

25.498
25.498
25.498

25.498

-----

---

590.969
590.969
590.969
---

590.969
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Račun iz
računskog
plana
2
3

RASHOD

PROSTORNO PLANIRANJE

SVEUKUPNO PLANIRANI RASHODI

PROGRAM PROSTORNI PLANOVI OPĆINE
Projekt Detaljni plan uređenja naselja
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena
imovina
71.
4264
Ostala nemat.proizvedena imovina

GLAVA 09

Projekt Izgradnja vodoodvodnje na području općine
Funkcijska klasifikacija: 05 Zašatita okoliaa
š
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
70.
4214
Ostali građevinski objekti

1

Broj
pozicije

-----

-----

2.102.500

---

---

5.367.000

---

---

-----

219.150
219.150
219.150

758.300
758.300
758.300
-----

219.150

5

PLAN ZA
RAZDOBLJE
01. 06. 2006. GOD.

758.300
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0
0
0

0

1.016.902

---

---

---

---

-----
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RAZDOBLJU
01. 06. 2006..GOD.

---

---

---

---

-----

-----

---

---

48,4

7
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 03/06.) i članka 8. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
temeljem pisanog ugovora u općini Gornja Vrba
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
10/06.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na
svojoj 9. sjednici održanoj 21. kolovoza 2006.
godine, donijelo je

Klasa : 363-02/06-01/7
Urbroj: 2178/28-02-06-3
Gornja Vrba, 21. kolovoza 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

ODLUKU
o odabiru ponuditelja za obavljanje
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na
području općine
I.
Općinsko vijeće ovom Odlukom odabire
poduzeće "Prijevoz Rašić" iz Gornje Vrbe za
obavljanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih
cesta na području općine Gornja Vrba, po
ponudbenim cijenama (bez PDV-a) kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nabava, prijevoz i ugradnja kamenog
agregata po nerazvrstanim cestama
119,00 kn/m3
Krpanje rupa na asfaltnim zastorima
80,00 kn/m2
Čišćenje snijega u zimskim uvjetima
200,00 kn/mh
Održavanje bankina
6,00 kn/m
Nasipanje poljskih puteva krečnjakom
60,00 kn/m3
Iskop novih kanala
12,00 kn/m.

33.
Na temelju članka 30. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 03/06.), Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba na svojoj 9. sjednici održanoj 21.
kolovoza 2006. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o određivanju naziva novonastalih ulica
u općini Gornja Vrba
I.
Općinsko vijeće u skladu s usvojenim
konačnim prijedlogom Urbanističkog plana
uređenja naselja Gornja Vrba ovim Zaključkom
imenuje novonastale ulice u Mjesnom odboru
Gornja Vrba kako slijedi:
1.

2.
II.
Ovlašćuje se općinski načelnik za potpis
Ugovora s odabranim ponuditeljem na vrijeme od
četiri godine.

3.
4.

III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljena u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Novonastaloj ulici koja se nalazi s desne
strane Ulice 108. brigade i obuhvaća
k.č.br. 47/1 i 48/1 daje se naziv - Ulica
kardinala Alojzija Stepinca
Novonastaloj ulici koja se nalazi s desne
strane Jasinjske ulice i obuhvaća k.č.br.
44/28 i 1146 daje se naziv - Brodska ulica
Novonastaloj ulici koja se nalazi s desne
strane Jasinjske ulice i obuhvaća k.č.br.
44/27 i 44/36 daje se naziv Istočna ulica
Novonastaloj ulici koja se nalazi s desne
strane Ulice Vladimira Nazora i obuhvaća
k.č.br. 57/19 i veći dio k.č.br. 58/20 daje
se naziv - Ulica J.J. Strossmayera.
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II.

Broj: 12

Na području Sjeverne gospodarske zone
imenuju se novonastale ulice kako slijedi:

poduzeće "San-Vet" d.o.o. iz Slavonskog Broda za
obavljanje djelatnosti održavanja javnih površina
na području općine Gornja Vrba, po ponudbenim
cijenama kako slijedi:

1.

1.

Novonastaloj ulici koja se nalazi s desne
strane Vrbske ulice i obuhvaća k.č.br.
38/20, 38/23 i 38/24 daje s e naziv - Ulica
hrvatskih branitelja.

2.
3.

III.

4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

5.
6.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

7.

Klasa : 021-05/06-02/6
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 21. kolovoza 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

8.
9.

Ručno čišćenje javnih zelenih površina
38,00 kn/h
Ručno čišćenje javnih prometnih površina
0,20 kn/m2
Proljetno čišćenje grmlja
0,14 kn/m2
Obrezivanje grmlja
2,87 kn/kom
Plijevljenje i okopavanje grmlja
2,33 kn/m2
Proljetno grabljanje travnjaka s odvozom
otpada
0,18 kn/m2
Košnja travnjaka motornom kosilicom,
sakupljanje, utovar i zbrinjavanje otkosa
0,18 kn/m2
Košnja travnjaka ručnom kosom ili
trimerom
0,36 kn/m2
Grabljanje lišća
0,18 kn/m2
II.

Ovlašćuje se općinski načelnik za potpis
Ugovora s odabranim ponuditeljem na vrijeme od
jedne godine s mogućnošću produljenja.

34.
Na temelju članka 30. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 03/06.) i članka 8. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
temeljem pisanog ugovora u općini Gornja Vrba
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
10/06.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na
svojoj 9. sjednici održanoj 21. kolovoza 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o odabiru ponuditelja za obavljanje
djelatnosti održavanja javnih površina na
području općine
I.
Općinsko vijeće ovom Odlukom odabire

III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljena u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 363-02/06-01/8
Urbroj: 2178/28-02-06-3
Gornja Vrba, 21. kolovoza 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 12
35.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Na temelju članka 56. stavak 3. i članka
96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01. i
129/05.), članka 30. Statuta općine Gornja Vrba
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
03/06.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na
svojoj 9. sjednici održanoj 21. kolovoza 2006.
godine, donijelo je

Klasa : 110-01/06-01/1
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 21. kolovoza 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći,
dodacima na plaću, te radnom vremenu,
odmorima, dopustima i ostalim materijalnim
pravima načelnika i službenika - zaposlenika u
općini Gornja Vrba
Članak 1.
U Odluci o plaći, dodacima na plaću, te
radnom vremenu, odmorima, dopustima i ostalim
materijalnim pravima načelnika i službenika zaposlenika u općini Gornja Vrba ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" 18/04.),
članak 5. mijenja se i glasi:
"Za obračun plaće prema
poslova utvrđuju se koeficijenti i to:
-

36.
Na temelju članka 30., 43. i 55. Statuta
općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 03/2006.), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na 9. sjednici održanoj 21.
kolovoza 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o naknadi troškova za rad vijećnicima
Općinskog vijeća i članovima Općinskog
poglavarstva

složenosti

za načelnika općine
2,50
za pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela VSS
1,05 - 1,80
VŠS
0,90 - 1,20
za administrativn-og-u
tajni-ka-cu
0,65 - 1,10
za
računovodstvenog
referenta financijskog knjigovođu
0,65 - 1,10
za
komunalnog
djelatnika,
čistača,
dostavljača
0,50 - 0,75".
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Članak 1.
Vijećnicima Općinskog vijeća i članovima
Općinskog poglavarstva općine Gornja Vrba
pripada naknada troškova za rad u Vijeću i
Poglavarstvu.
Članak 2.
Vijećnicima Općinskog vijeća i članovima
Općinskog poglavarstva za rad i sudjelovanje na
sjednicama Vijeća i Poglavarstva pripada naknada
u visini 300,00 kn bruto.
Naknada se isplaćuje iz Proračuna općine
Gornja Vrba.
Članak 3.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel općine.
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Članak 4.

Odluka
stupa
na
snagu
danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Broj: 12

rad vijećnicima Općinskog vijeća i Poglavarstva,
kao i naknadama putnih i drugih troškova
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
10/98.).
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o naknadi troškova za rad
vijećnicima Općinskog vijeća i Poglavarstva, kao
i naknadama i drugih troškova ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" 05/97) i Odluka o
izmjeni i dopuni Odluke o naknadi troškova za

Klasa : 021-05/06-02/7
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 21. kolovoza 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.
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OPĆINA GUNDINCI

20.

III

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu
(«Narodne novine» br. 96/03), Općinsko vijeće općine
Gundinci na svojoj 12. sjednici održanoj 14. srpnja
2006.g. donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna
općine Gundinci za razdoblje
od 1. siječnja - 30. lipnja 2006. godine

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje manjak
prihoda i primitaka:
Ostvareni prihodi i primici
Realizirani rashodi i izdaci
Višak prihoda i primitaka

743.971 kn
414.917 kn
329.054 kn

IV
Stanje žiro-računa 1. 1. 2006. godine iznosilo
je 99.003,44 kn, a 30. 06. 2006. godine 38.705,68kn.
Stanje blagajne na dan 30. 6. 2006. godine
iznosi 1.834,46 kn.

OPĆI DIO
I
Polugodišnjim obračunom Proračuna općine
Gundinci utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u
iznosu od 743.971 kn.
II
Rashodi i izdaci utvrđeni pozicijama
Proračuna u navedenom razdoblju izvršeni su u
ukupnom iznosu od 414.917 kn.

V
Općina Gundinci je primila kratkoročni
zajam prošle godine u iznosu 200.000,00 kn kod
Banke Brod Sl. Brod, uz kamatnu stopu od 8,9%
godišnje koja se plaća mjesečno. Rok otplate je 26. 8.
2006.g.
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VI

Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2006. godinu nije trošena.
VII
Stanje potraživanja općine Gundinci na dan
30.6.2006. godine u ukupnom iznosu od 440.841,69
kn odnosi se na potraživanja za:
grijanje
15.464,00 kn
porez na promet
9.388,04 kn
porez na tvrtku
85.116,85 kn
najam poslovnog prostora 143.149,12 kn
zakup polj. zemljišta
158.050,70 kn
stanarine
24.379,19 kn
najam javne opć. površine
5.275,83 kn
komunalni doprinos
18,00 kn
VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan
30.6.2006. godine u ukupnom iznosu od 1.067.602 kn
odnosi se na nepodmirene račune dobavljačima.
IX
Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priložene tabele Izvještaj o
izvršenju općeg dijela Proračuna općine Gundinci za
razdoblje od 1. 1. - 30. 6. 2006. godine.

Broj: 12

POSEBNI DIO
X
Posebni dio Proračuna općine Gundinci za
razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2006. godine čini rashode i
izdatke po korisnicima, osnovnim i potanjim
namjenama.
XI
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
općine Gundinci zajedno s Izvještajem o izvršenju
Općeg i posebnog dijela Proračuna bit će objavljen u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/06-01/ 5
Ur.broj: 2178/05-02/06-1
Gundinci, 14. srpnja 2006.g.
Predsjednik
Ilija Knežević,v.r.

Broj: 12
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21.

Na temelju članka 43. stavak 4. Statuta
općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 1/2006.), Općinsko
poglavarstvo na svojoj 9. sjednici Općinskog
poglavarstva od 7. kolovoza 2006. godine, donosi

Broj: 12

4.

Etažni dvosobni stan u ul. Đure Varzića
21, Gundinci, sjeverni ulaz na k.č.br.
1761, površine 2773 m2, z.k. uložak br.
1039 k.o. Gundinci u jednoj polovini
katastarske čestice.

5.

Građevinsko zemljište u ul. Matije Gupca
41, Gundinci, k.č.br. 1476/2 površine 439
m2, z.k. uložak br. 1039, k.o. Gundinci.

ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu
općine Gundinci

Članak 2.
Tekst natječaja o prodaji nekretnina
objavit će se u tjedniku "Posavska Hrvatska".

Članak 1.
Prodaju se nekretnine u vlasništvu općine
Gundinci i to:
1.

2.

3.

Kuća u ul. Matije Gupca 35, Gundinci,
bruto površine 63,03 m2 s dvorišnom
zgradom na k.č.br. 1475/1, površine
935m2, z.k. uložak br. 1039 k.o. Gundinci.
Dvosobni stan u ul. Stjepana Radića 1,
Gundinci, južni ulaz, površine 54,31 m2
na k.č.br. 1603, površine 362 m2,
z.k.uložak br. 1039 k.o. Gundinci.
Dvosobni stan u ul. Stjepana Radića 1a,
Gundinci,
sjeverni
ulaz,
površine
54,31m2, na k.č.br. 1602/2 površine 307
m2, z.k.uložak br. 1039 k.o. Gundinci.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GUNDINCI
Klasa : 022-01/06-01/9
Urbroj: 2178/05-03/06-7
Gundinci, 7. kolovoza 2006. g.
Predsjednik
Josip Mihić, v.r.
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OPĆINA
NOVA KAPELA

16.

II

Na temelju članka 29. Statuta općine
Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 17/01.) i članka 30. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Nova Kapela, Općinsko
vijeće općine Nova Kapela na svojoj 4. sjednici
održanoj 14. prosinca 2005. god., sa 10 glasova
"ZA", nitko protiv i 4 glasa "SUZDRŽANI",
donijelo je

Ivan Kolaković, imenuje se za člana
Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge
građana Općinskog vijeća općine Nova Kapela.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

RJEŠENJE
o razrješenju jednog člana Odbora za
predstavke, pritužbe i prijedloge građana i
imenovanje drugog člana

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 021-05/05-01/02
Urbroj: 2178/20-03-05Nova Kapela, 12. prosinca 2005.

I
Marijan Dosegović, razrješuje se dužnosti
člana Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge
građana Općinskog vijeća općine Nova Kapela.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Benić, v.r.
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17.

Na temelju članka 6. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave-pročišćeni tekst
("Narodne novine" br. 44/05.), članka 29. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.) i članka 6.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Nova Kapela,
Općinsko vijeće općine Nova Kapela na svojoj 6.
sjednici održanoj 8. lipnja 2006. godine, donijelo
je

Broj: 12

vijećničku dužnost, umjesto Marijana Dosegovića
započinje obnašati kao neizabrani kandidat s
općinske liste HSP-a i tim danom dužnost člana
Općinskog vijeća počinje obnašati Ivan Kolaković
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA

ZAKLJUČAK
o prestanku mandata članu Općinskog vijeća
i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana
Općinskog vijeća
I
Od dana 8. lipnja 2006. g. prestaje
mandat članu Općinskog vijeća Marijanu
Dosegoviću, a danom donošenja ove Odluke,

Klasa : 021-05/05-01/02
Urbroj: 2178/20-03-05Nova Kapela, 12. prosinca 2005.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Benić, v.r.
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OPĆINA OPRISAVCI

23.

način rada stalnih i povremenih odbora i drugih tijela
Vijeća, način i postupak biranja općinskog načelnika,
programiranje rada Vijeća i pribavljanje mišljenja od
strane građana.

Na temelju članka 33.stavka 1.Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» broj 33/01,
60/01 i 129/05) i članka 26. Statuta općine
Oprisavci («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 01/06), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 14.
sjednici
održanoj 1. kolovoza 2006.godine, donijelo je
POSLOVNIK
o radu Općinskog vijeća
općine Oprisavci

I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Rad i djelovanje Općinskog vijeća općine
Oprisavci
i radnih tijela Vijeća uređuje se
Poslovnikom vijeća općine (u daljnjem tekstu:
Poslovnik).

Članak 2.
Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnje
ustrojstvo i način rada Vijeća, sastav, djelokrug i

II

1.

OSTVARIVANJE PRAVA I DUŽNOSTI
ČLANOVA VIJEĆA
PRAVA ČLANOVA VIJEĆA
Članak 3.

Članovi Vijeća izabrani na višestranačkim i
demokratskim izborima na četiri godine stječu prava i
dužnosti danom potvrde mandata i davanja svečane
prisege.
Mandat članova Vijeća izabranih na
prethodnim izborima prestaje objavom Odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspisivanju izbora ili do objave
Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
predstavničkih tijela u skladu sa Zakonom kojim se
uređuje lokalna i područna (regionalna)samouprava .

Članak 4.
Član Vijeća obavlja svoju funkciju počasno i
za to ne prima plaću.
Član Vijeća ima pravo na naknadu troškova u
skladu s odlukom Vijeća.
Član Vijeća ima prava koja se utvrđuju sa
zakonom, Statutom općine i ovim Poslovnikom.
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Članak 9.

Član Vijeća je dužan izvršavati zadatke koje
mu povjeri Vijeće, odnosno tijelo Vijeća čiji je član.
Član Vijeća ne može bez opravdanog razloga
odbiti obavljanje svoje dužnosti i zadatke koje mu u
okviru samoupravnog djelokruga općine povjeri
Vijeće, odnosno radno tijelo čiji je član.

Ukoliko član Vijeća nije u mogućnosti
obavijestiti predsjednika Vijeća da ne može
prisustvovati sjednici, obavijest može dostaviti tijelu
Općinske uprave nadležnom za poslove Općinskog
vijeća uz navođenje razloga zbog kojih ne može
prisustvovati sjednici.

Članak 6.

Članak 10.

U zauzimanju stavova o pitanjima o kojima
odlučuje Vijeće, član Vijeća je samostalan u
odlučivanju i glasovanju.
Član Vijeća može, kada ima izričite
instrukcije i stavove svoje političke stranke o
pojedinom pitanju, ovisno o tijeku diskusije u Vijeću o
tom pitanju, zatražiti da se rasprava odgodi kako bi se
u Klubu stranke članova Vijeća moglo ponovno
razmotriti pitanje koje je na dnevnom redu i zauzeti
stavovi. Vijeće će na zahtjev tog člana odgoditi
raspravu za 30 minuta. Ako se ne postigne suglasnost
klubova stranaka članova Vijeća o pitanju koje je na
dnevnom redu odlučuje Vijeće načinom glasovanja
ako je na sjednici nazočna većina članova Vijeća.

U nazočnost članova Vijeća sjednicama, vodi
se evidencija o kojoj se brine tajništvo Vijeća.
Ako član Vijeća neopravdano izostaje sa
sjednica ili njenog radnog tijela čiji je član
,predsjednik Vijeća opominje ga pismeno i o tome
obavješćuje Klub političke stranke čiji je član.

2.

PRISUSTVOVANJE SJEDNICAMA
VIJEĆA
Članak 7.

3.

PODNOŠENJE PRIJEDLOGA
Članak 11.

Član Vijeća ima pravo podnositi prijedloge
akata iz samoupravnog djelokruga općine i podnositi
inicijative da se na Županijskoj skupštini raspravi
određeno pitanje. Dana inicijativa je podržana ako se o
njoj izjasni natpolovična većina članova Vijeća.
Član Vijeća može predložiti provođenje
ankete po određenim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga općine, te predlagati Vijeću da uputi
zahtjeve Hrvatskom Saboru za donošenje zakona ili
drugih propisa iz njegovih nadležnosti.

Član Vijeća ima pravo i dužnost prisustvovati
sjednici Vijeća, sjednicama radnih tijela u koja je
imenovan i sudjelovati u njihovom radu i odlučivati.
Član Vijeća ima pravo prisustvovati
sjednicama radnih tijela iako nije član tih tijela te
pravo sudjelovati u njihovom radu ,ali bez prava
odlučivanja.

-

Članak 8.

-

Član Vijeća koji je spriječen prisustvovati
sjednici Vijeća dužan je o tome pravodobno izvijestiti
predsjednika Vijeća.
Član Vijeća dužan je postupiti na jednak način
i u slučaju kada iz opravdanih razloga u tijeku rada
Vijeća ili radnih tijela kojih je član, treba napustiti
sjednicu.

-

Članak 12.
Član Vijeća ima pravo predložiti raspravu:
o stanju u pojedinim područjima života iz
samoupravnog djelokruga općine.
o pitanju zakonom utvrđenog nadzora i
predlagati mjere za ostvarivanje tog nadzora,
o pitanjima koja se odnose na odlučivanje iz
samoupravnog djelokruga općine, kao i na
rad predsjednika Vijeća općine, na
izvršavanju odluka i drugih akata Vijeća, na
rad Općinske uprave i organizacija koje
obavljaju poslove od interesa za općinu.
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4.

POSTAVLJANJE PITANJA
Članak 13.

Članak 18.
Pitanja koje postavljaju članovi Vijeća na
samoj sjednici moraju biti kratka i jasno formulirana.

Član Vijeća ima pravo tražiti objašnjenja i
obavijesti od načelnika općine, i drugih tijela općine o
pitanjima koja se odnose na njihov rad.

Članak 14.
Član Vijeća ima pravo postavljati pitanja i
tražiti odgovor od općinske službe i organizacije, koje
obavljaju poslove od interesa za opći i samoupravni
djelokrug, kao i o pitanjima koja su mu potrebita u
cilju pravilnog obavljanja svoje dužnosti.
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Članak 19.
Nakon primljenog odgovora član Vijeća
može na sjednici Vijeća postaviti dopunsko pitanje ,te
predložiti da se o predmetu, koje se pitanje odnosi,
provede rasprava na jednoj od narednih sjednica.
O prijedlogu Vijeće odlučuje bez rasprave.

5.

OBAVIJEŠĆIVANJE
Članak 20.

Članak 15.
Član Vijeća postavlja pitanja u pravilu
pismenim putem predsjedniku Vijeća ili usmeno na
sjednici Vijeća.
Predsjednik Vijeća ovisno o sadržaju pitanja,
dostavit će pitanja na sjednici Vijeća, odnosno
pročelniku, Općinskoj upravi ili organizaciji koja
obavlja poslove za općinu radi dostavljanja odgovora.

Član Vijeća ima pravo biti redovito obavješćivan
o svakom pitanju o kojem se raspravlja i odlučuje u
Vijeću te o drugim pitanjima koja su mu potrebna radi
obavljanja dužnosti člana Vijeća, a osobito:
-

Članak 16.
Na postavljena pitanja koja su postavljena
usmenim putem ,prije dana utvrđenog za održavanje
sjednice, odgovori se daju, u pravilu, prije utvrđivanja
dnevnog reda sjednice Vijeća.

-

O radu Vijeća i njegovih radnih tijela, Općinske
uprave ,te organizacije koje obavljaju poslove od
interesa za općinu,
O stanju, problemima i osnovnim zadacima iz
oblasti društvenog života koji spadaju u
samoupravni djelokrug općine,
O korištenju i uporabi imovine općine i radu
organizacija kojima je dana na raspolaganje i
upravljanje ta imovina i
O svakom pitanju koje treba biti predmet rasprave
na sjednici Vijeća.

Članak 17.

