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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

Predsjednika
Povjerenstva
može
se
razriješiti prije isteka roka iz prethodnog stavka,
uz obrazloženi prijedlog Županijskog poglavarstva
i na vlastiti zahtjev."

72.
Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti
prava pacijenata ("Narodne novine" br. 169/04.) i
članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
9/06. - pročišćeni tekst), Županijska skupština je na
18. sjednici održanoj 18. srpnja 2007. godine,
donijela

III.
Točka IX. Odluke mijenja se i glasi:
"Upravni odjel za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb utvrđuje tekst javnog
poziva i objavljuje javni poziv u dnevnom tisku,
te obavlja sve stručne, administrativne, tehničke i
d ruge poslove za Povjerenstvo."

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
imenovanju članova Županijskog povjerenstva
za zaštitu prava pacijenata
I.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
zaštitu prava pacijenata na području Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 6/05.).

IV.
Točka X. mijenja se i glasi:
"Članovi Povjerenstva primaju naknadu za
svoj rad u visini utvrđenoj za članove radnih
tijela Županijske skupštine.
Sredstva za naknade za rad Povjerenstva
osiguravaju se u Županijskom proračunu u okviru
razdjela Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb."
V.

II.
U točki IV. dodaju se tri nova stavka koji

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

glase:
"Povjerenstvo se imenuje na vrijeme od
četiri godine.
Člana Povjerenstva može se razriješiti i
prije isteka roka iz stavka 2. ove točke na vlastiti
zahtjev, kao i na obrazloženi prijedlog
predsjednika Povjerenstva.

Klasa : 500-01/07-01/15
Urbroj: 2178/1-02/07-1
Slavonski Brod, 18. srpnja 2007.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.
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Članak 4.

Na temelju članka 41. stavak 2. Zakona o
vodama ("Narodne novine" br. 107/95. i 150/05.),
te čkanka 42. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju
zona sanitarne zaštite izvorišta ("Narodne novine"
br. 55/02.) i članka 21. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 9/06. - pročišćeni tekst), uz prethodno
mišljenje Hrvatskih voda, Klasa:325-03/0706/0012, Urbroj:374-1-4-07-2 od 15. 3. 2007.,
Županijska skupština Brodsko-posavske županije
donijela je na 18. sjednici održanoj 18. srpnja
2007. godine

Zone sanitarne zaštite Izvorišta iz članka
3. ove Odluke ucrtane su na kartama u mjerilu
1:1000 za I. zonu, u mjerilu 1:5000 za II. zonu i
u mjerilu 1:25000 za III. zonu.
I. Zona ograničenja i kontrole - III. zona
Članak 5.
Zona ograničenja i kontrole - III. zona,
utvrđuje se radi smanjenja rizika onečišćenja
podzemne vode od teško razgradivih kemijskih i
radioaktivnih tvari.

ODLUKU
o zaštiti izvorišta pitke vode
"Vodovoda Krajačići"
I.

Opće odredbe
Članak 1.

U cilju osiguranja zaštite izvorišta od
zagađenja ili drugih utjecaja koji mogu
nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost
vode ili na njezinu izdašnost, ovom se Odlukom
utvrđuju zone sanitarne zaštite izvorišta pitke
vode "Vodovoda Krajačići" (u daljnjem tekstu:
Izvorište), sanitarni i drugi uvjeti, te mjere za
zaštitu Izvorišta od zagađenja.
Članak 2.
Zone sanitarne zaštite Izvorišta određuju
se prema Elaboratu zaštitnih zona izvorišta
"Vodovoda Krajačići" (u daljnjem tekstu:
Elaborat) kojeg je izradio Hrvatski geološki
institut, Zavod za hidrologiju i inženjersku
geologiju, Sachsova 2, Zagreb, 2005. godine.
II.

Zone i mjere zaštite
Članak 3.
Zone sanitarne zaštite Izvorišta su:

1.
2.
3.

Zona ograničenja i kontrole - III. zona,
Zona strogog ograničenja - II. zona,
Zona strogog režima zaštite - I. zona.