Članak 21.

Na pitanja postavljena na početku ili u tijeku
sjednice Vijeća odgovori se mogu dati na istoj sjednici
Ako se odgovor ne bi mogao dati na istoj
sjednici, odgovor će se obvezno dati u pismenoj formi
najkasnije osam dana prije dana određenog za
održavanje naredne sjednice Vijeća ili na samoj
sjednici Vijeća.
Kada se odgovor daje u pismenoj formi,
potrebno je prethodno utvrditi koji će organ, odnosno
tijelo ili organizacija dati odgovor.

Član Vijeća ima pravo tražiti izvješća od
načelnika općine, te pročelnika Općinske uprave i od
organizacija koje obavljaju poslove od interesa za
općinu u okviru samoupravnog djelokruga općine, a
koji su dužni pružiti traženo objašnjenje.
Izvješće se traži, u pravilu, pismenim putem,
a ako se radi o kratkom izvješću može se tražiti i
usmeno od odgovarajućeg obnašatelja dužnosti.
Izvješća se daju članu Vijeća pismeno ili
usmeno prema zahtjevu člana Vijeća.
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Članak 22.

Članak 26.

Radi što potpunijeg informiranja i
obavješćivanja članu Vijeća se uz materijalne, o
kojima se raspravlja i odlučuje u Vijeću dostavljaju i
razni pregledi ,te određeni informativni i
dokumentarni materijali.
Član Vijeća ima pravo od službe koja
obslužuje Vijeće tražiti razna dopunska obavještenja o
pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice¸ kao i o
drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga
općine.
Član Vijeća ima pravo uvida u informativne i
dokumentarne materijale koje se prikupljaju u
Općinskoj upravi.

Član Vijeća ima pravo koristiti prostorije koje
im je općina dužna staviti na raspolaganje za rad i
sastanke.

Članak 27.
Član Vijeća ne može biti pozvan na
odgovornost niti pritvoren ili kažnjen za izraženo
mišljenje ili glasovanje u Vijeću.

7.

POTVRDA I PRESTANAK MANDATA
Članak 28.

Članak 23.
Podatke koje predstavljaju službenu tajnu ili
koji nisu za objavljivanje, a do kojih je član Vijeća
došao u obavljanju svoje dužnosti, ne može ,a niti
smije saopćiti drugima i dužan je spriječiti mogućnost
da takvi podaci budu dostupni drugim osobama.

Članak 24.
Predsjednik Vijeća općine Oprisavci utvrđuje
prigodom dostave materijala za sjednicu Vijeća koji se
materijali smatraju službenom tajnom.
Način rukovođenja materijalom koji se
smatra službenom tajnom utvrđuje se posebnim
pravilnikom kojeg donosi načelnik općine.

6.

OSIGURAVANJE UVJETA ZA
OBAVLJANJE DUŽNOSTI
ČLANA VIJEĆA

Potvrdu mandata novoizabranim članovima
Općinskog vijeća na osnovu izvješća
Izborne
komisije o izboru obavlja Vijeće na prijedlog
Mandatno-imunitetske komisije.
Članu Vijeća kome je prestao mandat u smislu
članka 8.Zakona o izboru članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave ,za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u
skladu s odredbama Zakona.

Članak 29.
Mandatna komisija razmatra izvješće izborne
komisije i izborne akte, te ispituje da li su izbori
pravilno provedeni i o utvrđenom stanju podnosi
izvješće Vijeću.
Ako Mandatna komisija nije osporila niti
jedan mandat članova Vijeća o izvješću te Komisije
glasuje se u cjelini. U protivnom, prvo se glasuje u
cjelini o svim neospornim mandatima, a zatim o
svakom osporenom mandatu.

Članak 25.
Član Vijeća ima pravo tražiti da mu službe
koje opslužuju Vijeće pruže pomoć u izradi prijedloga
koji podnosi Vijeću, kao i u izvršavanju drugih,
povjerenih mu, zadataka.

Članak 30.
Poslije potvrde mandata članovima Vijeća,
članovi Vijeća daju svečanu prisegu. Tekst svečane
prisege utvrđen je ovim Poslovnikom (slijedi tekst
svečene prisege):
“Prisežem da ću prava i obveze člana
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Općinskog vijeća obavljati savjesno radi
gospodarskog i socijalnog probitka općine i
Republike Hrvatske i da ću se u obavljanju dužnosti
člana pridržavati Ustava, zakona i Statuta općine
Oprisavci i da ću štititi ustavni poredak Republike
Hrvatske “.

·
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sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo ,danom njegovog
prestanka,
Smrću.

Članak 34.
Potpisana prisega prilaže se materijalima o
potvrdi mandata članova Vijeća.

Članak 31.

Ostavku na mandat član Vijeća podnosi
pismeno predsjedniku Vijeća.
Ostavka na mandat dana prije nego što je
mandat potvrđen sprečava ispitivanje da li je izbor
člana Vijeća pravilno proveden.

Potvrdom mandata i davanje svečane prisege
član Vijeća stječe sva prava i dužnosti člana Vijeća
utvrđena Zakonom, Statutom općine i ovim
Poslovnikom.

Članak 32.
Članu Vijeća prestaje mandat u slučajevima
utvrđenim zakonom i Statutom općine.
Članu Vijeća koji je podnio ostavku prestaje
mandat kada Vijeće prihvati ostavku.

Članak 35.
O razlozima za prestanak mandata člana
Vijeća, predsjednik Vijeća izvješćuje Vijeće na
sjednici.
Vijeće utvrđuje prestanak mandata i mjesto
člana Vijeća popunjava se zamjenikom. Izabranom
zamjeniku potvrđuje se mandat na prvoj sjednici
Vijeća.

III

VIJEĆE OPĆINE

Članak 33.
Članak 36.
Mandat članu Vijeća može prestati i prije isteka
vremena od četiri godine:
·
Ako podnese ostavku ,danom dostave pisane
ostavke shodno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku,
·
Ako mu je pravomoćnom sudskom
odlukom oduzeta, odnosno ograničena
poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti
sudske odluke,
·
Ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od 6 mjeseci, danom
pravomoćnosti sudske presude,
·
Ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih
nije mogao biti izabran za člana
predstavničkog tijela, danom donošenja
odluke Ustavnog suda,
·
Ako odjavi prebivalište s područja jedinice,
danom odjave prebivališta,
·
Ako mu prestane hrvatsko državljanstvo

Obavljajući svoja prava i dužnosti iz
samoupravnog djelokruga odlučivanja, Vijeće i
njegova radna tijela u okviru Zakona i Statuta općine
organizira svoj rad tako:
da se postupak odlučivanja u Vijeću temelji na
inicijativama i prijedlozima članova Vijeća i
njegovih radnih tijela,
da se inicijativa građana razmatraju s dužnom
pažnjom i da se o njima donose odgovarajući
zaključci,
da prati izvršenje akata i mjera koje je usvojilo
Vijeće i da ukazuje Općinskoj upravi i
organizacijama kojima je povjereno
obavljanje poslova od interesa za općinu na
propuste do kojih dolazi u izvršavanju akata
Vijeća, i
da osigurava javnost svog rada, zakonitost i
odgovornost u radu.
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1. KONSTITUIRANJE VIJEĆA OPĆINE
Članak 37.
Prva konstituirajuća sjednica Općinskog
vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave
izbornih rezultata.
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća
saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne područne
(regionalne)samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u
zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati
novu konstituirajujću sjednicu koju on treba održati u
roku od 15 dana.
Konstituirajućom sjednicom Općinskog
vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji
član Općinskog vijeća.

Broj: 12
Članak 40.

U Mandatnu komisiju bira se tri člana
Općinskog vijeća. Izbor se obavlja javnim
glasovanjem.
Komisija između sebe bira svog
predsjednika.

Članak 41.
Mandatna komisija sastaje se odmah nakon
izbora i ispisuje se na osnovi uvjerenja o izboru i
izbornih akata, te eventualnih žalbi na provedene
izbore ,izbor svakog pojedinog člana Vijeća i odlučuje
čiji će mandat predložiti Vijeću na potvrdu, a čiji
eventualno osporiti.
Zaključci Komisije donose se većinom
glasova i podnose se Vijeću na potvrdu u obliku
izvješća.

Članak 38.
Prva konstiruirajuća sjednica Općinskog
vijeća ima sljedeći dnevni red:
Utvrđivanje kvoruma
1.
Izbor Mandatne komisije
2.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija
mandata članova Općinskog vijeća
Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog
vijeća koji će preuzeti predsjedavanje
sjednicom
3.
Svečana prisega članova Općinskog vijeća
4.
Izbor predsjednika i članova Komisije za
izbor i imenovanja
5.
Izbor predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Oprisavci.

Mandatna komisija
Članak 39.
Mandatna komisija povjerava uvjerenje o
izboru članova Vijeća, izbornu dokumentaciju i
eventualne žalbe na izborni postupak, te utvrđuje da li
postoje smetnje na potvrdu mandata svakog
pojedinog člana Vijeća.
O utvrđenom stanju Mandatna komisija
podnosi izvješća i predlaže potvrdu mandata
članovima Vijeća.

Članak 42.
Nakon rasprave o izvješću Komisije za
potvrdu mandata; Vijeće u cjelini potvrđuje mandat
svojih članova čiji izbor nije osporen, a zatim prelazi
na pojedinačnu raspravu i rješavanje o mandatu
članova čiji je izbor eventualno osporen.
Zaključak Vijeća o odbijanju ili odlaganju
potvrde osporenog mandata do koje se članu Vijeća
dostavljaju pismeno.

Članak 43.
Članovi Vijeća čiji su mandati potvrđeni daju
svečanu prisegu u tekstu koji je utvrđen ovim
Poslovnikom.
Članovi Vijeća kojima je mandat osporen a
naknadno potvrđen ili koji nisu bili iz objektivnih
razloga prisutni na konstituirajućoj sjednici naknadno
izabrani, dat će prisegu na prvoj sjednici Vijeća kojoj
prisustvuju.

Članak 44.
P r i s e g a č l a n o v a Vi j e ć a d a j e s e p r e d
predsjedavajućim i svim prisutnim na sjednici.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 12

Komisija za izbor i imenovanja
Članak 45.
Nakon potvrde mandata članova Vijeća,
predsjedavajući predlaže izbor Komisije za izbor i
imenovanja.
Komisija za izbor i imenovanja ima
predsjednika i četiri člana.
Članovi Komisije biraju se javnim
glasovanjem iz redova članova Vijeća.
Predsjednika Komisije bira Općinsko vijeće .
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Članak 49.

Kod izbora dužnosnika Vijeća i općine,
glasuje se pojedinačno za svakog dužnosnika.
Izborom novoizabranog predsjednik Vijeća ,
Vijeće je konstituirano.
Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano
izvodi se himna Republike Hrvatske.
Novo izabrani predsjednik Vijeća preuzima
daljnje vođenje sjednice Vijeća.

I V.

NAČIN RADA VIJEĆA

Članak 46.

Članak 50.

Komisija za izbor i imenovanja u konzultaciji
s političkom strankom koja je na izborima dobila
većinu vijećnika, predlaže kandidate za predsjednika
Vijeća i potpredsjednika Vijeća .
O kandidatima za obnašanje funkcija iz
stavka 1.ovog članka moguće je i međustranačko
dogovaranje.

Vijeće obavlja Statutom općine i Zakonom
određene poslove iz samoupravnog djelokruga općine
na sjednici.

1.

SAZIVANJE SJEDNICE I DNEVNI RED
Članak 51.

c) Izbor dužnosnika općine
Članak 47.
Izbor predsjednika Vijeća, potpredsjednika
Vijeća općine vrši se, u pravilu, javnim glasovanjem.
Vijeće može odlučiti da se izbor ovih
obnašatelja funkcija provede tajnim glasovanjem.

Članak 48.
Tajno glasovanje u Vijeću obavlja se
glasačkim listićima, a javno dizanjem ruku.
Za predsjednika Vijeća, zamjenika
predsjednika Vijeća izabran je onaj kandidat za kojeg
je glasovala većina članova Vijeća.
Ako kandidat ne dobije većinu iz prethodnog
stava ,glasovanje se ponavlja.
Odbor za izbor i imenovanje dužna je za
ponovljeno glasovanje predložiti novog kandidata po
postupku predviđenom u članku 46.ovog Poslovnika.

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća saziva sjednicu Vijeća po
svojoj inicijativi ili kad to zatraži 1/3 članova Vijeća.

Članak 52.
Poziv za sjednicu Vijeća mora biti uručen
članovima Vijeća, u pravilu , najkasnije osam dana
prije dana određenog za održavanje sjednice.
Zajedno s pozivom članovima Vijeća
dostavlja se i prijedlog dnevnog reda te odgovarajući
materijal za pitanja koja se predlažu za dnevni red i
skraćeni zapisnik s prethodne sjednice.
Iznimno u hitnim slučajevima, predsjednik
Vijeća može sazvati sjednicu Vijeća u roku od osam
dana , a dnevni red za tu sjednicu predložiti na samoj
sjednici.

Članak 53.
Dnevni red sjednice Vijeća predlaže
predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog
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reda sve predmete iz samoupravnog djelokruga
odlučivanja općine koje mu do dana sazivanja
sjednice podnesu ovlašteni predlagači.

Članak 54.
Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice
Vijeća.

Članak 55.
Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik
Vijeća ,a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti,
potpredsjednik Vijeća.
U slučaju spriječenosti predsjednika i
potpredsjednika Vijeća, sjednici Vijeća predsjedava
član Vijeća kojeg odredi Vijeće.

Broj: 12
Članak 57.

Nitko ne može govoriti na sjednici Vijeća
prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika
Vijeća.
Prijave za riječ podnose se čim se otvori
rasprava i mogu se podnositi sve do zaključenja
rasprave.
U raspravi se u pravilu govori iz govornice. S
mjesta se može govoriti samo ako to dozvoljava
tehnički uvjeti da govornika svi čuju i da njegove
riječi mogu biti zabilježene.
Govornika može opomenuti i prekinuti u
govoru samo predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća osigurava da govornik ne
bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 58.
Članak 56.
Pravo i dužnosti sudjelovanja u radu na
sjednici Vijeća imaju svi članovi Vijeća i predsjednik
Općinskog vijeća.
Na sjednici mogu sudjelovati bez prava na
odlučivanja članovi komisija, odbora i drugih radnih
tijela Vijeća koji nisu članovi Vijeća, predstavnici
Općinske uprave i organizacija, predstavnici mjesnih
odbora, članovi Skupštine županije i zastupnici u
Saboru Republike Hrvatske izabrani na području
općine, predstavnici Županije kao i stručni i javni
djelatnici i građani koji su pozvani na sjednicu, te
predstavnici javnog priopćavanja.
Na sjednici mogu govoriti predstavnici
Županije i Sabora Republike Hrvatske kao i stručni i
javni djelatnici, te građani kada izlažu određene
stručne elaborate, odnosno kada obrazlažu podnijetu
građansku inicijativu.
Na sjednici mogu govoriti strani državljani i
gosti Vijeća koji su pozvani na sjednicu.
Dužnosnici Općinske uprave i organizacija
dužni su prisustvovali sjednici Vijeća kada su na
dnevnom redu pitanja iz djelokruga tih službi i
organizacija i po potrebi davati odgovore i objašnjenja
na pitanja članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća daje riječ članovima
Vijeća po redu kojim su se prijavili.
Članu Vijeća koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili
o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik Vijeća
daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog člana Vijeća
ne može trajati duže od pet minuta.
Predsjednik Vijeća je dužan poslije iznijetog
govora člana Vijeća dati objašnjenje vezano uz navod
člana Vijeća da je povrijeđen Poslovnik, odnosno
utvrđeni dnevni red.
Ako navedeni član Vijeća nakon toga zatraži
riječ da bi objasnio svoj navod koji je bio povod
nesporazuma da izaziva potrebu njegovog
objašnjenja, predsjednik Vijeća dat će mu riječ time
da njegov govor ne može trajati duže od pet minuta.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda,
predsjednik Vijeća će ga opomenuti da se drži
dnevnog reda.
Ako se govornik i poslije drugog poziva ne
drži predmeta dnevnog reda, predsjednik će mu
oduzeti riječ.

Članak 59.
Na sjednici Vijeća može se odlučiti da
govornik o istom predmetu može govoriti samo
jedanput , a može se odrediti i vrijeme trajanja govora.
Na izlaganje govornika može se tražiti replika.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 12

Replikom se ne može vrijeđati govornik, a niti
dostojanstvo stranke koju predstavlja u Vijeću.

2.

ODRŽAVANJE REDA
Članak 60.
Red sjednici Vijeća osigurava predsjednik

Vijeća.
Za povredu reda na sjednici, predsjednik
može člana Vijeća opomenuti ili mu oduzeti riječ.
Opomena će se izreći članu Vijeća koji na
sjednici svojim ponašanjem ili govorom narušava red
i odredbe Poslovnika.
Članu Vijeća će se oduzeti riječ kad svojim
govorom na sjednici narušava red i odredbe
Poslovnika, a već je na istoj sjednici bio dva puta
opomenut da se pridržava dnevnog reda i odredaba
Poslovnika.
Ako predsjednik Vijeća ne može održati red
na sjednici redovnim mjerama, odredit će kratak
prekid sjednice.

Strana: 1479

prisustvovanju sjednici.
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda
predsjednik daje kratka saopćenja u svezi s radom
Vijeća i izvješćuje o drugim prethodnim pitanjima.
Prije utvrđivanja dnevnog reda ,pristupa se usvajanju
zapisnika s prethodne sjednice. O primjedbama na
zapisnik odlučuje se bez rasprave.
Nakon toga pristupa se rješavanju i
postavljanju pitanja članova Vijeća. Članovi Vijeća
postavljaju pitanja usmeno ili pismeno .Ona moraju
biti formulirana kratko i sažeto bez posebne rasprave.
Odgovori na pitanja se daju po redoslijedu kako su
postavljena. Ako je odgovor iz opravdanih razloga
nemoguće dati na sjednici ,onda se on daje pismenim
putem s materijalima za iduću sjednicu.

Članak 64.

Predsjednik može naložiti da se iz dvorane
udalji svaki slušatelj koji narušava red. Ako je red
narušen, predsjednik može naložiti da se udalje i svi
slušatelji iz dvorane u kojoj se održava sjednica.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na
rad ili raspravu o pojedinim pitanjima, odnosno
predmetima i to redom kako je to utvrđeno u
prihvaćenom dnevnom redu.
Na sjednici se o svakom predmetu koji se
nalazi na dnevnom redu raspravlja prije što se o njemu
odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da
se odlučuje bez rasprave.
O pojedinom se predmetu raspravlja dotle
dok ima prijavljenih govornika.
Predsjednik zaključuje raspravu kad utvrdi da
više nema govornika.

Članak 62.

Članak 65.

Osobe koje se za vrijeme sjednice nalaze u
dvorani po službenom poslu dužne su u pogledu
održavanja reda izvršiti naloge predsjednika Vijeća.

Rasprava pojedinih pitanja, u pravilu je
jedinstvena ,ako se na sjednici ne odluči da će se o
pojedinim osobito značajnim pitanjima voditi opća
rasprava i rasprava o pojedinostima.
U tijeku opće rasprave ,raspravlja se o
prijedlogu u načelu i mogu se iznositi mišljenja, tražiti
objašnjenja i pokretati sva pitanja u pogledu rješenja
danih u prijedlogu.
U tijeku rasprave o pojedinostima, raspravlja
se po dijelovima, glavama, odnosno odjeljcima, a po
potrebi i po člancima. U tijeku rasprave o
pojedinostima raspravlja se i o amandmanima.

Članak 61.

!TIJEK SJEDNICE
Članka 63.
Prije početka sjednice predsjednik Vijeća
provjerava, da li sjednici prisustvuje potreban broj
članova Vijeća za odlučivanje.
Kad utvrdi da postoji kvorum za rad sjednice,
predsjednik otvara sjednicu, te izvješćuje vijeće koji
su članovi Vijeća izvijestili o svojoj spriječenosti
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Članak 66.

Poslije završetka rasprave o prijedlog akata,
Vijeće može prijedlog akata usvojiti, odbiti ili vratiti
predlagaču radi dopune.
Ako je Vijeće odbilo prijedlog akta zbog toga
što je ocijenilo da nema potrebe za donošenje takvoga
akta, taj prijedlog se može ponovno iznijeti na
sjednicu najranije šest mjeseci poslije odbijanja
prijedloga, ako Vijeće ne odluči drugačije.
Kada Vijeće prijedlog akta vraća predlagaču radi
dopune, dat će mu smjernice i stavove u kom pogledu
treba prijedlog akta dopuniti odnosno izmijeniti i
odrediti rok do kojeg ga je predlagač dužan dostaviti
Vijeću na raspravu:

4.

ODLUČIVANJE

Broj: 12
Članka 70.

Glasovanje je u pravilu javno.

Članka 71.
Članovi Vijeća glasuju na način da se
izjašnjavaju za prijedlog ili protiv prijedloga ili se
uzdržavaju od glasovanja.
Glasovanje se obavlja istovremeno dizanjem
ruku-“ZA”,”PROTIV” ili “SUZDRŽAN”.

Članak 72.
Glasovanjem dizanju ruku obavlja se tako što
predsjednik poziva članove Vijeća da se izjasne tko je
za prijedlog, tko je protiv njega i da li se tko
suzdržavao od glasovanja.

Članak 67.
Za donošenje odluke ili drugog akta na sjenici
Vijeća potrebna je prisutnost većine članova Vijeća.
Ako predsjednik smatra da sjednici ne
prisustvuje dovoljan broj članova Vijeća, naložit će
odgodu na održavanje sjednice Vijeća ,a donošenje
Odluke ili drugih akata naložit će na sljedećoj sjednici
kada bude prisutan potreban broj članova Vijeća za
rad sjednice .

Članak 68.
Vijeće na sjednici odlučuje većinom glasova,
osim kada je Statutom općine propisano da je za
donošenje odluke potrebna posebna većina.

Članka 69.
Član Vijeća ima pravo prije glasovanja
obrazložiti svoj stav.
Njegovo obrazloženje ne može trajati duže od pet
minuta.

Članak 73.
Pojedinačno glasovanje obavlja se ako to
odredi predsjednik Vijeća, kad smatra da je potrebno
točno utvrđivanje rezultata glasovanja ili ako zatraži
član Vijeća čiji zahtjev podrži najmanje osam članova
Vijeća.
Poimenično glasovanje obavlja se na taj
način što se svaki pozvani član Vijeća izjašnjava “ZA”
ili “PROTIV”prijedloga ili se “SUZDRŽAVA” od
glasovanja.
Kad je prozivanje završeno, ponovno se
prozivaju članovi Vijeća za koje u popisu nije
naznačeno da su glasovali.
Prozivanje članova Vijeća obavlja djelatnik
koji pomaže predsjedniku u radu sjednice Vijeća.
Predsjednik Vijeća utvrđuje i objavljuje
rezultate glasovanja.

Članak 74.
Tajno glasovanje obavlja se glasačkim
listićima.
Svaki glasački listić je iste veličine ,oblika i
boje.
Na svakom glasačkom listiću utisnut je pečat
općine.
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Članak 75.

Članak 79.

Ako se tajnim glasovanjem odlučuje o
prijedlogu općeg akta ili zaključku, na svakom
glasačkom listiću mora biti ispisano pod 1.)”ZA”,pod
2.)”PROTIV”,i pod 3.)”SUZDRŽAN”.
Član Vijeća glasuje na način da zaokružuje
redni broj prema svom opredjeljenju.
Nevažećim glasačkim listićem smatra se onaj
glasački listić iz kojeg se ne može točno utvrditi da li je
član Vijeća glasovao “ZA” ili “PROTIV”.

Postupkom izbora, odnosno imenovanja
rukovodi predsjednik kojemu, ako se izbor provodi
tajno, pomažu i dva člana Vijeća koje za tu prigodu
bira Vijeće.

Članak 80.
Prije početka glasovanja predsjednik
obavještava članove Vijeća o načinu glasovanja i o
načinu potvrđivanja rezultata glasovanja.

Članak 76.
Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik
Vijeća kojemu u tom pomažu dva člana Vijeća koje
odredi Vijeće.
Svaki član Vijeća dobije glasački listić po pozivu
.Po završenom glasovanju predsjednik Vijeća
utvrđuje rezultat glasovanja i objavljuje da li je
odgovarajući prijedlog prihvaćen ili odbijen.

5.

IZBORI I IMENOVANJA ODNOSNO
RAZRJEŠENJA
Članak 77.

Vijeće bira i imenuje, odnosno razrješava
određene dužnosnike u skladu sa zakonom, Statutom
općine i drugim propisima.
Javnim glasovanjem u pravilu ,izabire se
predsjednik Vijeća, općinski načelnik i drugi
dužnosnici.
Način izbora ovih dužnosnika, ako zakonom
nije drugačije određeno ,obavlja se na način kako je to
utvrđeno u članku 45.,47.i 48.ovog Poslovnika.

Članak 78.
Izbor članova tijela Vijeća, u pravilu obavlja
se javnim glasovanjem ukoliko propisima ili ovim
Poslovnikom nije drugačije određeno.
Na zahtjev jednog člana Vijeća, ako njegov
zahtjev podrži najmanje pet članova Vijeća, izbor i
imenovanje, odnosno razrješenje može se obaviti
tajnim glasovanjem.

Članak 81.
Za donošenje Oduke o izboru i imenovanju
odnosno o razrješenju potrebna je prisutnost članova
Vijeća utvrđena Statutom općine.
Odluka o izboru i imenovanju, odnosno
razrješenju donosi se većinom glasova nazočnih
članova Vijeća.
Ako je na listi bio predložen veći broj
kandidata od broja koji se biraju, izabrani su oni
kandidati koji su redom dobili najveći boj glasova.
Ako se u slučaju iz stavka 3.ovog članka ne
može utvrditi koji su kandidati izabrani, zbog toga što
su dva ili više kandidata dobili jednak broj glasova
,glasovanje se za nepopunjena mjesta ponavlja tako da
se ponovno glasuje samo za te kandidate.

Članak 82.
Ako pri glasovanju potrebnu većinu ne dobije
toliki broj kandidata koliko se bira, glasovanje se
ponavlja za kandidate koji nisu dobili potrebnu
većinu.
Ako ni pri ponovljenom glasovanju ne dobije
potrebnu većinu toliki broj kandidata koliko ih se bira,
prijedlog za izbor kandidata koji na ponovljenom
glasovanju nisu dobili potrebnu većinu skida se s
dnevnog reda.

Članak 83.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićima. Glasački listići su jednake boje, iste veličine
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i oblika, a svaki je ovjeren pečatom općine.
Glasačke listiće priprema određena služba
Općinske uprave zadužena za rad Vijeća.

Članak 84.
Postupak glasovanja provodi se tako da
članovi Vijeća koji pomažu predsjedniku u
provođenju izbora predaju članovima Vijeća glasački
listići. Predaja glasačkih listića bilježi se na popisu
članova Vijeća zaokruživanje rednog broja ispred
imena člana Vijeća kojemu je glasački listić uručen.

Članak 85.
Glasovanju kod glasačke kutije prisustvuju
članovi Vijeća izabrani da pomognu predsjedniku u
provođenju glasovanja.

Članak 86.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica
Vijeća se prekida za jedan sat radi pripreme novih
glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se po istom
postupku kao i prvo glasovanje.

Članak 87.
Član Vijeća može glasovati samo jednim
glasačkim listićem i osobno.
Član Vijeća glasuje tako da na glasačkom
listiću zaokruži redni broj ispred imena kandidata za
kojeg se glasuje.
Glasački listić na kojem je zaokružen redni
broj ispred imena većeg broja kandidata od broja koji
se bira ,smatra se nevažećim.
Nevažeći je i neispunjeni glasački listić,
odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne
može sa sigurnošću utvrditi za koje je kandidate član
Vijeća glasovao.
Dopisivanje na glasačkom listiću ne uzima se
u obzir .

Broj: 12
Članak 88.

Nakon što su članovi Vijeća predali listiće i
predsjednik Vijeća objavio da je glasovanje završeno,
prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi
predanih glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik uz
pomoć članova Vijeća koji mu pomažu.

Članak 89.
Predsjednik objavljuje rezultate glasovanja o
izboru, odnosno imenovanju i razrješenju na istoj
sjednici na kojoj je provedeno trajno glasovanje.
Predsjednik će objaviti koliko je članova
Vijeća primilo glasačke listiće, koliko je članova
ukupno glasovalo, koliko je bilo nevažećih listića, te
koliko je članova glasovalo za izbor i imenovanje,
odnosno razrješenje za svakog kandidata.
Iz toga predsjednik proglašava koji su
kandidati izabrani, odnosno koji je dužnosnik
razriješen.

Članak 90.
Izbor i imenovanja kao i razrješenja se na
sjednici Vijeća provode javnim glasovanjem,
glasovanje se provodi na način da se članovi Vijeća
izjašnjavaju “za” ili “protiv” prijedloga.

Članka 91.
Kada javno glasuju članovi Vijeća, glasuju
dizanjem ruke ili usmeno poimenično.
Glasovanje dizanjem ruke provodi se tako da
predsjednik Vijeća prvo poziva članove Vijeća da se
izjasne tko je “za” prijedlog, a zatim tko je “protiv” i
koliko se “suzdržalo”od glasovanja.

Članak 92.
Poimenično se glasuje ako to odredi
predsjednik Vijeća da je potrebito točno utvrditi
rezultat glasovanja ili ako to zatraži jedan član Vijeća,
a njegov zahtjev podrži najmanje pet članova Vijeća.
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Poimenično glasovanje provodi se tako da se
svaki pozvani član izjašnjava “za” prijedlog ili
“protiv”prijedloga.
Kad prozivanje bude završeno, predsjednik
objavljuje rezultat glasovanja o izboru ili imenovanju,
odnosno razrješenju.

Članak 93.
Izbor predsjednika i članova odbora i
komisija Vijeća kao radnih tijela obavlja se na osnovi
liste kandidata koju predlaže Komisija za izbor i
imenovanja.
Svaka mora sadržavati pored kandidata za
predsjednika i najmanje onoliko broj kandidata
koliko se bira u radno tijelo Vijeća.
Izbor predsjednika i članova radnih tijela
obavlja se prema listi kandidata u cjelini.
Naknadni izbori pojedinih članova radnih
tijela vrši se na temelju pojedinačnih prijedloga.

V.

AKTI VIJEĆA OPĆINE
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Članak 97.

Ukoliko je pokrenuta građanska inicijativa za
donošenje određene odluke ili drugog općeg akta,
nadležno tijelo Vijeća razmotrit će inicijativu i
ukoliko ocijeni da postoji potreba za donošenje odluke
ili drugog općeg akta podnijet će zahtjev za izradu
prijedloga odgovarajućeg akta.
Ukoliko je nadležno tijelo Vijeća prihvatilo
inicijativu dužno je o tome obavijestiti pokretače
inicijative.

Članak 98.
Odluke i druge akte koje donosi Vijeće
potpisuje predsjednik Vijeća.

Članak 99.
Sa sadržajem odluke ili drugih akata Vijeća
upoznaju se građani putem službenog glasnika kao i
putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 94.
Članak 100.
Vijeće općine u okviru samoupravnog
djelokruga odlučivanja donosi odluke, naredbe,
pravilnike, rješenja i zaključke.

Autentično tumačenje odredaba odluka i
drugih akata daje Vijeće na sjednici.

Članak 95.

Članak 101.

Pravo predlaganja odluke i drugih akata ima
svaki član Vijeća i radna tijela Vijeća.
Inicijativu za donošenje odluke ili drugog
općeg akta mogu pokrenuti građani putem građanske
inicijative i preko Mjesnog odbora.

Originali odluka ili drugih akata koje donosi
Vijeće trajne su vrijednosti i o njihovom čuvanju brine
se načelnik općine u skladu s odredbama Zakona o
arhivskoj i registraturnoj građi.

VI.

PREDSJEDNIK VIJEĆA I RADNA
TIJELA VIJEĆA

1.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Članak 96.
Svaki prijedlog odluke ili drugog općeg akta
prije iznošenja na sjednicu Vijeća razmatra
odgovarajuće radno tijelo Vijeća.
Nadležno radno tijelo može dodatno zatražiti
objašnjenje o prijedlogu akta .
O aktu, o kojem se raspravlja na radnom tijelu ,radno
tijelo, daje za sjednicu Vijeća svoje mišljenje i stav.

Članak 102.
Predsjednika Vijeća i potpredsjednika Vijeća
biraju većinom glasova svi članovi Općinskog vijeća.
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Predsjednik Općinskog vijeća obavlja poslove:
zastupa Općinsko vijeće,
saziva sjednice i predlaže dnevni red
Općinskog vijeća,
obavlja druge poslove koje su zakonom,
drugim propisom, Statutom ili odlukom i
drugim općim aktom stavljeni u nadležnost
Općinskog vijeća i predsjednika Općinskog
vijeća .

Članak 103.
Predsjednik Vijeća brine se o ostvarivanju
Programa rada Vijeća i njegovih radnih tijela ,o
suradnji Vijeća s Vijećima susjednih općina i
Županijskom skupštinom.
Predsjednik Vijeća tumači odredbe
Poslovnika u pogledu rada Vijeća i njegovih radnih
tijela, te obavlja i druge poslove određene ovim
Poslovnikom.

2.

RADNA TIJELA VIJEĆA
Članak 104.

Vijeće osniva stalne ili povremene odbore i
druga radna tijela.
Odbori i druga radna tijela proučavaju i
razmatraju pitanja o kojima odlučuje Vijeće, daju
Vijeću svoje prijedloge, sugestije i mišljenja o
pojedinim pitanjima koja su predmet rasprave i
odlučivanja na sjednici Vijeća.
Naziv, djelokruga rada radnih tijela, njihova
ovlaštenja i broj članova utvrdit će se posebnom
odlukom Vijeća.

Članak 105.
Radna tijela iz članka 104.imaju predsjednika
i određeni broj članova koji se imenuju na četiri
godine.
Predsjednika i članove radnog tijela ,na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, imenuje
Vijeće na svojoj sjednici javnim glasovanjem.

Broj: 12
Članak 106.

Radna tijela Vijeća rade u sjednicama.
Sjednicu saziva predsjednik radnog tijela na
temelju zaključka Vijeća, na prijedlog predsjednika
Vijeća ili na svoju inicijativu.
Radno tijelo može na svoje sjednice pozivati
određene stručnjake radi davanja mišljenja o nekim
značajnom pitanju koje se raspravlja na sjednici
radnog tijela.
Na sjednici radnog tijela obvezno prisustvuje
predlagač akta o kojem se raspravlja. On je dužan da
obrazloži prijedlog akta i da odgovori na sva nejasna
pitanja.
Svoje stavove o pojedinom pitanju radno
tijelo donosi većinom glasova prisutnih.

Članak 107.
Stavove radnog tijela na sjednici Vijeća iznosi
predsjednik ili član koga odredi radno tijelo.
Radno tijelo iznosi stavove i mišljenja o
predmetu na sjednici Vijeća prije rasprave o tom
predmetu.
U svemu ostalom na rad tijela shodno se
primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje se odnose
na rad Vijeća.

VII.

PROGRAM RADA VIJEĆA
Članak 108.

Poslovi koji proizlaze iz samoupravnog
djelokruga općine utvrđuju se Programom rada
Vijeća.
Programom rada utvrđuju se zadaci i poslovi
Vijeća, odnosno sadržaj i način njihovog ostvarivanja
te oblici suradnje s građanima.

Članak 109.
Program rad Vijeća sadrži:
-

zadatke koje treba izvršiti u periodu za koji se
program donosi,
nositelje obrade zadataka,
akte o kojima će odlučivati Vijeće i po kojoj
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će se proceduri odnositi(prvo i drugo čitanje)
akti i koji će se akti eventualno staviti na
javnu raspravu.

politike u općini. Pri tome će Vijeće inzistirati da se
prati stanje u općini, te da predlaže donošenje onih
propisa koje traži aktualna situacija i potrebe.

Članak 110.
Program
godinu dana .

rada donosi se za razdoblje od
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Članak 114.
Međusobni odnosi razvijat će se u okviru
utvrđenih prava svakog općinskog tijela zakonom i
Statutom općine.

Članak 111.
Članak 115.
Nacrt programa rada daje se na javnu
raspravu putem sredstava javnog informiranja ili na
drugi način.
Na osnovu primljenih prijedloga i mišljenja o
programu rada izjašnjava predsjedniku Vijeća i daje
svoj stav u pogledu programa rada Vijeća.
O programu rada raspravljaju rada tijela
Vijeća i svoje stavove iznose na sjednici Vijeća.
Usvajanje programa rada obavlja se po
postupku za donošenje odluke i drugih općih akata.

VIII . ODNOS I SURADNJA OPĆINSKOG
VIJEĆA I DRUGIH TIJELA LOKALNE
I PODRUČNE (REGONALNE)
SAMOUPRAVE
Članak 112.
Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo
građana i tijelo lokalne i područne regionalne)
samouprave u okviru prava i dužnosti općine donosi
opće propise i druge akte kojima se iz samoupravnog
djelokruga uređuju prava, obveze i pravni interesi
građana i drugih pravnih subjekata .kao predstavničko
tijelo općine upućeno je na suradnju s ostalim tijelima,
radi i u cilju što učinkovitijeg obavljanja njihove
dužnosti i nadzora kako se akti Vijeća izvršavaju u
praksi.

Općinsko vijeće razvijat će suradnju s
mjesnim odborima i drugim subjektima u općini radi
jačanja i razvoja demokratskih odnosa i što
učinkovitijeg rješavanja potreba građana od lokalnog
značaja.
Općinsko vijeće će također razvijati suradnju
sa susjednim općinama u cilju usklađivanja
zajedničkih interesa i razvoja zajedničkih organizacija
i službi.
Suradnju sa Županijskom skupštinom Vijeće
će razvijati u svim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga općine kako bi se mogli donositi
konzistetni propisi u onim djelatnostima u kojima je
općina upućena u odlučivanje u Županiji.

IX

ZAPISNIK
Članak 116.

O radu na sjednici Općinskog vijeća vodi se
zapisnik.
Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o
povjerljivoj stvari ili kada je s rasprave o nekom
predmetom isključena javnost vodi se odvojeni
zapisnik.

Članak 117.
Članak 113.
U okviru međusobne suradnje usklađuju se
mišljenja i utvrđuju odgovarajući stavovi radi
rješavanja određenih pitanja i s tim u svezi obveze
izvršne vlasti u predlaganju i provođenju zacrtane

Zapisnik sadrži:
-

vrijeme i mjesto održavanja sjednice
dnevni red sjednice
imena nazočnih i ne nazočnih vijećnika, s
posebnom napomenom za one koji su
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-

opravdali izostanak
imena ostalih sudionika na sjednici
kratak tijek sjednice s naznakom pitanja o
kojima se raspravilo i odlučivalo
imena govornika sa sažetom njihovom
raspravom
rezultat glasanja o pojedinim pitanjima
nazive odluka i drugih akata donesenih na
sjednici

Članak 121.
Predsjednik Općinskog vijeća može odlučiti
da se prijedlozi propisa koji su u pripremi a za koje je
javnost osobito zainteresirana, objave putem
sredstava javnog priopćavanja, kao i da se pozovu svi
zainteresirani da iznesu svoje primjedbe.

XI
Članak 118.
Doneseni tekstovi odluka i drugih akata
sastavni su dijelovi zapisnika. Zapisnik koji je
prihvaćen sukladno odredbama ovoga Poslovnika
potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i voditelj
zapisnika.
O izradi zapisnika sa sjednica Općinskog
vijeća brine se administrativni tajnik općine
Oprisavci.
Izvornike zapisnika sa sjednica Općinskog
vijeća čuva administrativni tajnik općine Oprisavci.
.
Članak 119.
O radu na sjednicama Općinskog vijeća vodi
se i fonografski zapis koji sadrži potpun tijek sjednice.
Tajnik Općinskog vijeća dužan je općinskim
vijećnicima na njihov zahtjev omogućiti uvid u
prijepis tonske snimke sjednice, dostaviti određeni dio
preslike prijepisa tonske snimke i omogućiti
reprodukciju fonografskog zapisa.
Tajnik Općinskog vijeća brine se o čuvanju
fonografskih zapisa i prijepisa tonskih snimaka.

X
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OBAVLJANJE STRUČNIH,
ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH
POSLOVA I DONOŠENJE PROGRAMA
RADA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 122.

Sve stručne, administrativne i druge poslove
za Općinsko vijeće i radna tijela obavlja Jedinstveni
upravni odjel.

XII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 123.

Ovaj Poslovnik Općinskog vijeća općine
Oprisavci stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

Članak 124.
Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika
Općinskog vijeća općine Oprisavci prestaje važiti
Poslovnik Općinskog vijeća općine Oprisavci od
29.03.1994.g. (klasa: 023-05/94-1/11, urbroj:
2178/14-94-1).

JAVNOST RADA
Članak 120.

Sjednice Općinskog vijeća su javne i mogu im
prisustvovati građani i predstavnici sredstava javnog
priopćavanja.
Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica,
ili dio sjednice Općinskog vijeća, kada se raspravlja o
materijalu koji je u skladu s posebnim propisima
označen pojedinim stupnjem povjerljivosti.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa:023-05/06-01/49
Urbroj:2178/14-06-01-1
Oprisavci, 01. kolovoza 2006.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković,v.r.
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iznosilo je 25.572,95 kn, a na dan 30. 6. 2006.g.
iznosilo je 98.459,11 kn i stanje blagajne na dan 30. 6.
2006.g. iznosilo je 1.490,97 kn.

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu
(“N.N.” 96/03), Općinsko vijeće općine Oprisavci, na
svojoj 14. sjednici održanoj 1. kolovoza 2006.g.
donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna
općine Oprisavci za razdoblje
od 1. siječnja - 30. lipnja 2006.g.

V
Općina Oprisavci nije primala niti davala
zajmove .

VI
Tekuća pričuva planirana je Proračunom za
2006.g. u iznosu od 10.000 kn Odlukom Općinskog
vijeća od 25. siječnja 2006.g. odobreno je da se isplati
iznos od 3.100,00 kn s ove pozicije za plaćanje
novčane kazne za propuste u protupožarnoj zaštiti.

OPĆI DIO
I
Polugodišnjim izvještajem Proračuna općine
Oprisavci utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od
930.615,07 kn.

VII
II
Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna u
navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu
od 681.183,04 kn.

III

Stanje potraživanja općine Oprisavci na dan
30. lipnja 2006.g. u ukupnom iznosu od 182.011,45
kn, odnosi se na potraživanja za:
- porez na promet
38.119,36 kn
- porez na tvrtku
69.406,49 kn
- koncesiju za ukop i odvoz smeća 11.772,00 kn
- najam poslovnog prostora
21.271,96 kn
- komunalni doprinos
1.442,00 kn
- prodaju zemljišta
40.000,00 kn

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda i primitaka:
VIII
Ostvareni prihodi
i primici

930.615,07 kn

Izvršeni rashodi
i izdaci
681.183,04 kn
_________________________________________

Stanje nepodmirenih obveza na dan 30. lipnja
2005. godine u iznosu od 484.110,61 kn odnosi se na
nepodmirene obveze prema dobavljačima.

IX
Višak prihoda i primitaka

249.432,03 kn

IV
Stanje žiro-računa na dan 1. 1. 2006.g.

Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priložene tabele: Polugodišnji
obračun Proračuna općine Oprisavci za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.
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POSEBNI DIO
XI

Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja
Proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 01.
siječnja-30. lipnja 2006.g. sadrži rashode i izdatke
izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po
osnovnim i potanjim namjenama.

XII
Polugodišnji obračun Proračuna zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
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prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa: 400-01/06-01/2
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 1. kolovoza 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2006. GODINE

OPĆINA OPRISAVCI

Broj: 12
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PROGRAM: Javna uprava i administracija, poglavarstvo, Općinsko vijeće i načelnik
Funkcija: 01
Izvori: nenamjenska sredstva
Aktivnost: rashodi poslovanja

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

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

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2006. GODINE
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II

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01.), članka 21. stav. 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama ("NN" br. 172/03.) i članka
26. Statuta općine Oprisavci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 01/06.), Općinsko
vijeće Oprisavci na svojoj 13. sjednici održanoj
28. lipnja 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o ostvarivanju prava na pristup
informacijama
I.

Broj: 12

Način ostvarivanja prava na pristup
informacijama
Članak 4.

Ovlaštenici imaju mogućnosti ostvariti
pravo na pristup svim općim aktima koje donosi
Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo općine
Oprisavci kao i svim aktima kojima se rješavaju i
uređuju pitanja od šireg interesa uvidom u
"Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije".
Tijela javne vlasti obvezne su omogućiti pristup
informacijama iz područja za koja su osnovana
kroz evidencije nadležnih tijela, čiji naziv i
sadržaj (opis) rada mora biti javno istaknut i
vidljiv na oglasnoj ploči u poslovnoj zgradi gdje
je sjedište javnog tijela, a pristup ovim
informacijama moguć je:

Opće odredbe
a)
Članak 1.
b)

Ovom Odlukom uređuje se obveza općine
Oprisavci i njenih tijela o načinu ostvarivanja
prava na pristup informacijama fizički i pravnim
osobama (u daljnjem tekstu: ovlaštenici) putem
otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti
sukladno Zakonu.

c)
d)

neposrednim
davanjem
informacije
ovlašteniku koji je podnio zahtjev,
uvidom u dokumente i preslikom
dokumenata
koji
sadrže
traženu
informaciju,
dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio
zahtjev preslika dokumenata koji sadrži
traženu informaciju,
na drugi način kojim se ostvaruje pravo
na slobodan pristup informacijama.

Članak 2.
Pristup informaciji i rokovi
Zainteresiranim ovlaštenicima prava na
informaciju, pod uvjetima propisanim Zakonom i
ovom Odlukom, dostupne su sve informacije koje
posjeduju tijela iz članka 1. ove Odluke ili s
njima raspolažu ili ih nadziru.
Informacije koje daju tijela iz članka 1.
ove Odluke (u daljnjem tekstu: tijela javne vlasti)
moraju biti potpune i točne.
Članak 3.
Pravo na pristup informaciji tijelo javne
vlasti uskratit će ako je inforamcija zakonom ili
na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena
državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili
poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom
kojim se utvrđuje područje zaštite osobnih
podataka.

Članak 5.
Ovlaštenik prava na informaciju podnosi
pisani ili usmeni zahtjev za omogućavanje
pristupa informaciji koja se odnosi na područje
rada Općinske uprave, Općinskog vijeća i
Poglavarstva.
Pisani zahtjev mora sadržavati: naziv i
sjedišta tijela javne vlasti kojem se zahtjev
podnosi, naziv ili opis informacije koja se traži s
pobližim podacima za prepoznavanje tražene
informacije, ime, prezime i adresu fizičke ili
pravne osobe podnositelja zahtjeva.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti
razloge zbog kojih traži pristup informaciji.
Članak 6.
Na temelju pisanog ili usmenog zahtjeva
(o kojem se sastavlja zapisnik, odnosno službena
bilješka) stručne službe općine Oprisavci obvezne
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su omogućiti podnositelju zahtjeva pristup
informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana
podnošenja, ako je zahtjev bio razumljiv i potpun
i nije ga trebalo dopunjavati.
Rješenje o zahtjevu
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Objavljivanje informacija
Članak 10.
Opći akti koje donosi Općinsko vijeće i
Općinsko
poglavarstvo
objavljuju
se
u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

Članak 7.
Službenik za informiranje
Stručne službe općine Oprisavci omogućit
će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, izdati
mu presliku dokumenata, usmeno mu priopćiti
podatke iz evidencija ili izdati mu odgovarajuću
potvrdu, uvjerenje ili drugi dokument u skladu sa
zakonom ili drugim propisom.
Može se donijeti i rješenje o odbijanju
zahtjeva za pristup informaciji, ali samo u
slučajevima predviđenim Zakonom.
Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva
podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu načelniku
općine Oprisavci u roku od 8 dana od dana
dostavljanja rješenja.

Članak 11.
Donijet će se posebna odluka kojom će s e
odrediti službena osoba mjerodavna za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama
(službenik za informiranje).
Odluka će biti objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Katalog informacija
Članak 12.

Službeni upisnik
Članak 8.
Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima
i odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informaciji vodi se u općini Oprisavci.

Stručne službe općine Oprisavci ustrojit će
prijedlog kataloga informacija, s kojima raspolaže
ili ih nadzire općina Oprisavci, a koji sadrži
sistematizirani pregled informacija.
Katalog informacija ustrojit će se
posebnom odlukom.
III.

Izvješća

Naknada u vezi s davanjem informacije
Članak 13.
Članak 9.
Ovlaštenik prava na informaciju kojemu je
omogućen pristupu informaciji izradom preslika
dokumenata koji s adrži traženu informaciju, dužan
je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od
2,00 kn po stranici formata A4 i 3,00 kn po
stranici formata A3, a kada se po zahtjevu
ovlaštenika moraju provesti određene radnje zbog
kojih će uz navedene troškove nastati i posebni
materijalni troškovi, ovlaštenik je dužan uz
podnošenje zahtjeva uplatiti iznos od 100,00 kn,.
Naknada se uplaćuje u korist žiro-računa
općine Oprisavci broj 2340009-1830300001, poziv
na broj: 22 5789-JMBG ( za fizičke osobe) i 21
5789-MB (za pravne osobe), uz naznaku: "za
pravo na pristup informaciji".

Izvješće o provedbi ove Odluke izrađuju
stručne službe općine Oprisavci na temelju
podataka iz službenom upisnika i kataloga
informacija iz prethodnog članka ove Odluke
najkasnije do 10. siječnja.
Izvješće se putem Općinskog poglavarstva
dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje
najkasnije do 31. siječnja.
Usvojeno Izvješće Općinskog vijeća
objavljuje se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
IV.

Završne odredbe
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
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od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

Članak 3.
Način i vrijeme ostvarivanja prava na
pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke
utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za
informiranje.

Klasa : 023-05/06-01/40
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 28. lipnja 2006.

Članak 4.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu
je omogućen pristup informaciji dužan je platiti
naknadu sukadno članku 9. Odluke o ostvarivanju
prava na pristup informacijama.
Članak 5.

26.

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

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o
pravu na pristup informacijama ("NN" broj
172/03.) i članka 26. Statuta općine Oprisavci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
01/06.), Općinsko vijeće općine Oprisavci na
svojoj 13. sjednici održanoj 28. lipnja 2006.
godine, donijelo je

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 023-05/06-01/41
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 28. lipnja 2006.

ODLUKU

Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

o ustrojavanju Kataloga informacija
općine Oprisavci
Članak 1.
Ovom se Odlukom ustrojava Katalog
informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire
općina Oprisavci, a u cilju ostvarivanja prava na
pristup informacijama u smislu Zakona kojim se
uređuje pravo na pristup informacijama.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća
općine Oprisavci o ustrojavanju Kataloga
informacija općine Oprisavci (klasa:035-05/0601/41, urbroj:2178/14-01-06-1), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 13. sjednici održanoj
28. lipnja 2006. godine, donijelo je

Članak 2.

KATALOG INFORMACIJA

Dokumenti na kojima je zapisana ili
unesena informacija u smislu članka 1. ove
Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu
informacija koji se nalazi u privitku - Katalog
informacija općine Oprisavci koji čini sastavni dio
ove Odluke.

općine Oprisavci
Uvodne napomene
Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci
u posjedu ima brojne informacije, većinom u
pisanom obliku, u originalu ili fotokopiji.
Za informacije koje su navedene u

Broj: 12
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Katalogu, obratite se službeniku za informiranje.
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

Jedinstveni upravni odjel općine
Oprisavci i vrste informacija:
Originaln akti Općinskog vijeća od 1993.
godine
(statuti,
proračuni,
odluke,
pravilnici, poslovnici, rješenja, zaključci,
programi i sl.)
Originalni akti Općinskog poglavarstva od
1993. godine (odluke, zaključci, rješenja,
pravilnici, naredbe i sl.)
Zapisnici sjednica Općinskog vijeća i
Općinskog poglavarstva općine Oprisavci
Službeni
vjesnici
Brodsko-posavske
županije i Narodne novine od 1993.
godine
Sporazumi i ugovori sklopljeni s pravnim
i fizičkim osobama
Izborna dokumentacija o izborima za
Općinsko vijeće i mjesnu samoupravu
Informacije vezane za prostorno planiranje
i zaštitu okoliša
Informacije
vezane
uz
komunalnu
infrastrukturu (redovno održavanje i
izgradnja, priključenje na infrastrukturu)
Dokumentacija iz obvezno-pravnih odnosa
s pravnim i fizičkim osobama od 1993.
godine (ugovori s ministarstvima, ugovori
s Fondom za regionalni razvoj, ugovori o
davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu države i dr.)
Natječajna dokumentacija i odluke o
javnoj nabavi za potrebe općine Oprisavci
Pravilnik o untarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela, Odluka o osnovama za
raspoređivanje plaća, naknada i drugih
materijalnih naknada
Posebni projekti
Proračuni općine, odluke o izvršenju
Proračuna, Godišnji obračun Proračuna
Općinski porezi
Dokumentacija o radu trgovina i
ugostiteljskih objekata
Dokumentacija grobnih mjesta (geodetski
elaborat grobnih mjesta)
Dokumentacija o komunalnom doprinosu
Dokumentacija vezana za koncesije
Program raspolaganja poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Dokumentacija o provedbi socijalnog
programa
Informacije
o
priredbama
i
manifestacijama pod pokroviteljstvom
općine Oprisavci
Informacije o sportu i kulturi
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Klasa : 023-05/06-01/41
Urbroj: 2178/14-01-06-2
Oprisavci, 28. lipnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

27.
Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o
pravu na pritup informacijama ("NN" broj
172/03.) i članka 26. Statuta općine Oprisavci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
01/06.), Općinsko vijeće općine Oprisavci na
svojoj 13. sjednici održanoj 28. lipnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o određivanju službene osobe za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama
Članak 1.
Za rješavanje ostvarivanja prava na
pristup informacijama u općini Oprisavci određuje
se Ankica Galović, djelatnik Upravnog odjela (u
daljnjem tekstu: službenica za informiranje).
Članak 2.
Službenica za informiranje mjerodavna je
za ostvarivanje prava na pristup informacijama, te
obavlja poslove propisane člankom 22. Zakona,
stavak 3.:
1.
2.

3.

rješavanje
pojedinačnih
zahtjeva
i
redovitog
objavljivanja
informacija,
sukladno svom unutarnjem ustroju,
unapređuje način obrade, klasificiranje,
čuvanje i objavljivanje informacija koje su
sadržane u službenom dokumentu koje se
odnose na rad tijela javne vlasti,
osigurava
neophodnu
pomoć
podnositeljima
zahtjeva
u
vezi
s
ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom.
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Članak 3.

I.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje
pravo na pristup informacijama podnošenjem
usmenog ili pisanog zahtjeva.

Josipu Cvijanoviću iz Oprisavaca, član
HDZ-a, izabranog na listi HDZ-a, čiji je mandat
za člana Općinskog vijeća potvrđen 10. 6. 2006. g.,
potvrđuje se mirovanje mandata.

Pisani zahtjev podnosi se na adrsu:
Općina Oprisavci, Oprisavci 174 A
35213 Oprisavci
Usmeni zahtjev prima se na zapisnik svakim
radnim danom u uredovno vrijeme.
Zahtjev se može podnijeti i putem
telefona na telefonski broj: 227-501, a u tom
slučaju o zahtjevu se sastavlja službena zabilješka.

II.
Josip Cvijanović dana 22. 3. 2006. g.
izabran je na dužnost člana Općinskog
poglavarstva i podnio je 25. 3. 2006. g. zahtjev za
mirovanje mandata, a obzirom da je dužnost člana
Općinskog poglavarstva nespojiva s obnašanjem
dužnosti člana Općinskog vijeća, ispunjene su
zakonske pretpostavke za mirovanje mandata.

Članak 4.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

Klasa : 023-05/06-01/42
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 28. lipnja 2006.

Klasa : 023-05/06-01/44
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 28. lipnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

28.

29.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
("NN" br. 44/05.-pročišćeni tekst) i članka 32.
stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Oprisavci, Općinsko vijeće općine Oprisavci na
svojoj 13. sjednici održanoj 28. lipnja 2006. g.,
donijelo je

Na temelju članka 33. točke 3. Statuta
općine Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 01/06.) i podnesene
ostavke Josipa Cvijanovića za obnašanje dužnosti
člana Općinskog vijeća zbog nespojive dužnosti
člana Općinskog vijeća s dužnošću člana
Općinskog poglavarstva, Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 13. sjednici održanoj 28.
lipnja 2006. g., donijelo je

ZAKLJUČAK
ODLUKU
o mirovanju mandata
člana Općinskog vijeća općine Oprisavci

o razrješenju člana Općinskog vijeća
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Članak 1.

II.

Josip Cvijanović izabran 10. 6. 2005. g., na
konstituirajućoj sjednici za člana Općinskog vijeća
općine Oprisavci razrješuje se dužnosti člana
Općinskog vijeća općine Oprisavci na vlastiti
zahtjev, zbog nespojive dužnosti člana Općinskog
vijeća s dužnošću člana Općinskog poglavarstva.

Općinsko vijeće zaključilo je mirovanje
mandata Josipu Cvijanoviću iz razloga obnašanja
nespojive dužnosti člana Općinskog poglavarstva s
dužnošću člana Općinskog vijeća, te utvrđuje na
temelju zahtjeva Općinskog odbora HDZ-a
Oprisavci i Izvješća i prijedloga Mandatne
komisije da su ispunjeni zakonski uvjeti za
obnašanje dužnosti člana Općinskog vijeća Mati
Blaževiću, kao u točki I. ovog Zaključka.

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

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

Klasa : 023-05/06-01/43
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 28. lipnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

Klasa : 023-05/06-01/45
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 28. lipnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

30.
31.
Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05. - pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Oprisavci, Općinsko
vijeće općine Oprisavci na svojoj 13. sjednici
održanoj 28. lipnja 2006. g., donijelo je
ZAKLJUČAK
o potvrdi mandata
članu Općinskog vijeća općine Oprisavci

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01. i 129/05.) i članka 26. Statuta općine
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06.), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 13. sjednici održanoj 28.
lipnja 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o uplati 0,01% udjela u temeljenom kapitalu
"Vodovod" d.o.o. Slavonski Brod

I.
Mato Blažević - Hrvatska demokratska
zajednica (HDZ) započinje obnašanje dužnosti
člana Općinskog vijeća općine Oprisavci umjesto
Josipa Cvijanovića s danom davanja svečane
prisege, odnosno 28. lipnja 2006. godine.

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci donijelo
je Odluku o uplati 0,01% udjela u temeljenom
kapitalu "Vodovod" d.o.o. Slavonski Brod.
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Članak 2.

Općinsko vijeće općine Oprisavci donijelo
je Odluku o uplati 0,01% udjela u temeljenom
kapitalu "Vodovod" d.o.o. Slavonski Brod u iznosu
8.000,00 kn, kao temeljnog uloga općine Oprisavci
u temeljnom kapitalu "Vodovod" d.o.o. Slavonski
Brod, a radi izgradnje regionalnog vodovoda
Istočne Slavonije.
Članak 3.

Trnjanski Kuti, bez naknade koristi dijelom k.č.br.
171/1 u k.o. Trnjanski Kuti ("Gaj" Trnjanski
Kuti), koja je u vlasništvu općine Oprisavci, za
izgradnju lovačkog doma.
Članak 2.
Sukladno članku 1. ove Odluke zadužuje
se Općinsko poglavarstvo općine Oprisavci da
utvrdi točnu površinu dijela katastarske čestice na
kojoj će se graditi lovački dom.

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

Broj: 12

Članak 3.
Ova
donošenja.

Odluka

stupa

na

snagu

danom

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

Klasa : 023-05/06-01/39
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 28. lipnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

Klasa : 023-05/06-01/36
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 28. lipnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

32.
33.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01. i 129/05.) i članka 26. Statuta općine
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06.), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 13. sjednici održanoj 28.
lipnja 2006. godine, donijelo je
ODLUKU

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01. i 129/05.) i članka 26. Statuta općine
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06.), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 13. sjednici održanoj 28.
lipnja 2006. godine, donijelo je

o davanju na korištenje dijela k.č.br. 171/1
k.o. Trnjanski Kuti ("Gaj" Trnjanski Kuti)
LD "Jelas" Ruščica,
Lovna jedinica Trnjanski Kuti

ODLUKU
o davanju suglasnoti HEP-u za ugradnju
betonskog stupa u Svilaju ispred k.br. 43

Članak 1.

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Oprisavci suglasno
je da se LD "Jelas" Ruščica, Lovna jedinica

Općinsko vijeće općine Oprisavci suglasno
je da se u Svilaju na javnoj površini ispred k.br.
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43 ugradi betonski stup zbog dotrajalosti
niskonaponske zračne mreže, uz uvjet da se pri
postavljanju novog betonskog stupa ne ugrožava
planirana trasa plina i vode, te postojeće TK
mreže.

o davanju suglasnoti HEP-u za ugradnju dva
betonska stupa u Trnjanskim Kutima ispred
k.br. 28 i 36

Članak 2.

Članak 1.

Nalaže se investitoru da kod korištenja
javne površine pri izvođenju radova iz članka 1.
ove Odluke vodi računa o čuvanju javne površine,
te po završetku istu dovede u red.

Općinsko vijeće općine Oprisavci suglasno
je da se u Trnjanskim Kutima na javnoj površini
ispred k.br. 28 i 36 ugrade dva betonska stupa
zbog izmiještanja niskonaponske zračne mreže, uz
uvjet da se pri postavljanju novih betonskih
stupova ne ugrožava planirana trasa plina i vode,
te postojeće TK mreže.

Članak 3.
Ova
donošenja.

Odluka

stupa

na

snagu

ODLUKU

danom
Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 023-05/06-01/37
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 28. lipnja 2006.

Nalaže se investitoru da kod korištenja
javne površine pri izvođenju radova iz članka 1.
ove Odluke vodi računa o čuvanju javne površine,
te po završetku istu dovede u red.
Članak 3.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

Ova
donošenja.

Odluka

stupa

na

snagu

danom

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
34.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01. i 129/05.) i članka 26. Statuta općine
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06.), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 13. sjednici održanoj 28.
lipnja 2006. godine, donijelo je

Klasa : 023-05/06-01/38
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 28. lipnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.
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Broj: 12

OPĆINA ORIOVAC

Članak 3.

33.
Plan sadržava:
Općinsko vijeće općine Oriovac, temeljem
članka 24. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne
novine" br. 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.),
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
općine Oriovac za razdoblje 2006.-2010. godine
("Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije, br.
11/06.) i članka 21. Statuta (''Službeni vjesnik'
Brodsko-posavske županije", 13/01. , 10/04.i 11/06. )
na 10. sjednici održanoj 5. 9. 2006., donijelo je

I.

A)

TEKSTUALNI DIO

1.
2.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA
IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG
DIJELA
2.1. Tekstualni dio
2.2. Odredbe za provođenje

ODLUKU

B)

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja
općine Oriovac

0.
0.1.
1.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
KORIŠTENJE I NAMJENA
POVRŠINA
GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA I
GOSPODARSKIH ZONA
Slavonski Kobaš

TEMELJNE ODREDBE
2.
Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja općine Oriovac (''Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", broj 24/05.).

II.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.

Članak 2.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
općine Oriovac (u daljnjem tekstu : Plan) sastoji se od
knjige-elaborata pod nazivom: ''Prostorni plan
uređenja općine Oriovac'' Izmjene i dopune, broj
Plana: 15/2006. godine.

Ovom Odlukom mijenjaju se i dopunjuju
odredbe za provođenje Odluke o Prostornom planu
uređenja općine Oriovac ''Službeni vjesnik ' Brodskoposavske županije", broj 24/05. (u daljnjem tekstu :
Temeljna odluka).
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Članak 5.
U članku 4. Temeljne odluke, stavku prvom,
alineja treća, mijenja se i glasi:
''-

-
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grla (izraženo u m) + 30 m,
za ostale životinje i perad: broj uvjetnih grla
(izraženo u m) + 30 m.

Zadane udaljenosti se ne primjenjuju na
udaljenosti većoj od 80,0 m od regulacijske linije.''

građevinska područja gospodarskih zona
Slavonski Kobaš''.
Članak 9.
Članak 6.

Iza članka 70. Temeljne odluke dodaje se novi
podnaslov i deset novih članaka, koji glasi:

Članak 54. Temeljne odluke mijenja se i glasi:
''3.3.
''Građevine u funkciji gospodarskih
djelatnosti se smještaju u naselja, u građevinska
područja gospodarskih zona i izvan građevinskih
područja.''

GRAĐEVINSKO PODRUČJE
GOSPODARSKE ZONE
POLJOPRIVREDNE NAMJENE
SLAVONSKI KOBAŠ''
Članak 70.a.

Članak 7.
U članku 56. Temeljne odluke, stavak drugi,
mijenja se i glasi:
''U građevinskim područjima naselja stalnog
stanovanja maksimalni kapacitet građevine za uzgoj
životinja može biti 50 uvjetnih grla.''
U stavku trećem, alineji osmoj, riječ: ''do''
zamjenjuje se riječju: ''preko''.
Iza stavka trećeg, dodaje se novi stavak četvrti
koji glasi:

U građevinskom području Gospodarske zone
poljoprivredne namjene Slavonski Kobaš dozvoljena
je gradnja građevina za obavljanje ratarske i/ili
intenzivne stočarske i peradarske proizvodnje,
pratećih građevina u funkciji osnovne građevine
(skladišta, mješaonica stočne hrane, klaonice,
hladnjače, spremište strojeva i alata, garaže, upravne i
manje trgovačke građevine (do 30 m2 bruto površine)
sl.), te obiteljskih stambenih građevina (ukoliko se
izdaju lokacijski uvjeti istovremeno s građevinom za
intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju ili na
građevnoj čestici na kojoj se nalazi legalno izgrađena
građevina za intenzivnu stočarsku i peradarsku
proizvodnju), infrastrukturnih građevina i građevina
koje se grade na javnoj površini (kiosci i sl.).

''Ako općina svojom Odlukom prema
posebnom propisu utvrdi manji broj uvjetnih grla od
dozvoljenih, primjenjivat će se Odluka.''

Članak 8.

Članak 70.b.
Građevinama za obavljanje ratarske i/ili
intenzivne stočarske i peradarske proizvodnje
smatraju se:

Članak 57. Temeljne odluke mijenja se i glasi:
''Najmanja udaljenost poljoprivredne
građevine za smještaj životinja od regulacijske linije
na građevinskoj čestici obiteljskog stanovanja
jednaka je:
-

za svinje:

četverostrukom broju uvjetnih

-

građevine za uzgoj životinja i peradi (farme)
građevine za osnovnu doradu / preradu za
potrebe poljoprivredne proizvodnje
(klaonica, hladnjača, mješaonica stočne
hrane i sl.).
Građevine za osnovnu doradu / preradu za
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potrebe poljoprivredne proizvodnje mogu se graditi i
kao prateće građevine.

Članak 70.c.
Maksimalni koeficijent izgrađenosti
građevnih čestica u građevinskom području
Gospodarske zone poljoprivredne namjene Slavonski
Kobaš iznosi 0,6 .
Prethodni stavak ne odnosi se na građevne
čestice infrastrukturne namjene.

Broj: 12

gradi (izdaju lokacijski uvjeti) na građevnoj čestici na
kojoj se nalazi postojeća izgrađena obiteljska
stambena građevina, ili se gradi (izdaju lokacijski
uvjeti) istovremeno s obiteljskom stambenom
građevinom, minimalna udaljenost od obiteljske
stambene građevine iznosi 10 metara, a minimalna
udaljenost od granica građevnih čestica iznosi 5
metara.
Izuzetno, na postojećoj peradarskoj farmi na
k.č.br. 1263 k.o. Slavonski Kobaš, minimalna
udaljenost građevine za obavljanje ratarske i/ili
intenzivne stočarske i peradarske proizvodnje od
obiteljske stambene građevine iznosi 5 metara .

Članak 70.d.
Članak 70.h.
Maksimalni kapacitet građevina za uzgoj
životinja i peradi može biti 150 uvjetnih grla.
Sve vrste životinja i peradi svode se na
uvjetna grla primjenom koeficijenata iz članak 56.
Temeljne odluke.

Postojeće legalno izgrađene obiteljske
stambene građevine moguće je rekonstruirati
sukladno članku 210. ove Odluke.

Članak 70.i.
Članak 70.e.
Maksimalna etažna visina građevina za
obavljanje ratarske i/ili intenzivne stočarske i
peradarske proizvodnje, te pratećih građevina iznosi
podrum, prizemlje i potkrovlje.
Izuzetno, dozvoljava se i veći broj etaža
ukoliko je to uvjetovano tehnološkim procesom.

Članak 70.f.
Ukoliko se građevina za obavljanje ratarske
i/ili intenzivne stočarske i peradarske proizvodnje
gradi (izdaju lokacijski uvjeti) na zasebnoj građevnoj
čestici, minimalna udaljenost od regulacijske linije 1
(označene na kartografskom prikazu 2.
GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA I
GOSPODARSKIH ZONA Slavonski Kobaš) iznosi
25 metara, a minimalna udaljenost od ostalih granica
građevne čestice iznosi 5 metara.

Članak 70.g.
Ukoliko se građevina za obavljanje ratarske
i/ili intenzivne stočarske i peradarske proizvodnje

Gradnja (izdavanje lokacijskih uvjeta)
obiteljskih stambenih građevina (ili nadogradnja)
dozvoljava se ukoliko se gradi (izdaju lokacijski
uvjeti) istovremeno s građevinom za obavljanje
ratarske i/ili intenzivne stočarske i peradarske
proizvodnje, ili se gradi (izdaju lokacijski uvjeti) na
građevnoj čestici na kojoj se nalazi postojeća legalno
izgrađena građevina za obavljanje ratarske i/ili
intenzivne stočarske i peradarske proizvodnje.
Bruto izgrađena površina obiteljske stambene
građevine može biti max 20 % bruto izgrađene
površine građevine za obavljanje ratarske i/ili
intenzivne stočarske i peradarske proizvodnje.
Za gradnju obiteljskih stambenih građevina
vrijede uvjeti iz članka 22.-25. i 27.-34. ove Odluke.

Članak 70.j.
Prateće građevine u funkciji osnovne
građevine (skladišta, mješaonica stočne hrane,
klaonice, hladnjače, spremište strojeva i alata, garaže,
upravne i manje trgovačke građevine (do 30 m2 bruto
površine) sl.) moguće ja graditi (izdavati lokacijske
uvjete) na građevnoj čestici na kojoj se nalazi
postojeća legalno izgrađena građevina za obavljanje
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ratarske i/ili intenzivne stočarske i peradarske
proizvodnje ili ako se grade istovremeno s njom.
Minimalna udaljenost prateće građevine od
regulacijske linije 1 iznosi 25 metara.
Izuzetno, prateće upravne, manje trgovačke
građevine i garaže moguće je graditi i na manjoj
udaljenosti od regulacijske linije 1, ali ne manjoj od 5
metara.''
Dosadašnja oznaka podnaslova: ''3.3.''
postaje: ''3.4.''

Članak 10.
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izgradnjom septičkih jama.
Izuzetno, kod gradnje obiteljskih građevina i
građevina s količinom otpadne vode manje od 2 mł na
dan, dozvoljena je gradnja septičkih jama.''

III

ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 13.

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

Članak 141. Temeljne odluke mijenja se i
glasi:

Članak 14.

''Industrijske građevine, kompleksi za
intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju i ostale
građevine s većim zagađivanjem korištenih voda koje
nisu obuhvaćene sustavima za odvodnju i
pročišćavanje voda naselja moraju izgraditi vlastite
sustave odvodnje i uređaje za pročišćavanje.''

Svi postojeći kartografski prikazi Prostornog
plana uređenja općine Oriovac ostaju na snazi, osim
kartografskih prikaza:
1.

''Korištenje i namjena prostora'
mj. 1:25.000

4.1.

Građevinsko područje naselja i gospodarske
zonemj. 1: 5.000
Slavonski Kobaš

Članak 11.
Članak 142. Temeljne odluke mijenja se i
glasi:
''Sve zagađene vode koje ne odgovaraju
uvjetima za upuštanje u odvodni sustav ili prijemnik
(recipijent) prije upuštanja trebaju se pročistiti
uređajem za prethodno čišćenje''.

Članak 12.

koji se stavljaju izvan snage i u cijelosti
zamjenjuju novih kartografskih prikazima kako
slijedi:
1.

''Korištenje i namjena prostora''
mj.1:25.000

2.

Građevinsko područje naselja i gospodarskih
zona mj. 1: 5.000
Slavonski Kobaš

Članak 143. Temeljne odluke mijenja se i
glasi:
Članak 15.
''U postupku izdavanja lokacijskih uvjeta za
nove građevine, osobito kod izdavanja lokacijskih
uvjeta za proizvodne građevine i za građevine iz
članka 141. ove Odluke, rješenje zbrinjavanja
otpadnih voda treba predvidjeti izgradnjom vlastitih
uređaja za predtretman zagađenih otpadnih voda, a ne

Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji se
imaju smatrati izvornikom.
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Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po
objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije."

Broj: 12

Klasa : 022-01/06-01/44
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 5. 9. 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Jadranko Mličević, v.r.
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OPĆINA PODCRKAVLJE

24.

IZMJENE I DOPUNE
Plana nabave za 2006. godinu

Na temelju članka 14. točke 1. Zakona o
javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01.,
197/03. i 92/05.) i članka 43. Statuta općine
Podcrkavlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 22/05.) i članka 4. Poslovnika
Općinskog
poglavarstva
("Službeni
vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 04/06.), Općinsko
poglavarstvo općine Podcrkavlje na 6. sjednici
održanoj 27. srpnja 2006. g., donijelo je
R.
Br.

Konto Opis nabave

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

3221
3224
3225
3232
3233
3234
3237
3238
3239
3293
3299
3722
4111
4214
4513
4514

I.
U Planu nabave za 2006. godinu,
Klasa:400-02/06-01/2, Urbroj:2178/13-03-06-1 od
7. lipnja 2006. g., u točki 1. u tabelarnom prikazu
mijenjaju se stavke na način da se iznosi
mijenjaju na način kako slijedi:
Plan za
2006.

Uredski materijal i ostali mater. rashodi
Materijal i dijelovi za tek. održavanje
Usluge tek. i invest. održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade građ. i kućans. u naravi
Zemljište
Ostali građevinski rashodi
Dodatna ulaganja na cestama
Dodatna ulaganja na ostalim građ. obj.

10.000,00
5.000,00
1.000,00
100.000,00
7.000,00
17.000,00
32.000,00
5.000,00
1.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
70.000,00
200.000,00
780.000,00
90.000,00

+ Povećanje
- Smanjenje

+57.160,00

+8.000,00

II.

10.000,00
62.160,00
1.000,00
100.000,00
7.000,00
17.000,00
40.000,00
5.000,00
1.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
70.000,00
200.000,00
780.000,00
90.000,00
1.423.160,00

1.358.000,00

Ukupno:

Novi Plan
za 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVA
OPĆINE PODCRKAVLJE

Ostale stavke Plana nabave ostaju nepromijenjene.
III.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu
danom donošenja i objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Klasa : 400-02/06-01/2
Urbroj: 2178/13-03-06-2
Podcrkavlje, 27. 7. 2006.
Načelnik
Miroslav Jarić,dipl.ing., v.r.
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OPĆINA SIBINJ

6.
Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. 66/01 i 87/02.) i Zakona o
izmjeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. 48/05.) i na temelju
članka 28. Statuta općine Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 11/01. i 21/04.),
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 4. sjednici održanoj 7. prosinca 2005. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države u općini Sibinj
Članak 1.
U Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine
Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 17/02.), na koji je suglasnost dalo Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, klasa:320-02/02-01/688, Urbroj:525-2-02-04/DI od 29.
srpnja 2002. mijenja se članak 8., (poljoprivredne površine predviđene za prodaju), članak 10.
(poljoprivredne površine predviđene za zakup) i dodaje članak 10a (poljoprivredno zemljište predviđeno
za ostale namjene).
Članak 2.
A) stavak 1. članka 8. Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem mijenja se i glasi:
Sukladno utvrđenim podacima iz članka 2. ovog Programa za potrebe prodaje u općini Sibinj određuju
se poljoprivredne površine:

Broj: 12
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B)
Popis katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske koje s e izmjenom Programa izuzimaju
od prodaje:

Članak 3.
A)
Stavak 1. članak 10. Programa o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem mijenja se i glasi:
Sukladno utvrđenim podacima iz članka 2. ovog Programa za potrebe zakupa u općini Sibinj određuju se
poljoprivredne površine:

B)
Popis katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske koje se izmjenom Programa izuzimaju
iz zakupa:

Članak 4.
A)
Iza članka 10. dodaje se članak 10a koji glasi: Sukladno utvrđenim podacima iz članka 2. ovog
Programa za ostale namjene u općini Sibinj određuju se površine:
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B)
Popis katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske koje su izmjenom Programa
predviđene za ostale namjene:

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrde, šumarstva i
vodnog gospodarstva, i objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 022-05/05-02/04
Urbroj: 2178/0/-01-05-1
Sibinj, 7. prosinca 2005. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Kovačević, v.r.
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OPĆINA SIKIREVCI

44.

Članak 2.

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o
prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 30/94,
68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 26.
Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/06), a na osnovu suglasnosti i
mišljenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodnoga gospodarstva Klasa: 350-02/06-01/52,
Ur.broj: 525-09-A.B.P./06-02 od 9.
6. 2006.;
Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku Klasa: 61208/06-01-03/1006, Ur.broj: 532-04-9/1-06-05 od 3.
4.2006. i Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj
županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove,
Klasa: 350-05/06-01/20, Ur.broj: 2178-01-03-01-066 od 5. 4.2006., Općinsko vijeće općine Sikirevci na
svojoj 11. sjednici održanoj 13. 7. 2006. godine,
donijelo je:

Prostorni plan sastoji se od Elaborata, pod
nazivom "Prostorni plan uređenja općine Sikirevci"
koji je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba,
2005. godine.
Elaborat iz stavka 1. ovog članka sadrži
tekstualni i grafički dio.

Članak 3.
Prostorni plan sadrži:
I.
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

ODLUKU
o donošenju Prostornoga plana uređenja
općine Sikirevci
I

1.1.4.

TEMELJNE ODREDBE
2.
Članak 1.
2.1.

Donosi se Prostorni plan uređenja općine
Sikirevci (u daljnjem tekstu: Prostorni plan).

2.1.1.

OBRAZLOŽENJE
POLAZIŠTA
Položaj, značaj i posebnosti područja općine
Sikirevci u odnosu na prostor i sustave
Županije i države
Osnovni podaci o stanju u prostoru
Prostorno razvojne i resursne značajke
Planski pokazatelji i obveze dokumenata
prostornog uređenja šireg područja i ocjena
postojećih prostornih planova
Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja
razvoja u odnosu na demografske i
gospodarske podatke, te prostorne
pokazatelje
CILJEVI PROSTORNOG RAZVITKA I
UREĐENJA
Ciljevi prostornog razvitka županijskog
značaja
Razvoj naselja, posebnih funkcija i
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infrastrukturnih sustava
2.1.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora
2.1.3. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih
dijelova okoliša
2.2.
Ciljevi prostornog razvitka općinskog
značaja
2.2.1. Demografski razvitak
2.2.2. Odabir prostorno-razvojne strukture
2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i
komunalne infrastrukture
2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina
2.3.
Ciljevi prostornog uređenja naselja na
području općine Sikirevci
2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora
2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja u
odnosu na postojeći i planirani broj
stanovnika, gustoću stanovanja, izgrađenost,
iskorištenost i gustoću izgrađenosti, obilježja
naselja, vrijednosti i posebnosti krajobraza,
prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina
2.3.3. Unapređenje uređenja naselja i komunalne
infrastrukture
2.3.3.1. Unapređenje uređenja naselja
2.3.3.2. Unapređenje prometne infrastrukture
2.3.3.3. Unapređenje komunalne infrastrukture
3.
PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
3.1.
Prikaz prostornog razvitka na području
općine u odnosu na prostornu i gospodarsku
strukturu Županije
3.2.
Organizacija prostora i osnovna namjena i
korištenje površina
3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu
površina
3.3.
Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti
3.4.
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
3.4.1. Zone gospodarskih djelatnosti
3.4.2. Poljoprivredne površine
3.4.3. Prirodne cjeline i šume
3.4.4. Zone turističkih aktivnosti
3.5.
Razvoj infrastrukturnih sustava
3.5.1. Prometni infrastrukturni sustav (ceste,
željeznica, javne komunikacije,
produktovodi)
3.5.2. Energetski sustav
3.5.3. Vodnogospodarstveni sustav
3.6.
Postupanje s otpadom
3.7.
Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš
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4.

MJERE POSEBNE ZAŠTITE

II.
1.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE
UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA
POVRŠINA
UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
Građevine od važnosti za državu i Županiju
Građevinska područja naselja
Izgrađene strukture izvan naselja
UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI
UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI
Uvjeti uređenja i gradnje športskorekreacijskih građevina
UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI
TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA
Cestovni prometni sustav
Željeznički promet
Riječni promet
Telekomunikacijska mreža
Plinoopskrba
Elektroenergetska mreža
Odvodnja
Vodoopskrbni sustav
Uređenje vodotoka
MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I
PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA
Krajobrazne i prirodne vrijednosti
Zaštita nepokretnih kulturnih dobara
POSTUPANJE S OTPADOM
MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
Zaštita podzemnih voda
Zaštita od buke
Zaštita od požara
MJERE PROVEDBE PLANA
Obveza izrade prostornih planova
Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
Rekonstrukcija građevina čija je namjena
protivna planiranoj namjeni

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
4.1.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6.

6.1.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

B)
1.
2.

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
1:25000
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I
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2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

MREŽE 1:25000
POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I
ZAŠTITU PROSTORA 1:25000
PODRUČJA POSEBNIH UVJETA
KORIŠTENJA
PODRUČJA POSEBNIH
OGRANIČENJA U KORIŠTENJU
GRANICE GRAĐEVINSKIH
PODRUČJA 1:5000
SIKIREVCI
JARUGE

II.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.

UVJETI ZA ODREĐIVANJE
NAMJENA POVRŠINA
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*

šume i druge neizgrađene površine

b)
*
*

promet
cestovne prometnice
željeznice

1.5.

Za razvoj naselja određeni su izgrađeni i
neizgrađeni dijelovi građevinskih područja.

1.6.

Za razvoj izvan naselja su predviđene radne
zone, etno park uz početak kanala te prostori
za uređaje prevodnice na plovnom kanalu.

1.7.

Na području općine su određene granice
osobito vrijednih obradivih tala, vrijednih i
ostalih obradivih tala.

1.8.

Planom su određeni vodotoci rijeke Save,
potoka, zatim plovni kanal Sava Dunav, te
hidromeliracioni kanali.

1.9.

Šumske i druge neizgrađene površine su
određene prema stanju u prostoru i
predstavljaju krajobraznu vrijednost u kojoj
se mogu predvidjeti sadržaji sukladni
osnovnom obilježju.

1.10.

Ceste su planom određene koridorima
usklađenim s razvrstavanjem cesta. Trase im
ne bi trebalo mijenjati, osim u slučaju
poboljšanja sigurnosti odvijanja prometa.
Iznimka su dvije alternativne moguće trase
zaobilaznice Sikirevaca.

1.11.

Trasa željezničke pruge je određena načelno i
na dionici gdje je predviđena nova trasa nju će
se detaljno odrediti lokacijskom dozvolom.

1.12.

Trasa višenamjenskog kanala Sava Dunav je
određena načelno, a točna će se odrediti
lokacijskom dozvolom.

2.
2.1.

UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
Građevine od važnosti za državu i
Županiju

Članak 4.
1.1.

Razgraničenje prometnih površina, površina
određenih za gradnju građevina gospodarskih
djelatnosti, građevinska područja naselja te
šumskih i poljoprivrednih površina kao i
površina za šport i rekreaciju prikazano je u
kartografskom prikazu 1. - Korištenje i
namjena prostora.

1.2.

U planu namjene površina su detaljno
razgraničene zone različitih namjena.

1.3.

Kod određivanja plana namjene prostora
izvršena je sistematizacija namjene vodeći
računa o očuvanju prirodnih vrijednosti,
nudeći mogućnost razvoja u svakom od
naselja u skladu s mogućnostima i rastom
broja stanovnika.

1.4.

Sistematizacija namjene površina je izvršena
po sljedećim grupama:

a)
*
*
/

prostori za razvoj i uređenje
razvoj i uređenje prostora naselja
razvoj i uređenje prostora izvan naselja
poljoprivredna tla isključivo osnovne
namjene
uređenje vodotoka i voda: Sava i plovni
kanal

*

Članak 5.
2.1.1. Na području općine planira se gradnja
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sljedećih građevina od važnosti za državu i
Županiju:
2.1.2. Cestovne prometnice
Planirane su: postojeća autocesta D4,
postojeća državna cesta D7 sa dvije
alternative moguće trase u dijelu gdje bi
trebala zaobići naselje Sikirevci, te postojeće
županijske ceste: Ž 4210 i Ž 4220.
2.1.3. Željezničke pruge
Planirano je poboljšanje dijela magistralne
pomoćne postojeće pruge Vrpolje Slavonski
Šamac, te gradnja dijela nove trase.
2.1.4. Riječni plovni put
Predviđeno je odvijanje prometa Savom i
planiranim višenamjenskim kanalom Sava
Dunav. Na kanalu će se izvesti prevodnica i
drugi uređaji potrebni za plovidbu.
2.1.5. Za Županiju je od telekomunikacijske mreže
značajna njena postojeća centrala Sikirevci i
spojevi do nje.
2.1.6. Postojeći poštanski ured je od važnosti za
Županiju i nije predviđen novi.
2.1.7. Od energetskih građevina od značaja za
državu i Županiju kroz općinu prolazi
dalekovod 220 kV.
2.1.8. Od značaja za Županiju su sve trafostanice
35/20 (10) kV, te dalekovodi 35 kV i 20(10)
kV.
2.1.9. Planirani plinovod što od redukcijske stanice
Sikirevci povezuje općine Sikirevci i
Slavonski Šamac je od županijskog značaja.
2.1.10. Za Županiju su značajni prostori za
eksploataciju mineralnih sirovina.
2.1.11. Rijeka Sava s obrambenim nasipima, plovni
put Savom i planirani višenamjenski kanal,
zajedno s neophodnim uređajima su od
značaja za državu.
2.1.12. Od značaja za Županiju su crpilišta Gundinci i
Kruševica, te dio regionalnog vodovoda na
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području općine Sikirevci.
Gradnja ovih građevina može se izvoditi na
temelju lokacijskih dozvola u kojima će biti
propisani detaljni uvjeti uređenja i zaštite
pojedinih građevina.
2.1.13. Novo regionalno vodocrpilište između
Sikirevaca i Save s novim magistralnim
vodoopskrbnim cjevovodom bit će od
županijskog značaja. Njegove zone zaštite će
se odrediti posebnom odlukom.

2.2.

Građevinska područja naselja
Članak 6.

2.2.1. Prilikom formiranja građevinskih područja
naselja planom se razlikuju izgrađeni i
neizgrađeni dijelovi građevinskih područja.
Formiranje novih dijelova građevinskih
područja predloženo je tamo gdje postojeća
izgradnja nije bila obuhvaćena građevinskim
područjem, gdje je bilo ocijenjeno da je
povećanje građevinskog područja prihvatljivo
(uz postojeće prometnice, u kontaktnim
zonama s postojećim izgrađenim područjem,
kao interpolacije u postojećim naseljima, te u
blizini novih razvojnih elemenata, poput
radne zone).
2.2.2. Razgraničenje zona javnih i drugih namjena
vrši se na osnovi plana namjena površina uz
uvažavanje stvarnog stanja na terenu i
vlasničkih odnosa. To se odnosi i na prometne
koridore.
2.2.3. Lokacijskom dozvolom se može odrediti
granica građevnih čestica tako da u što većoj
mjeri odgovaraju stvarnom stanju. Pri tome
više od 50% površine mora biti u zoni osnovne
namjene.
2.2.4. Granice građevinskog područja utvrđene su, u
pravilu, granicama katastarskih čestica na
kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:5000.
Na građevinskom području ne smiju se graditi
građevine koje bi svojim postojanjem ili
upotrebom neposredno ili potencijalno
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ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju,
ili ugrožavale vrijednost čovjekova okoliša,
niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na
način koji bi izazvao takve posljedice.
Unutar granice građevinskog područja,
zemljište se može parcelirati sukladno
odredbama važećeg Zakona koje to reguliraju.
2.2.5. U okviru ovih područja mogu se graditi
stambene, pomoćne, radne i gospodarske
građevine, manji pogoni, pilane, građevine
ugostiteljsko turističke namjene, prateći
sadržaji i škole, vrtići, upravne građevine,
crkve, trgovine, komunalni objekti i uređaji, te
ostale građevine koje služe funkcioniranju
naselja.
2.2.6. Lokacije za nestambene sadržaje nisu planom
unutar građevinskih područja diferencirane.
Time se omogućava izbor lokacije u trenutku
donošenja odluke o gradnji, kada će se takvi
sadržaji graditi u nekom od naselja.
2.2.7. Na jednoj građevnoj čestici u zonama
građevinskog područja može se graditi
stambena, stambeno-poslovna ili poslovna
građevina.
2.2.8. Uz građevine iz točke 2.2.7. mogu se graditi
pomoćne, gospodarske i manje poslovne
građevine koje sa stambenom građevinom
čine jednu funkcionalnu cjelinu.
2.2.9. Za poslovne građevine primjenjuju se
odredbe za nisku stambenu izgradnju.
2.2.10. Pomoćnim građevinama smatraju se garaže,
spremišta i sl.
2.2.11. Gospodarskim građevinama smatraju se:
-

one bez izvora zagađenja: šupe, kolnice,
sjenici, ljetne kuhinje, spremišta
poljoprivrednih proizvoda i sl.,

-

s izvorima zagađenja: staje, svinjci,
kokošinjci, kunićnjaci i sl.

-

u građevinskim područjima naselja može se
graditi staje za do 10 uvjetnih grla.
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2.2.12. Manjim poslovnim građevinama smatraju se:
-

za tihe i čiste djelatnosti, bez opasnosti od
požara i eksplozije; krojačke, frizerske,
postolarske i fotografske radionice,
prodavaonice mješovite robe, kaffei, buffeti i
sl.

-

za bučne djelatnosti: automehaničarske
radionice, limarije, lakirnice, bravarije,
kovačnice, stolarije, ugostiteljski objekti s
glazbom i sl.

2.2.13. N a n e i z g r a đ e n o m i n e u r e đ e n o m
građevinskom zemljištu minimalna veličina
građevne čestice određuje se za nisku
stambenu izgradnju:
-

za izgradnju građevina na slobodnostojeći
način minimalne širine 12 m i minimalne
dubine 20 m; udaljenost površine unutar koje
se razvija tlocrt građevine ne može biti manja
od 1,0 m od susjedne međe, ako se ne izvode
otvori na zidu, odnosno 3,0 m ako se izvode
otvori,

-

za izgradnju poluugrađenih građevina
minimalna širina građevne čestice je 10,0 m, a
minimalna dubina 22,0 m.

-

za izgradnju ugrađenih građevina minimalna
širina građevne čestice je 7,0 m, a minimalna
dubina 26,0 m.

2.2.14. Odredbe iz točke 2.2.13. ne odnose se na
veličinu i oblik građevne čestice u postojećoj
građevinskoj strukturi i one koje su formirane
prije stupanja na snagu ovog Plana. Ukoliko
se građevina nalazi na udaljenosti manjoj od
tri metra od susjedne građevinske čestice
obvezno se izvodi protupožarni zid bez
ikakvih otvora, a na krovnoj plohi s nagibom
prema susjedu obvezno se izvodi snjegobran.
2.2.15. Građevine ne smiju svojom lokacijom ometati
ili ugrožavati pješački kolni promet, odnosno
s aspekta osunčanja i prozračenja negativno
utjecati na uvjete stanovanja i rada na
susjednim česticama.
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2.2.16. Tlocrtna izgrađenost građevne čestice u zoni
niske stambene izgradnje sa stambenim i
pomoćnim građevinama iznosi najviše 40%, a
sa stambenim, pomoćnim i poslovnim
sadržajima 50% od ukupne površine čestice,
izuzev ako se radi o rekonstrukciji povijesnih
ili drugih zaštićenih dijelova naselja gdje
izgrađenost može biti veća, ali ne veća od
legalne zatečene.
2.2.17. U zoni niske stambene izgradnje etažna visina
stambene građevine ne može biti veća od
podrum i 2 nadzemne etaže, te potkrovlje s
nadozidom max. 1,5 m, a za gospodarske,
pomoćne i male poslovne građevine ne veća
od prizemlja i podruma, bez nadozida na
tavanu.
2.2.18. Podrumom se smatra etaža kod koje kota
gornjeg ruba njene stropne konstrukcije nije
viša od 1,0 m od kote konačno zaravnatog
terena na najnižem dijelu, izravno uz
građevinu.
2.2.19. Horizontalni i vertikalni gabariti građevina,
oblikovanje pročelja i krovišta, te
upotrijebljeni građevinski materijali moraju
biti usklađeni s okolnim građevinama i
krajolikom.
2.2.20. Krovišta se moraju izvesti kosa, a nagib je
definiran tehničkim normativima za određenu
vrstu pokrova. Maksimalni nagib krovišta je
do 45.
2.2.21. Na industrijskim i javnim građevinama krov
se može izvesti na drugačiji način, ovisno od
načina osvjetljenja i tehnološkog procesa u
građevini. Iznimno, s aspekta osvjetljenja i
prozračenja okolnog prostora, na pomoćnim
građevinama i dograđenim dijelovima
stambenih građevina može se izvesti ravan
krov.
2.2.22. U starim dijelovima naselja s vrijednom
ruralnom arhitektekturom preporučuje se
korištenje građevinskih elemenata
karakterističnih za tu arhitekturu.
.
Građevine koje se izgrađuju na poluugrađeni
način ili u nizu moraju s građevinom na koju
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su prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu.
2.2.23. G r a đ e v i n e k o j e s e i z g r a đ u j u n a
slobodnostojeći način ne mogu se graditi na
udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice
susjedne građevne čestice ako imaju otvore.
2.2.24. Građevine koje se izgrađuju na poluugrađen
način jednom svojom bočnom stranom se
prislanjaju na granicu susjedne građevne
čestice.
2.2.25. Građevine koje se izgrađuju kao ugrađene
moraju se s dvjema svojim bočnim stranama
prislanjati na granicu susjednih građevnih
čestica.
2.2.26. Prisloni zidovi na međama susjednih čestica
moraju se izvesti kao protupožarni, a ukoliko
se izvodi goriva krovna konstrukcija isti
moraju presijecati krovište po cijeloj dužini
(50 cm iznad krovne plohe).
2.2.27. Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sl.,
treba izvesti na način da se ne narušava izgled
naselja, te da se ne promijeni prirodno
otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i
susjednih građevina.
2.2.28. Priključivanje građevina na električnu mrežu
obavlja se u skladu s uvjetima HEP-a. Ako na
dijelu građevinskog područja na kojem će se
graditi postoji vodovodna mreža i ako postoje
za to tehnički uvjeti, stambena se građevina
obvezno putem priključka na vodovod
opskrbljuje vodom, u suprotnom slučaju
opskrba vodom rješava se na higijenski način
prema mjesnim prilikama.
2.2.29. Otpadne vode iz kućanstva u mjestima bez
kanalizacije moraju se ispuštati u nepropusne
sabirne jame. U vodotoke se ne smije ispuštati
osoka, otopine umjetnih gnojiva kao i druge
štetne tvari, posebno iz manjih poslovnih
građevina.
2.2.30. Otpadne vode iz industrijskih kompleksa
moraju se prethodno pročistiti, odnosno
stručno dokazati da svojom agresivnošću ne
utječu na zagađenje čovjekova okoliša.
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Kruti otpad se može odlagati samo na za to
određena mjesta.
Na građevinskom području može se spaljivati
samo drvo i ligno celulozni otpad.
2.2.31. Javna prometna površina unutar granica
građevinskog područja na koju postoji izravni
prilaz s građevne čestice ili je uvjet za
osnivanje građevne čestice mora se
projektirati, graditi i uređivati kao trg ili ulica
tako da omogućava vođenje ostale
infrastrukture, te mora biti vezana na sustav
javnih cesta.
2.2.32. Ulicom se smatra svaka javna cesta ili put
unutar granica građevinskog područja uz koji
se izgrađuju stambene građevine i na koji
građevine imaju izravni pristup.
Ulica mora imati širinu kolnika propisanu
zakonom.
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2.2.38. Za neizgrađeni dio građevinskog područja
koji se širi uz državnu ili županijsku cestu, u
pravilu treba osnivati zajedničku sabirnu
ulicu, preko koja će se ostvariti direktan
pristup na javnu prometnu površinu za daljnju
izgradnju uz tu cestu.
U pravilu treba onemogućiti širenje
građevinskog područja naselja uz državne
ceste. Uz njih se i izvan građevinskog
područja mogu graditi samo prateći sadržaji
tranzitnog prometa kao što su benzinske
pumpe, autobusna stajališta, ugostiteljski
objekti, parkirališta i sl.

2.3.

Izgrađene strukture izvan naselja
Smjernice za građenje izvan građevinskih
područja:
Članak 7.

2.2.33. Minimalna udaljenost regulacijske linije od
ruba kolnika treba osigurati mogućnost
izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.

2.3.1. Izvan građevinskih područja naselja može se
planirati gradnja u skladu s vrijednostima i
osobitostima prostora i to:

2.2.34. Iznimno, uz kolnik slijepe ulice može se
osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu
njenu stranu.
Ne može se dozvoliti izgradnja građevine i
ograda, te podizanje nasada koji bi sprečavali
proširenje suviše uskih ulica, uklanjanje oštrih
zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i
time ometali promet.

a)
-

2.2.35. Ulična ograda se podiže iza regulacijske linije
na vlastitoj čestici.

-

mogu se graditi:
-

2.2.36. Kada se uređuje javno prometna površina kroz
građevinsko područje, položaj regulacione
linije ne može biti manji od osi županijske
ceste 9,5 m, a od osi lokalne ceste 6,0 m.

-

b)
2.2.37. Pristup građevnoj čestici s javno prometne
površine treba biti direktan na način da se ne
ugrožava javni promet, min. širine od 3,0 m,
odnosno prema posebnim uvjetima nadležnog
tijela. Iznimno pristup može biti posredan (s
upisanim pravom stvarne služnosti) za čestice
na kojoj se nalaze legalno izgrađene građevine
koje su predmet rekonstrukcije.

Na poljoprivrednom zemljištu, kojeg čine:
zemljište privedeno do visokoproduktivnog
stanja,
uređeno zemljište planirano za visoku
produktivnost,
zemljište visokoproizvodnog potencijala,

-

-

gospodarske građevine u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti,
građevine prometne, energetske, komunalne i
druge infrastrukture,
građevine za istraživanje energetskih
mineralnih sirovina,
Na ostalom poljoprivrednom zemljištu mogu
se graditi:
gospodarske i stambene građevine u funkciji
obavljanja poljoprivredne djelatnosti za
vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma,
rekreacijske građevine i sadržaji u funkciji
rekreacije koja koristi prirodne resurse,
građevine prometne, energetske, komunalne i
druge infrastrukture,
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-

građevine vodogospodarstva, i
građevine za istraživanje i iskorištavanje
mineralnih sirovina,

c)

U šumama i na šumskom zemljištu mogu se
graditi:
građevine potrebne za gospodarenje šumama,
građevine infrastrukture,
sadržaji i građevine športa i rekreacije
(ugostiteljske i smještajne građevine ako su u
funkciji rekreacije koja koristi prirodne
resurse),
građevine u funkciji lova i lovnog turizma,
ostali sadržaji izletničkog turizma, i
građevine od interesa za obranu.

-

d)

e)

Građevine što će se graditi izvan građevinskih
područja ne smiju ugrožavati osnovne
vrijednosti krajolika u kojem se grade.

2.3.3. U dijelu građevina ili kao posebne građevine u
okviru gospodarskog kompleksa za
obavljanje intenzivne ratarske, stočarske ili
peradarske proizvodnje, mogu se urediti
prostori za dnevni boravak i prehranu
djelatnika na gospodarstvu.
2.3.4. Građevine u rekreacijskim zonama i sadržaji
koji koriste prirodne resurse su:
-

-

Za gradnju uz rubove šuma treba ishoditi
posebne uvjete šumarije, uz vodotoke i kanale
Hrvatskih voda.
Za građevine turističke namjene u planu su
označene posebne zone za razvoj.

2.3.2. Gospodarske građevine izvan građevinskog
područja su:
a)

-

-

b)
-

za obavljanje intenzivne ratarske i (ili)
stočarske i peradarske proizvodnje:
građevine za intenzivnu stočarsku i
peradarsku proizvodnju (staje, svinjci,
kunićnjaci, peradarnici),
građevine za skladištenje poljoprivrednih
proizvoda,
građevine za sklanjanje vozila i oruđa za
ratarsku proizvodnju, te njihovo održavanje,
ostale pomoćne građevine potrebne za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
pojedinačne građevine u funkciji
poljoprivredne proizvodnje su:
vinogradarske kućice u vinogradima,
spremišta voća u voćnjacima,
staklenici i plastenici,
spremišta alata i
ostale slične vrste poljoprivrednih građevina.

lovačke i ribarske kuće,
građevine uz prostore za uzgoj konja i
konjičke športove,
kupališta s pratećim sadržajima.

2.3.5. U dijelu kompleksa iz točke 2.3.2. mogu se
graditi:

f)

Broj: 12

stambene građevine za stanovanje, stalni ili
povremeni boravak vlasnika i djelatnika na
gospodarstvu i njihovih obitelji (stambene
građevine u funkciji poljoprivredne
proizvodnje),
građevine i sadržaji u funkciji seoskog
turizma,

2.3.6. Gospodarske građevine se mogu graditi na
čestici primjerene površine. Površina čestice
ne može biti manja od 1 ha, a ovisiti će o vrsti
djelatnosti.
2.3.7. Stambene građevine, te građevine i sadržaji
seoskog turizma u funkciji su poljoprivredne
proizvodnje, pa se ne mogu graditi na čestici
na kojoj nisu ranije legalno izgrađene (ili se
istovremeno predviđaju) građevine i sadržaji
gospodarske namjene.
2.3.8. Udaljenosti gospodarskih građevina za
intenzivnu stočarsku proizvodnju od naselja,
koje ovise o njihovoj veličini, odnosno
kapaciteta izraženom u jedinici "uvjetnog
grla", prikazane su u sljedećoj tablici:
Broj uvjetnih grla
10-16
16-35
35-50
50-100
101-300
301-800 i više

Minimalna udaljenost
uz građevno područje
50 m
100 m
150 m
300 m
500 m
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Pod uvjetnim se grlom podrazumijeva grlo
težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1.
Sve vrste i kategorije stoke svode se na
uvjetna grla primjenom odgovarajućih
koeficijenata, i to za:
VRSTA STOKE

-

KOEFICIJENT (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 i ovnovi, koze i jarci
janjad i jarad
tovna perad
konzumne nesilice
rasplodne nesilice

1,00
1,50
1,20
0,70
0,50
0,25
0,30
0,25
0,13
1,20
1,00
0,80
0,75
0,10
0,05
0,0005
0,002
0,0033

10
7
8
14
20
40
33
40
77
8
10
13
13
100
200
18000
5000
3000

Prema koeficijentima pojedinih vrsta stoke
mogu se proračunati udaljenosti građevina za
smještaj više vrsta stoke.
2.3.9. Lokacijske dozvole za građevine i sadržaje
poljoprivrednog, odnosno stočarskog
gospodarstva izvan građevinskog područja
izdavat će se na temelju važećih Zakona i
propisa donesenih na osnovu tih zakona, te
ovog Plana.
2.3.10. Građevne izvan građevinskog područja
naselja treba graditi na tragu lokalne tradicije
izdvojenih ratarskih i stočarskih
gospodarstava stanova.
2.3.11. Površina stambene i zgrade za seoski turizam
može biti max. 200 m2, ako je površina
gospodarskih zgrada do 1000 m2 ili max. 20%
od površine gospodarskih zgrada većih od
1000 m2.
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2.3.12. U prostornoj koncepciji organizacije
gospodarstva i oblikovanju građevina, te
upotrebljenih materijala, treba slijediti
principe uklopivosti u ambijent ruralnog
pejzaža.
2.3.13. Etažna visina pojedinačnih gospodarskih
građevina je prizemlje uz mogućnost
izgradnje podruma, bez nadozida na tavanu.
2.3.14. Oblikovanje građevina mora biti u skladu s
lokalnim tradicijskim graditeljstvom. Pri
tome:
-

-

gornja kota podne ploče prizemlja, odnosno
stropne konstrukcije podruma, ne može biti
viša od 30 cm od kote konačno zaravnatog
terena,
krov može biti dvostrešan, nagiba 30-45
stupnjeva ili ravan,
drveno krovište pokriveno crijepom ili
šindrom postavlja se na stropnu konstrukciju
bez nadozida.

2.3.15. Gospodarske građevine se mogu graditi uz
rubove građevne čestice ako su im zidovi od
vatrootpornog materijala.
2.3.16. Udaljenost građevina od ruba šume ne može
biti manja od 10 m.
2.3.17. Međusobna udaljenost građevina ne može biti
manja od 6,0 m.
2.3.18. Prigodom gradnje infrastrukturnih građevina,
a koje se grade izvan građevinskog područja
naselja, osobito građevina za gospodarenje
otpadom, većih trafostanica, širenja groblja,
eventualnih uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda, vodosprema, šljunčara,
gliništa i sl., potrebno je voditi računa o
njihovu smještaju i izgledu, osobito u slici
bližeg naselja i okolnog krajobraza.
2.3.20. Građevine turističke namjene mogu se graditi
za potrebe zdravstvenog turizma i stakleničke
proizvodnje na lokaciji gdje je dokazana
geotermalna voda, te u zoni ušća
višenamjenskog kanala kao etno naselja s
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pratećim sadržajima.
2.3.21. Na području planom označene farme može se
graditi prema drugim propozicijama za takve
građevine.

3.

UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI

3.6.

Visina građevine zbog tehnološkog procesa ili
drugih razloga može biti i veća, ako se njena
opravdanost dokaže arhitektons kourbanističkim rješenjem uz posebno
vrednovanje vizura naselja, izgrađenog po
ovlaštenom arhitektu.

3.7.

Pomoćna građevina može biti prislonjena na
stambenu uz uvjet da je prislanjajući zid
izgrađen od vatrootpornog materijala; u
protivnom ova udaljenost ne može biti manja
od 5,0 m.

3.8.

Udaljenost gospodarskih građevina s
izvorima zagađenja ne može biti manja od
20,0 m od regulacijske linije, a od stambenih i
manjih poslovnih građevina ne može biti
manja od 15,0 m.

Članak 8.
3.1.

U zonama za smještaj gospodarskih
djelatnosti je moguće graditi industrijske,
skladišne, upravne i trgovačke prostore.
Osnovni uvjet za izgradnju ovih sadržaja je
njihova ekološka prihvatljivost u odnosu na
naselja i poljoprivredne površine za
proizvodnju hrane.

Broj: 12

3.2.

Smještaj gospodarskih djelatnosti manjih
kapaciteta moguć je i unutar građevinskih
područja naselja na posebnim građevnim
česticama ili na istoj čestici s građevinom za
stanovanje, u posebnim građevinama ili u
sklopu stambene građevine pod uvjetom da se
poštuju proporcije za visinu i izgrađenost
čestice koje se primjenjuju za stambene
građevine.

3.9.

Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina
u kojima se sprema sijeno ili slama ili su
izgrađeni od drveta mora iznositi od granice
susjedne građevne čestice najmanje 5,0 m, a
od stambenih i poslovnih građevina min. 15,0
m. Ako su zidovi gospodarskih građ
evina od vatrootpornog materijala mogu se
graditi na udaljenosti manjoj od 5,0, a
iznimno i na međi.

3.3.

U zone gospodarskih djelatnosti smještavaju
se industrijske građevine, skladišta, servisi i
zanatska proizvodnja te prodajni prostori.
Izgradnja u ovoj zoni se izvodi na osnovu
lokacijske dozvole.
U zoni gospodarskih djelatnosti mogu se
izgrađivati samo građevine čiste industrijske i
druge proizvodnje, te skladišta i servisi koji
svojim postojanjem i radom ne otežavaju i
ugrožavaju život u naselju.

3.10.

Udaljenost od susjedne granice građevne
čestice može biti i manja ukoliko se gnojište
izradi kao nepropusno, a zidovi gospodarskih
građevina izrade od vatrootpornog materijala.

3.11.

Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina
od građevina za snabdijevanje vodom
(bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti
manja od 20,0 m.

3.12.

Udaljenost pčelinjaka od stambene i poslovne
građevine, te gospodarske građevine sa
stokom ne može biti manja od 10,0 m.

3.13.

Udaljenost pčelinjaka ne može biti manja od
15 m od regulacijske linije, a 5,0 m od granice
susjedne građevne čestice.

3.14.

Gospodarske građevine moraju imati zidove
izvedene od vatrootpornog materijala, a ako
se grade na međi susjedne građevne čestice

3.4.

3.5.

Izgrađenost građevne čestice u zoni
gospodarskih djelatnosti ne može biti veća od
60% s tim da se od preostalog dijela, 20%
građevne čestice mora urediti kao zelena
površina proizvodnog kompleksa.
Etažna visina građevina ne može biti veća od
prizemlja, kata i potkrovlja uz mogućnost
izgradnje podruma.
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moraju imati vatrootporni zid otpornosti min.
90 minuta prema susjednom zemljištu i mogu
biti prislonjeni na susjedne građevine.
3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

4.

Zidovi staje moraju se graditi od negorivog
materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i
staje za ovce, koze i kuniće mogu podizati od
drvene građe. Pod u staji i svinjcu mora biti
nepropustan za tekućinu i mora imati rigole za
odvodnju osoke u gnojišnu jamu.

graditi unutar granica građevinskih područja
na posebnoj građevnoj čestici ili na čestici sa
stambenom građevinom, u sklopu stambene
građevine uz uvjet da se poštuje izgrađenost
građevne čestice i katnost propisana za
stambene građevine.
4.2.

Parkiralište za automobile uredit će se na
građevnoj čestici. Iznimno se parkiralište
može urediti kao posebna čestica ili na javnoprometnoj površini pored nje.

Dno i stijene gnojišta do visine 50,0 cm iznad
terena moraju biti izvedeni od nepropusnog
materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i
gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za
osoku i ne smije se razlijevati po okolnom
terenu.

4.3.

Treba težiti izgradnji koja predstavlja
arhitekturu sa skladnom i logičnom postavom
u odnosu na ulicu, okolnu izgradnju i reljef.

4.4.

Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i
nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i
zračenje. U pogledu udaljenosti od ostalih
građevina i naprava vrijede za jame i silose za
osoku jednaki propisi kao za gnojišta.

Moguća je gradnja građevina sa sadržajima
kulture, socijalne i zdravstvene zaštite,
vjerskih građevina, dvorane za šport,
komunalne građevine, dječjeg vrtića, osnovne
škole, posebne namjene.

4.5.

Postojeće legalne građevine društvene
namjene u pravilu se mogu zadržati.

4.6.

Prenamjena jedne u drugu društvenu namjenu
je dozvoljena, sukladno Zakonima.

4.7.

Maksimalni dozvoljeni postotak izgrađenosti
građevne čestice iznosi 50%.

4.1.

Uvjeti uređenja i gradnje športskorekreacijskih građevina

Idejnim rješenjem koje je prilog zahtjevu za
lokacijsku dozvolu za izgradnju toviliš
ta treba se utvrditi između ostalog i uvjete:
za opskrbu vodom,
za djelotvorno pročišćavan je otpadnih voda i
mjere za zaštitu čovjekovog okoliša,
za prostor za boravak ljudi,
za sadnju zaštitnog drveća.
Za zonu turističke namjene izgrađenost
čestice može biti najviše 40%. Najmanje 30%
površine čestice mora biti ozelenjeno. Visina
građevina može biti do P+2. Parkiranje mora
biti riješeno na vlastitoj građevnoj čestici.

UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI

Članak 10.
4.1.1. Površine unutar kojih se uređuju otvorena i
natkrivena igrališta i druga oprema za šport
sadržavane u okviru građevinskih područja
naselja.
-

Članak 9.
4.1.
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Planom nisu posebno izdvojene površine za
društvene djelatnosti, da se ne bi ograničila
izgradnja u pogledu izbora lokacije.
Građevine za društvene djelatnosti mogu se

Na tim se površinama moraju urediti pristupni
putevi, pješačke staze, nadstrešnice, slobodne
zelene površine.
Graditi se mogu građevine u funkciji športa na
otvorenom, tj. kao prateći sadržaji:
svlačionice, sanitarni čvor, manji ugostiteljski
prostor i sl., visine do P+1 s mogućom
izgradnjom podruma.
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Zatvoreni športski tereni mogu se graditi i kao
dvorane za škole.
U središnjem dijelu Sikirevaca se mogu
graditi igrališta na otvorenom bez zgrada i
visokih ograda.
Maksimalna dozvoljena izgrađenost građevne
čestice iznosi 20%.

5.

UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA
ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA

5.1.

Cestovni prometni sustav
Članak 11.

5.1.1. Koridori cestovne mreže namijenjeni su za
izgradnju cesta i cestovnih građevina,
prometnih površina pješačkog, biciklističkog
i javnog prometa, objekata namijenjenih
pružanju prometnih usluga (benzinske
postaje, moteli, praonice vozila), te ostalih
infrastrukturnih objekata i zaštitnog zelenila,
a u skladu s uvjetima i propisima Zakona o
cestama. Najmanja širina kolnika za ulice
može biti 7,0 m, a za lokalne i pristupne ulice
6,0 m.
Pješački hodnici u građevinskom području
naselja trebaju biti izvedeni obostrano min š =
1,20 m.
Pristupni put do građevne čestice smatra se
put min. š = 3,0 m, max. dužine 50,0 m.
5.1.2. U koridoru javnih cesta izvan građevinskog
područja i u građevinskom području naselja,
mogu se graditi građevine za pružanje usluga
sudionicima u prometu kao što su:
benzinske postaje,
praonice vozila, servisi,
ugostiteljski objekti (motel i sl.).
Navedene građevine uz sve javne ceste
moraju imati osiguran prostor za promet u
mirovanju u okviru vlastite građevne čestice.
Količina će im se odrediti lokacijskom
dozvolom.
5.1.3. Uz državne ceste sve građevine moraju se
graditi za svaki smjer posebno, ili mogu imati
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priključke na državnu cestu koji ne
ugrožavaju sigurnost nivoa usluge
magistralne ceste, što se mora dokazati
odgovarajućim prometnim projektom.
5.1.4. Izgradnjom i eksploatacijom pratećih
uslužnih građevina nabrojanih u prethodnoj
odredbi (benzinske postaje, praonice vozila,
servisi, moteli i sl.) ne smije se ugroziti
sigurnost prometa na cesti, niti sniziti nivo
usluge i kapacitet ceste.
5.1.5. Na svakoj cestovnoj raskrsnici u nivou, nije
dozvoljena sadnja drveća niti bilo kakva
izgradnja na visini iznad 1,0 m od kolnika u
zoni trokuta preglednosti raskrsnice.
5.1.6. Prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili
prenamjene bilo koje građevine u javni,
poslovno-trgovački ili proizvodni sadržaj na
njegovoj lokaciji (čestici) ili izravno uz
njegovu lokaciju, obvezno je izgraditi
minimalan broj parkirališnih mjesta prema
sljedećim normativima:
Namjena sadržaja

Administrativni
Trgovački
Robna kuća
Industrija i skladišta
Servisi, obrt
Ugostiteljstvo
Sportski tereni
Škole, dječje ustanove
Zdravstveni

Jedinica

Br.park.mj.

75 mbtto površine
1
50 m btto povrđine
1
40 m btto povrđine
1
1 zaposlen
0,20
1 zaposlen
0,33
1 mjesto
0,35
20 sjedala
1
1 učionica
- jedna grupa
1
30 m btto površine
1

5.1.7. Za višestambene zgrade mora se osigurati
minimalan broj parkirališnih mjesta prema
normativu: 1 stan = 1 parkirališno mjesto na
vlastitoj čestici.
Niska stambena izgradnja zadovoljava
parkirališno garažne potrebe na vlastitoj
čestici.
5.1.8. Širina regulacijskih profila cesta - ulica unutar
građevinskog područja mora osigurati
izgradnju svih prometnih površina u skladu s
rangom i funkcijom ceste u naselju, te mora
osigurati kvalitetnu odvodnju oborinskih
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voda.
5.1.9. U okviru kategorija pristupnih (stambenih)
ulica koje su u funkciji pristupa do 20
stambenih građevina u slučaju otežanih
terenskih uvjeta, ili ograničenja već
postojećom izgradnjom mogu se navedene
ulice urediti kao kolno-pješačke (min š = 5,5
m).
Biciklistička staza ili traka min 1,5 m uz nagib
do 8%.
5.1.10. Nakon donošenja odluke o tome koja će trasa
obilaznice Sikirevaca (dio državne ceste D7)
biti odabrana a na temelju studije utjecaja na
okoliš, drugu trasu će se brisati iz ovog plana.

5.2.

Željeznički promet
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stovarišta za šljunak, sidrišta, hidrotehničkih
građevina, prilaznih puteva i platformi.
5.3.2. Planom je određen prostor za višenamjenski
kanal Sava Dunav.
Uz njega je moguća gradnja pristupnih
puteva, mostova i drugih građevina u funkciji
kanala.
5.3.3. Spoj kanala i Save je predviđen s
prevodnicom, pomoćnim kanalom, a moguće
je uređenje površine za deponiranje materijala
i gradnja drugih potrebnih prostora i
građevina.
5.3.4. Po završetku radova, deponiju viška
materijala će se hortikulturno urediti i
namijeniti turističkom korištenju (npr.
etnološki park).

Članak 12.
5.2.1. Planirani koridor željezničkih pruga planom
se štiti u skladu s odredbama Zakona o
sigurnosti u željezničkom prometu
5.2.2. Do gradnje novog dijela trase pruge, postojeća
se može rekonstruirati radi poboljšanja
prometno-tehničkih elemenata.
5.2.3. Pri izdavanju lokacijskih dozvola u zoni širine
po 50 m od planirane trase željeznič
ke pruge treba ishoditi posebne uvjete HŽ-a.
5.2.4. Novu trasu pruge treba projektirati za brzine
do 160 km/h, s minimalnim polumjerima
krivina od 1200 m i prijelaznim krivinama od
najmanje 180 m.
5.2.5. Za idejno rješenje nove trase treba ishoditi
pozitivno mišljenje HŽ-a.

5.3.

Riječni promet
Članak 13.

5.3.1. Na rijeci Savi i njenim obalama Planom je, za
potrebe odvijanja riječnog prometa,
omogućena korekcija korita, izgradnja

5.3.5. Točna lokacija pristaništa odredit će se
naknadno vodeći računa o rješenju
višenamjenskog kanala. Na grafičkom
prikazu je označena shematski načelna
lokacija.

5.4.

Telekomunikacijska mreža
Članak 14.

5.4.1. Pri izdavanju lokacijskih dozvola potrebno je
planirane telekomunikacijske vodove
predvidjeti prvenstveno kao podzemne, uz
prometnice, u zelenom pojasu gdje je to
moguće.
5.4.2. K r i ž a n j e i p a r a l e l n o v o đ e n j e
telekomunikacijskih vodova s drugim
podzemnim vodovima i instalacijama,
izvoditi prema uvjetima koje daju vlasnici
ostalih vodova i instalacija.
5.4.3. Izmještanje i druge radnje vezane uz položene
telekomunikacijske vodove treba vršiti samo
uz suglasnost HT-a, TK Centra Slavonski
Brod.
5.4.4. Za razvoj mobilne telefonizacije Planom je
omogućena gradnja odašiljača na za to
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5.5.

odgovarajućim lokacijama.
Plinoopskrba
Članak 15.

5.5.1. Udaljenost plinovoda od pojedinih građevina
mora biti u skladu sa člankom 27. Pravilnika o
tehničkim uvjetima i normativima za siguran
transport tekućih i plinovitih ugljikovodika
magistralnim naftovodima i plinovodima, te
naftovodima i plinovodima za međunarodni
transport (NN 53/1991.).
5.5.2. Izgradnja će se odvijati u skladu s Idejnim
projektom opskrbe plinom Brodsko-posavske
županije.

Broj: 12

stupovima i kabelskim dalekovodom (u
naseljenom dijelu naselja općine Sikirevci)
5.6.6. Radi poboljšanja elektroopskrbe potrebno je
dotrajalu niskonaponsku AlFe mrežu na
krovnim stalcima zamijeniti sa samonosivim
kabelskim snopom odgovarajućeg presjeka na
krovnim stalcima i betonskim stupovima.
5.6.7. Nove trafostanice će se graditi na lokacijama
za koje se u postupku ishođenja lokacijskih
dozvola odrediti da su najpovoljnije.
5.6.8. Trase novih dalekovoda će se odrediti
lokacijskim dozvolama ovisno o lokacijama
novih trafostanica i potrebe pojedinih zona.

5.5.3. Opskrba općine plinom je planirana iz MRS
Strizivojna, preko RS Sikirevci (2.500 m3/h).
5.7.
5.6.

Javna rasvjeta
Članak 17.

Elektroenergetska mreža
Članak 16.

5.6.1. Kod izgradnje trafostanica u naseljima,
trafostanicu treba povezati na
elektroenergetsku mrežu podzemnim
kablovima.

5.7.1. U oba naselja planirano je širenje mreže javne
rasvjete. Ona može biti na istim stupovima na
kojima su i elektroenergetski kablovi. Javna
rasvjeta se može postavljati i na pročelju
zgrada.

5.6.2. Pri odabiru trase zračnog dalekovoda u
pravilu treba zaobići građevinska područja i
šumske površine.

5.8.

5.6.3. Dalekovodima je, ovisno o naponskoj razini,
potrebno osigurati zaštitne koridore i to:

5.8.1. Planiran je razdjelni sustav odvodnje

-

220 kV ZDV (45+45 m) 90 m
35 kV ZDV (30+30 m)
60 m
10 kV ZDV(15+15 m)
30 m

5.6.4. Ove građevine ne formiraju svoju građevnu
česticu, a prostor ispod dalekovoda može se
koristiti i u druge namjene u skladu s
Pravilnikom o tehničkim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova.
5.6.5. Postojeće zračne dalekovode 10(20) kV
izgrađene na drvenim stupovima zamijeniti
zračnim dalekovodom na betonskim

Odvodnja
Članak 18.

5.8.2. Odvodnja naselja Sikirevci će se riješiti
spojem na kanalizaciju u Slavonskom Šamcu.
Za naselja Jaruge predviđen je lokalni uređaj
za pročišćavanje.
5.8.3. Pri izdavanju lokacijske dozvole potrebno je
planiranu kanalsku mrežu za odvodnju
otpadnih i oborinskih voda (kanalizacija),
predvidjeti prvenstveno u koridorima
prometnica. Ako to nije moguće, može ju se
predvidjeti i izvan njih. Lokacija uređaja za
pročišćavanje u Jarugama će se odrediti
lokacijskom dozvolom.
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5.9.

Vodoopskrbni sustav
Članak 19.

5.9.1. Pri izdavanju lokacijskih dozvola potrebno je
planiranu mrežu vodovoda a posebno onu što
će od onog crpilišta novog sustava što iz
crpilišta Sikirevci opskrbljivati i regionalni
vodovod istočne Slavonije predvidjeti u
koridorima prometnica u za to osiguranim
koridorima. Ako to nije moguće, može ju se
predvidjeti i izvan njih.
5.9.2. Vodozaštitna područja treba zaštititi od
utjecaja potencijalnih zagađivača pri
izdavanju lokacijskih dozvola za novu
gradnju.

5.10.2. Uz planirani višenamjenski kanal Sava Dunav treba osigurati zaštitni pojas širine 50
m obostrano.
5.10.3. Uz ostale vodotoke treba osigurati zaštitni
pojas u širini od 10 m obostrano.
5.10.4. Za melioracijsku odvodnju će se i dalje
uređivati kanalska mreža s potrebnim
objektima.
5.10.5. Za kanale treba osigurati najmanje po 3 m
obostrano uz kanal. U zaštitnom pojasu u
širini od 10 m obostrano ne mogu se graditi
građevine.

6.

MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I
PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1.

Krajobrazne i prirodne vrijednosti

5.9.3. U zoni vodozaštite zabranjuje se upotreba
pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji.
5.9.4. Mrežu vodoopskrbe treba graditi istovremeno
s gradnjom kanalizacije.

Strana: 1537

Članak 21.
5.9.5. Za vodozaštitna područja novog crpilišta
Sikirevci, te onih za Gundince i Kruševicu
moraju se primjenjivati odredbe iz Odluka o
zaštitnim mjerama i zonama sanitarne zaštite,
a u skladu sa Zakonom o vodama (NN 107/95)
i Pravilnika za određivanje zona sanitarne
zaštite izvorišta voda za piće (NN 22/86).
5.9.6. Za korištenje geotermalne vode treba u
postupku izdavanja lokacijske dozvole
ishoditi vodopravne uvjete i zadovoljiti
propise o načinu korištenja vode. Ovisno o
temperaturi i količini geotermalne vode, može
se predvidjeti njeno višenamjensko korištenje
(zdravstveni turizam, punionica vode,
staklenička proizvodnja, zagrijavanje zgrada
itd.).

5.10.

6.1.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti unutar
općine Sikirevci poljoprivredni krajolik sa
šumskim područjima.
6.1.2. Posebno treba štititi krajolik uz Savu i budući
kanal.

6.2.

Zaštita nepokretnih kulturnih dobara
Članak 22.

6.2.1. Pod posebnom zaštitom su sljedeći arheološki
lokaliteti:
Jaruge - Prapovijesni lokalitet "Gođevo"
Jaruge - Prapovijesni i srednjovjekovni
lokalitet "Gođevo-Berava"
Sikirevci - Prapovijesni lokalitet "Selište"

Uređenje vodotoka
Sikirevci - Srednjovjekovni lokalitet
"Trubljevine"

Članak 20.
5.10.1. Uz rijeku Savu treba osigurati zaštitni pojas
širine 50 m od nasipa.

6.2.2.

Za arheološke zone je prije svake
intervencije neophodno provesti prethodno
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istraživanje. Na arheološkim lokalitetima se
zabranjuje, oranje na dubini većoj od 40 cm.
Na tim se lokalitetima, svi zemljani radovi
koji uključuju kopanje zemljišta dublje od 40
cm, moraju izvesti ručnim iskopom pod
nadzorom i uputama arheologa uz prethodno
utvrđene posebne uvjete zaštite i odobrenje
nadležnog Konzervatorskog odjela, koji može
propisati i prethodno izvođenje zaštitnih
arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sva
izgradnja na navedenim lokalitetima
uvjetovana je rezultatima arheoloških
istraživanja, bez obzira na prethodno izdane
uvjete i odobrenje.
6.2.3. Ako bi se na području općine, prilikom
izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih
zemljanih radova otkrilo arheološko nalazište
ili nalazi, osoba koja izvodi radove dužna je
iste prekinuti, te bez odlaganja obavijestiti
Konzervatorski odjel, kako bi se sukladno
odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara poduzele odgovarajuće
mjere osiguranja i zaštite nalazišta ili nalaza.
6.2.4. Kao posebne vrijednosti Planom su izdvojene
sljedeće vjerske građevine:
- U Sikirevcima: crkva Sv. Nikole sa župnim
stanom i kapela Sv. Ilije na groblju;
- U Jarugama: crkva Sv. Spasa i kapela Marije
Magdalene na groblju.
6.2.5. Na sakralnim građevinama se građevni
zahvati ne mogu između ostalog izvoditi bez
posebnih uvjeta upravnog tijela nadležnog za
zaštitu spomenika kulture i prirode.
Građevine se moraju održavati tako da se štite
sva arhitektonska obilježja.
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ambijent.
6.2.8. Na zelenom prostoru u središnjoj zoni
Sikirevaca se zbog očuvanja ambijentalnih
posebnosti ne mogu se graditi nove zgrade.
Iznimno se može urediti igrališta na
otvorenom bez ograda.
6.2.9. Kao posebnu vrijednost Planom se ističe
staro groblje Gradac u Sikirevcima. Novi
dijelovi groblja se moraju skladno uklopiti u
postojeći prostor.

7.

POSTUPANJE S OTPADOM
Članak 23.

7.1.

Planom nije određena lokacija nove deponije
na području općine već samo alternativna
lokacija. Otpad će se odvoziti na zajedničku
deponiju istočnog dijela Županije. Njena
lokacija će se odrediti u posebnom postupku.

7.2.

U oba naselja će se odrediti lokacije za
reciklažna dvorišta.

8.

MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ

!8.0.

Opće mjere
Članak 24.

6.2.6. Prije rekonstrukcije vrijednih zgrada, a
napose crkvi i kapelica, treba izraditi
arhitektonsku snimku.

8.0.1. Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za
građevine gospodarskih djelatnosti, potrebno
je u skladu s posebnim propisima osigurati
mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na
okoliš (zaštita od buke, zagađenja zraka,
vibracija, elektroenergetskog zračenja,
pročišćavanje otpadnih voda, tehnološki
otpad i sl.)

6.2.7. Posebno vrijedne civilne građevine su objekti
krajiške kumpanije i pojedinačne građevine
etnografskih obilježja tradicijske seoske
arhitekture. Posebnu ambijentalnu vrijednost
ima cjelina niskih zgrada uz veliki zeleni
prostor u središnjem dijelu Sikirevaca. Nova
gradnja se mora uklopiti skladno u taj

8.0.2. Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za
ostale građevine potrebno je osigurati mjere
zaštite od požara, te osigurati izgradnju
zaklona ili podruma. Prema smjernicama za
planiranje izgradnje skloništa, izrađenim za
potrebe Prostornog plana Županije, općina
Sikirevci je u četvrtoj zoni ugroženosti. Zato
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će se zaštita i spašavanje stanovnika rješavati
izradom zaklona ili podruma. Detaljno će se to
propisati posebnim uvjetima MUP-a.

8.3.
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Zaštita od požara
Članak 27.

8.0.3. Procjena utjecaja na okoliš izradit će se
obvezno za višenamjenski kanal,
rekonstrukciju željezničke pruge, uključivo i
dio nove trase, te za alternativne trase državne
ceste D7.

8.1.

Zaštita podzemnih voda
Članak 25.

8.1.1. Radi zaštite podzemnih voda potrebno je
prilikom izdavanja lokacijskih dozvola
propisati i mjere zaštite:
-

-

izgraditi sustave za odvodnju otpadnih voda
od vodonepropusnih elemenata,
oborinske vode s prometnih površina i
parkirališta odvoditi putem slivnika s
taložnica u javnu kanalizaciju,
naročitu pažnju posvetiti kod uređenja groblja
da se drenažu i odvodnju izvede u javnu
kanalizaciju, tj. da se ne ugrožavaju okolna
naseljena područja.

8.1.2. Planom je predviđena zona zaštite oko
vodocrpilišta pitke vode Gundinci, te
Kruševica, kao i formiranje zona zaštite
novog regionalnog vodocrpilišta.
8.1.3. Radi zaštite podzemnih voda u III zoni zaštite
crpilišta zabranjuje se ispuštanje
nepročišćenih otpadnih voda u tlo.

8.2.

8.3.1. Pridržavajući se odredbi propisa, Planom su
osigurani vatrogasni prilazi do svih građevina.
Lokacijskim dozvolama treba u skladu s
posebnim propisima osigurati ostale prilaze i
vatrogasne pristupe, te površine za rad
vatrogasne tehnike.

Zaštita od buke

8.3.2. Planom su osigurani koridori cjevovoda za
količine vode potrebne za gašenje požara u
skladu s odredbom važećeg Pravilnika koji
to regulira.
8.3.3. U svrhu sprečavanja i širenja požara na
susjedne građevine, građevina mora biti
udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m
ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir
požarno opterećenje, brzinu širenja požara,
požarne karakteristike materijala građevina,
veličinu otvora na vanjskim zidovima i dr., da
se požar neće prenijeti na susjedne građevine
ili mora biti odvojena od susjednih građevina
zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji
u slučaju da građevina ima krovnu
konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov
vatrootpornosti najmanje 90 min) nadvisuje
krov građevine najmanje 0,5 m ili završava
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti
dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta,
koji mora biti od negorivog materijala
najmanje na dužini konzole.

9.

MJERE PROVEDBE PLANA

9.1.

Obveza izrade prostornih planova

Članak 26.

Članak 28.

8.2.1. Radi zaštite od buke te stvaranja zvučnih
barijera potrebna je između željezničke pruge
državne ceste, te stambenih dijelova naselja
sadnja visokog zelenila.

9.1.1. Izrada urbanističkih plana uređenja je
predviđena za naselje Sikirevci.
9.1.2. Za prostor višenamjenskog kanala Sava
Dunav izradit će se prostorni plan područja
posebnih obilježja.
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9.1.3. Do donošenja UPU-a primjenjivati odredbe
ovoga Plana. Plan se može izraditi i za dio
područja označenog na karti.

-

9.2.

Primjena posebnih razvojnih i drugih
mjera
Članak 29.
-

9.2.1. Posebne mjere za poticanje razvoja mogu biti
one koje će spriječiti negativne utjecaja
gradnje kanala na poljoprivredu.

-

9.2.2. Radi kvalitetnog rješenja turističke zone za
zdravstveni turizam i stakleničku proizvodnju
treba izraditi cjelovito idejno urbanističko
rješenje.

-

9.3.

Rekonstrukcija građevina čija je namjena
protivna planiranoj namjeni
Članak 30.

9.3.1. Legalne građevine čija je namjena protivna
Planom određenoj namjeni, mogu se koristiti
u postojećim gabaritima do privođenja tih
građevina planskoj namjeni.
9.3.2. Postojeće legalne građevine niske stambene
izgradnje koje su ostale izvan granica
građevinskog područja, a ne mogu se smatrati
izdvojenim dijelovima građevinskog
područja, ili se unutar građevinskog područja
nalaze u zonama druge namjene, mogu se
iznimno adaptirati u opsegu neophodnom za
poboljšanje uvjeta života i rada, uz uvjet da
dokumentima prostornog uređenja nisu
predviđene za rušenje.
9.3.3. Neophodni obim rekonstrukcija za
poboljšanje uvjeta života građana smatra se:
-

dogradnja sanitarnih prostorija (WC,
kupaonice) uz postojeće stambene građevine,
koje iste u svom sastavu ili na postojećoj
čestici nemaju izgrađene i to u najvećoj
površini od 6,0 m˛,
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preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora na
postojećim građevinama,
konstruktivne sanacije na način zadržavanja
osnovnog gabarita građevine,
preinake unutarnjeg prostora bez povećanja
volumena građevine (promjera instalacije,
promjera funkcije prostora),
konstruktivne sanacije uz zadržavanje
osnovnog gabarita građevine,
popravak postojećeg krovišta,
izmjena ravnih krovova u kose bez podizanja
nadozida,
adaptacija tavanskog prostora unutar
postojećeg gabarita građevine u stambeni
prostor,
rekonstrukcija svih vrsta instalacija,
ograde i potporni zidovi radi saniranja terena,
priključenje na postojeću komunalnu
infrastrukturu (elektro, vodovod i plinsku
mrežu).

9.3.4. Neophodni oblik rekonstrukcije za
poboljšanje uvjeta rada smatra se:
-

-

-

-

izmjena uređenja i instalacija vezanih za
promjenu tehnoloških rješenja, s tim da se
građevine ne mogu dograđivati izvan
postojećeg gabarita,
promjena namjene poslovnih prostora, ali pod
uvjetom da novoplanirana namjena ne
pogoršava stanje čovjekova okoliša i svojim
korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u
okolnim stambenim prostorima, ali samo
unutar postojećeg gabarita,
pretvorba stambenog prostora u poslovne
prostorije, ali unutar postojećeg gabarita,
prema valjanim propisima,
uređenje ili izgradnja sanitarnog čvora na
dijelu poslovnog prostora unutar postojećeg
gabarita građevine, ukoliko je ista neophodna
za poboljšanje uvjeta rada ili uvjetovana
promjenom namjene poslovnog prostora.

9.3.5. Odredbe ovog Plana ne primjenjuju se na
upravne postupke za zahvate u prostoru na
česticama koje su u obuhvatu ovog Prostornog
plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na
snagu ovog Prostornog plana. Isti postupci
dovršit će se po odredbama Plana koji je bio na
snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.
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45.

Članak 31.
Prostorni plan izrađen je u šest (6)
istovjetnih primjeraka ovjerenih pečatom Općinskog
vijeća općine Sikirevci, čuva se u pismohrani općine
Sikirevci, u dokumentaciji Županijskog zavoda za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije u
Slavonskom Brodu, u Uredu državne uprave u
Brodsko-posavskoj županiji, Službi za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinskopravne poslove u Slavonskom Brodu, koji je nadležan
za njegovo provođenje, te u Urbanističkom zavodu
grada Zagreba.

Na temelju članka 124. stavak 1. - 4. Zakona
o proračunu (“Narodne novine”br.96/03.,) i članka 26.
Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije”br.10/01.,7/04., i 3/05.), Općinsko
vijeće općine Sikirevci je na 12. sjednici održanoj 14.
kolovoza 2006.godine, donosi i prihvaća :
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Sikirevci za
2006.godinu

Članak 1.
Članak 32.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije", a stupa na
snagu osmog dana po objavljivanju.
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 350-02/06-01/17
Urbroj: 2178/26-02-06-01
Sikirevci. 13. srpnja 2006.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
općine Sikirevci za 2006.godinu sastoji se od:
A.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI
630.720,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
3.233,00 kn
RASHODI
447.792,00 kn
RASHODI ZA
NEFINANCIJSKU IMOVINE 124.243,00 kn

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mijo Živić, v.r.

RAZLIKA VIŠAK/

56.513 ,00 kn

B.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PREDHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PREDHODNIH GODINA
0,00 kn
C.

RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA

PRIMICI OD NEFINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0,00 kn
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA - 5.405,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE
- 5.405,00 kn
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VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA+ NETO
ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE - 51.108,00kn

Članak 2.
Odluku o Proračunu općine Sikirevci za
2006.godinu donijelo je Općinsko vijeće dana
16.studenog 2005.godine u ukupnom iznosu od
1.860.000,00 kuna.

Članak 3.
Ostavrenje Proračuna općine Sikirevci za
razdoblje od 1. siječnja do 30.lipnja 2006.godine bilo
je kako slijedi.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti
od 633.953,00
kune što predstavlja 69,1 %
polugodišnjeg plana od 917.050,00 kn.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti od
572.035,00 kn kuna što predstavlja 62,7%
polugodišnjeg plana od 912.050,00kn.
Razlika između ostvarenih prihoda i
izvršenih rashoda Proračuna općine Sikirevci za prvo
polugodište 2006.godine u iznosu od 61.918,00 kuna
predstavlja pozitivan financijski rezultat, odnosno
višak prihoda nad rashodima.

Broj: 12

Članak 4.
Izvješće o ostvarenim prihodima i izvršenim
izdacima Proračuna općine Sikirevci za razdolje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2006.godine po vrstama prihoda
i primitaka, odnosno rashoda i izdataka, te po
ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji sastavni je
dio ovog obračuna Proračuna.

Članak 5.
Ovaj polugodišnji obračun Proračuna općine
Sikirevci za 2006.godinu stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljen u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-04/06-01/1
Urbroj: 2178/26-02-06-2
Sikirevci. 14, kolovoza 2006. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mijo Živić, v.r.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA -ostvarenje za vremenski period od 1.siječnja do 30.lipnja 2006.god.
OSTAVRENJE PRIHODA POSLOVANJA I PRMITAKA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE OPĆINE SIKIREVCI
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OPĆI DIO PRORAČUNA / RASHODI I IZDACI-ostavrenje za vremenski period od 1.siječnja do 30.lipnja 2006.g.
Ostavrenje rashoda i izdataka Proračuna Općine Sikirevci (po ekonomskoj klasifikaciji)
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REALIZACIJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE SIKIREVCI ZA VREMENSKI PERIOD OD 01.siječnja do 30.lipnja 2006.god.
GLAVA 01. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SIKIREVCI
Razdjel 1.: Sredstva za financiranje poslova iz djelatnosti općinske uprave i adimistr.osoblja
Program: Financiranje redovne aktivnosti
Funkcija :01; Aktivnost:Financiranje stručnog administrativnog osoblja i opće poslove općinske uprave
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46.

47.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.), Općinsko vijeće općine
Sikirevci je na svojoj 11. sjednici održanoj 13.
srpnja 2006. godine, donijelo

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.), te članka 7. stavak 1. Zakona
o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
("NN" br. 33/01.), Općinsko vijeće općine
Sikirevci je na svojoj 11. sjednici održanoj 13.
srpnja 2006. godine, donijelo

ODLUKU
o prijenosu novčanih sredstava
"Vodovodu" d.o.o. Slavonski Brod

ZAKLJUČAK

Članak 1.

o prestanku mandata člana Općinskog vijeća
općine Sikirevci

Općinsko vijeće općine Sikirevci suglasno
se i donosi Odluku o uplati iznosa od 8.000,00 kn
(slovima: osamtisućakuna) poduzeću "Vodovod"
d.o.o. Slavonski Brod (odnosno 0,01% udjela u
temeljnom kapitalu "Vodovod" d.o.o. Slavonski
Brod, kao temeljenog uloga općine Sikirevci u
temeljnom kapitalu "Vodovod" d.o.o. Sl. Brod radi
izgradnje regionalnog vodovoda Istočna Slavonija.

I.
Utvrđuje se prestanak mandata članu
Općinskog vijeća općine Sikirevci, Ivi Klariću HSP, iz Jaruga, Jaruge br. 100, na osobni zahtjev.
II.

Članak 2.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Sikirevci da izvrši prijenos novčanih
sredstava izrečenih u čl. 1. ove Odluke na žiroračun "Vodovod" d.o.o. Slav. Brod br.:234000911100013461.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-02/52
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 13. srpnja 2006. godine

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-02/54
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 13. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.
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48.

49.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.), te članka 7. stavak 1. Zakona
o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
("NN" br. 33/01.), Općinsko vijeće općine
Sikirevci je na svojoj 11. sjednici održanoj 13.
srpnja 2006. godine, donijelo

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.), Općinsko vijeće općine
Sikirevci je na svojoj 12. sjednici održanoj 14.
kolovoza 2006. godine, donijelo
ODLUKU
o prodaji nekretnina - parcela u građevinskoj
zoni u vlasništvu općine Sikirevci k.č.br.
368/18 u k.o. Sikirevci

RJEŠENJE
o verifikaciji mandata zamjenika člana
Općinskog vijeća općine Sikirevci

I.
I.
Verificira se mandat zamjenika člana
Općinskog vijeća, koji počinje obnašati dužnost
člana Općinskog vijeća općine Sikirevci, i to:
1.

Josip Dujak (HSP) - Sikirevci, ul. Lj. Gaja
br. 13.
II.

Na temelju raspisanog javnog natječaja za
prodaju parcela u građevinskoj zoni u vlasništvu
općine Sikirevci od 7. srpnja 2006. godine u
tjednom glasilu "Posavska Hrvatska" Slav. Brod,
Općinsko vijeće donosi Odluku o prihvaćanju
prispjele pismene ponude i prihvaćanju prodaje
neizgrađenog zemljišta u vlasništvu općine
Sikirevci, koju ostvaruje pravo na kupnju
natjecatelj:
1.

Ivan Živić, JMBG:0808968302105, 35224
Sikirevci, ul. Bartola Kašića br. 11. - na
parcelu upisanu u tekstu javnog natječaja
pod rednim brojem 3, k.č.br. 368/18 u
površini od 600 m2 u k.o. Sikirevci.

2.

Natjecatelj iz članka 1. točke 1. ove
Odluke obvezan je uplatiti ponudbenu
cijenu od 4.651,00 EURO (u kunskoj
protuvrijednosti na dan uplate po
srednjem tečaju NBH) u korist općine
Skirevci - Općinskog proračuna, žiro račun
br. 2489004-1857000000, s pozivom na
broj 22-7757-JMBG, ponuditelju.

3.

Natjecatelj je izvršio uplatu jamčevine u
iznosu od 650,00 EURO, te mu se
uračunava u ponudbenu cijenu.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-02/53
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 13. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.

II.
Odabrani ponuditelj dužan je u roku od
15 dana po dostavi ove Odluke uplatiti cjelokupnu
razliku između ukupne ponudbene vrijednosti i
jamčevine (u kunskoj protuvrijednosti na dan
uplate po srednjem tečaju NBH) u korist općine
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Sikirevci - Općinskog proačuna, na temelju kojeg
će se u istom roku zaključiti i kupoprodajni
ugovor.
III.
Ovlašćuje se načelnika općine da pristupi
potpisivanju kupoprodajnog ugovora s odabranim
ponuditeljem po uplati cjelokupnog iznosa iz
članka I. točka 2. ove Odluke kada će se provesti
katastarska i gruntovna promjena vlasništva.

Broj: 12
I.

Općinsko vijeće općine Sikirevci daje
suglasnost Hrvatskim vodama Zagreb kao
investitoru izgradnje novih vodocrpilišta, odnosno
bunara u naselju Sikirevci za dobivanje kapaciteta
u vodoopskrbi.
Investitor je dužan ishoditi lokacijsku,
odnosno građevinsku dozvolu, a prethodno uz
izradu glavnog projekta riješiti imovinsko-pravne
poslove.
II.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-02/55
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 14. kolovoza 2006. godine

Kod projektiranja cjevovoda, koji bi
povezao svih osam bunara, te koji je predviđen da
se spoji na dio već izgrađenog regionalnog
vodovoda, predviđen je uređaj za pročišćavanje
pitke vode koji je planiran da se izgradi na 11
katastarskih čestica u vlasništvu Republike
Hrvatske, a to su: k.č.br. 302/1, 302/2, 303, 304,
305, 306, 307, 308/1, 308/2, 308/3. i 308/4,
upisane u z.k.ul broj 216 u k.o. Sikirevci.
III.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.

50.
Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.), Općinsko vijeće općine
Sikirevci je na svojoj 12. sjednici održanoj 14.
kolovoza 2006. godine, donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti "Hrvatskim vodama"
Zagreb na raspolaganje poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH na području
općine Sikirevci koje je Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu RH na području općine Sikirevci i
PPUO Sikirevci predviđeno za potrebe općine
Sikirevci - industrijsku zonu

Općinsko vijeće općine Sikirevci je
suglasno da imenovane k.č. u čl. 2. ove Odluke
koje su predviđene Programom raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na
području općine Sikirevci i Prostornim planom
uređenja općine Sikirevci za potrebe općine izgradnju novih vodocrpilišta, odnosno bunara u
naselju Sikirevci, za takvu namjenu daje se
suglasnost na izvršenje prijenosa vlasništva
navedenih nekretnina na Hrvatske vode.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-02/56
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 14. kolovoza 2006. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne
novine" br. 33/01.), i članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.), Općinsko vijeće općine
Sikirevci je na svojoj 12. sjednici održanoj 14.
kolovoza 2006. godine, donijelo

Klasa : 021-05/06-02/57
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 14. kolovoza 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.

ODLUKU
o nabavi stroja traktor - kosilica za održavanje
javnih površina i nogometnog igrališta u
naselju Jaruge
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine
Sikirevci
jednoglasno
prihvaća
izdvajanje
novčanih sredstava iz Općinskog proračuna za
2006. god. za nabavu novog stroja traktorićkosilica za održavanje javnih površina i
nogometnog igrališta u naselju Jaruge.

52.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj
174/04) i članka 4. i članka 10. Pravilnika o
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih
snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" br.
25/06.), te članka 34. Statuta općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 3/06.), načelnik općine Sikirevci, 13. lipnja
2006. godine, donio je

Članak 2.

ODLUKU

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Sikirevci da izdvoji novčana srestva iz
Općinskog proračuna za 2006. godinu s pozicije
77 konto 42272 - strojevi za održavanje, te izvrši
nabavu po dostavljenoj ponudi ponuđača.

o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva
zaštite i spašavanja općine Sikirevci
Članak 1.

Nabavljeni stroj izrečen u čl. 1. ove
Odluke bit će dostavljen na korištenje MO Jaruge
i NK "Sloga" Jaruge za održavanje zelenih
površina.

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine
Sikirevci osniva se za upravljanje i usklađivanje
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa općine u slučaju neposredne
prijetnje, katastrofe i veće nesreće sa ciljem
sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica
katastrofe i veće nesreće.

Članak 4.

Članak 2.

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

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja za
općinu Sikirevci rukovodi i zapovjeda operativnim
snagama na razini općine Sikirevci i obavlja
druge zadatke propisane Zakonom o zaštiti i
spašavanju.

Članak 3.
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U zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Sikirevci imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Sjtepan Lešić, zapovjednik, načelnik
općine
Frano Tomas, član, djelatnik Općinske
uprave i komunalni djelatnik općine
Sikirevci,
Ilija Lučić, član, predstavnik Policijske
uprave
Zdravko
Vrbanović,
član,
djelatnik
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Mato Čivić, član, zapovjednik VZO
Sikirevci,
Darko Lacković, član, prestavnik Doma
zdravlja Sikirevci,
Eugen
Cvitan,
član,
predstavnik
veterinarske službe.

Na temelju članka 3. stavak 4. i članka
24. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine"
br. 58/93. i 33/05.), Programa aktivnosti u
provedbi mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2006. godini ("Narodne
novine" br. 18/06.) i članka 39. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/06.), Poglavarstvo općine Sikirevci
na 4. sjednici održanoj 13. lipnja 2006. godine,
donijelo je
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i
površina za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara na području
općine Sikirevci

Članak 4.

Članak 1.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera
civilne zaštite za općinu Sikirevci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 9/01.) i
kao Odluka o osnivanju i imenovanju
Zapovjedništva zaštite okoliša i spašavanja za
općinu Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 8/06.).

Ovim Planom utvrđuju se građevine i
površine za koje prijeti povećana opasnost od
nastanka požara, mjere zaštite od požara
građevina i površine za koje prijeti povećana
opasnost od nastanka požara, sudionici provedbe
Plana, način provedbe Plana i način osiguranja
financijskih sredstava za provedbu Plana.
Članak 2.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 810-01/06-01/3
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 13. lipnja 2006. godine
Načelnik općine
Stjepan Lešić, v.r.

Povećana opasnost od nastanka požara
prijeti sljedećim građevinama i površinama:
-

Poljoprivrednoj
zadruzi
"Sikirevci"
Sikirevci
Neobrađene poljoprivredne površine u k.o.
Sikirevci i k.o. Jaruge.
Članak 3.

U cilju sprečavanja nastajanja požara
otvorenog prostora, na području općine Sikirevci
provode se sljedeće mjere:
pasivno dežurstvo,
motrenje, čuvanje i ophodnja građevina i
površina za koje prijeti pojačana opasnost
od nastajanja i širenja požara,
zabrana paljenja strništa i loženje vatre na
otvorenom.
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Članak 4.

Članak 7.

Pojačane mjere zaštite od požara provode:
-

Vatrogasna zajednica općine Sikirevci
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sikirevci
i Jaruge
Mjesni odbor Jaruge i Sikirevci.
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Za provođenje ovog Plana odgovorni su:
-

zapovjednik VZO-a Sikirevci, zapovjednik
DVD-a Sikirevci i DVD-a Jaruge.
Članak 8.

Članak 5.

Financijska sredstva potrebna za provedbu
Plana osigurana su u Proračunu općine Sikirevci.

Vatrogasna zajednica općine Sikirevci:
-

utvrđuje raspored pasivnog dežurstva
članova
osigurava dovoljne količine vode radi
gašenja eventualnog požara,
vodi knjigu dežurstava.

Raspored dežurstava obvezno s e objavljuje
na oglasnoj ploči VZO Sikirevci, DVD-a
Sikirevci i DVD-a Jaruge.
Članak 6.
Mjesni odbor općine Sikirevci:
-

utvrđuje raspored dežurstava traktora s
polugom,
organizira pasivno dežurstvo,
vodi knjigu dežurstva.

Raspored dežurstava obvezno se objavljuje
na oglasnoj ploči Mjesnog odbora.

Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 022-05/06-01/21
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 13. lipnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Stjepan Lešić, v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

6.

III

Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 8. sjednici
održanoj 11. kolovoza 2006. g., donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Vrpolje
za razdoblje od
1. siječnja - 30. lipnja 2006. godine

Razlika između ukupno ostvarenih
prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka
daje manjak prihoda i primitaka:
Ostvareni prihodi i primici
1.350.580 kn
Realizirani rashodi i izdaci
1.021.544 kn
_______________________________________
Manjak prihoda i primitaka

329.036 kn

IV
OPĆI DIO
I

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu
na dan 1. 1. 2006. godine bilo je 99.418,65 kn, a
na dan 30. 6. 2006. iznosilo je 67.218,60 kn.

Proračun općine Vrpolje za 2006. godinu
planiran je u iznosu 4.209.000 kuna. Prihodi
Proračuna općine Vrpolje u razdoblju od 1. 1. - 30.
6. 2006. godine ostvareni su u iznosu od
1.350.580 kuna.

Općina Vrpolje nije primala niti davala
zajmove u 2006. godini.

II

VI

Ukupni rashodi izvršeni na teret
Proračuna u navedenom razdoblju iznosili su
1.021.544 kune.

Nenaplaćena potraživanja na dan 30.
lipnja 2006. godine iznose 539.365,68 kn, a
odnose se na:

V
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-

potraživanja
potraživanja
imovine,
potraživanja
zemljišta,
potraživanja
potraživanja
potraživanja
mrežu,
potraživanja
mrežu.

za poreze
od zakupa i iznajmljivanja
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lipnja 2006. g. sadrži rashode i izdatke izvršene
po korisnicima i nositeljima sredstava po
osnovnim i posebnim namjenama.

od zakupa poljoprivrednog
za komunalni doprinos,
za komunalnu naknadu,
za priključak na plinsku
za priključak na vodovodnu

VII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.
lipnja 2006. g. u iznosu od 2.883.736,00 kn
odnosi se na kreditno zaduženje i kamate za
Sušionicu Vrpolje gdje je općina suosnivač sa
5,85%, te za izgradnju plinske mreže koji je
predmet na Općinskom sudu i za nepodmirene
obveze prema dobavljačima (Dippold&Gerold).
POSEBNI DIO
VIII
Posebni dio polugodišnjeg izvještaja
općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30.

IX
Polugodišnji obračun Proračuna općine
Vrpolje zajedno s Usporednim pregledom
planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i
rashoda i izdataka bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/05-01/3
Urbroj: 2178/11-01/05-1
Vrpolje, 11. kolovoza 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.
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Izdaje Stručna služba za poslove Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod

Broj: 12