Članak 6.
Zona ograničenja i kontrole - III. zona,
obuhvaća područje izvan granice II. zaštitne zone
do granice napajanja, tj. do granice koja obuhvaća
sljevno područje koje je za razmatrano izvorište
definirano topografskom razvodnicom. Površina
III. zone sanitarne zaštite iznosi 1.96km2. Budući
da granice II. zone sanitarne zaštite odgovaraju
topografskim razvodnicama užih sljevnih područja
razmatranih izvora, dionica granica III. i II.
zaštitne zone jednim s e dijelom podudaraju i na
ovom mjestu nisu posebno opisane.
Ako se za polazište zapadne dionice
vanjske granice III. zone sanitarne zaštite uzme
mjesto na kojem se razilazi s granicom II.
zaštitne zone izvora Veliko Pralo, od tog mjesta
ona nastavlja u smjeru jugoistoka i istoka prateći
put pod oznakom 6253/1 u dužini od cca 110 m,
zatim nastavlja u smjeru sjeveroistoka i istoka
prateći isti put u dužini cca 500 m, skreće u
smjeru istoka idući sjevernom granicom k.č.
5458/3 u dužini od cca 40 m, skreće u smjeru juga
prateći istočnu granicu iste k.č. u dužini do cca
30m, skreće na istok sjevernom granicom k.č..
154/2 u dužini od cca 35 m do sjecišta sa cestom,
prelazi cestu i nastavlja u smjeru istoka južnom
granicom k.č. 5453/2, 5450/2 i 5451/2 u dužini
od cca 80 m. Od tog mjesta skreće u smjeru
jugoistoka prateći istočnu granicu k.č. br. 5451/1 u
dužini od cca 45 m, zatim skreće u smjeru
sjeveroistoka idući zapadnom granicom k.č. 5070/2
u dužini od cca 65 m, skreće u smjeru
sjeverozapada idući zapadnom granicom k.č.
5066/2 u dužini od cca. 30 m, skreće u smjeru
istoka prateći sjevernu granicu iste k.č. u dužini
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od cca 5 m, zatim skreće u smjeru sjeverozapada
idući zapadnom granicom k.č. 5063/2 u dužini od
cca 45 m, prelazi put pod oznakom 6213 i
nastavlja istim smjerom prateći istočne granice
k.č. 5067/4 i 1738/66 u dužini od cca. 90m. Od
tog mjesta skreće u smjeru istoka u dužini od
cca. 20m, zatim skreće smjerom sjevera prateći
zapadnu granicu k.č. 6212 u dužini od cca 20 m,
zatim skreće smjerom sjevera prateći zapadnu
granicu iste k.č. u dužini od cca 25 m, skreće u
smjeru juga idući istonom granicom iste k.č. u
dužini od cca. 5m, te nastavlja u smjeru
sjeveroistoka prateći put pod oznakom 6277 u
dužini od cca 360 m do k.č. 1738/16. Od tog
mjesta prati istočnu granicu k.č. 1739/16 i
1738/14 u dužini od cca 210 m, skreće u smjeru
jugoistoka i zatim istoka idući južnim granicama
k.č. 1754 i 1755/2 u dužini od cca 175 m, skreće
u smjeru jugoistoka prateći sjeveroistočne granice
k.č. 1750, 1749, 1748/2 i 1748/1 u dužini od cca
100m, zatim skreće u smjeru istoka idući
sjevernom granicom k.č. 1748/1 u dužini od cca
15m, te nastavlja smjerom sjevera prateći zapadne
granice k.č. 1748/1 i 6212 u dužini od cca 70m.
Na tom mjestu prelazi put pod oznakom 6134, te
zatim skreće u smjeru juga-jugozapada prateći taj
put u dužini od cca 60m, skreće u smjeru istokasjeveroistoka idući južnim granicama k.č. 4770/6 i
4770/19 u dužini od cca 250 m, nastavlja smjerom
sjeveroistoka prateći sjeverozapadne granice k.č.
4770/10, 4895/4, 4895/3-b, 4895/2-b i 4860/1 u
dužini od cca 200 m, zatim skreće u smjeru
sjeverozapada idući južnom granicom k.č. 4895/7
u dužini od cca 40 m, te nastavlja smjerom
sjevera-sjeveroistoka prateći istočne granice k.č.
4855/17 i 4855/16 u dužini od cca 350m. Od tog
mjesta skreće u smjeru istoka-sjeveroistoka prateći
južnu granicu k.č. 4855/16 u dužini od cca 40m
do puta s oznakom 6127, nastavlja tim putem
istim smjerom u dužini od cca 80m, ide dalje
putem u smjeru jugoistoka u dužini od cca 150 m,
zatim skreće u smjeru istoka i zatim jugoistoka
idući istim putem u dužini od cca 185 m, nastavlja
istim putem u smjeru sjeveroistoka u dužini od
cca 320m, skreće u smjeru istoka-jugoistoka idući
istim putem u dužini od cca 240m, zatim nastavlja
istim putem u smjeru juga-jugozapada u dužini od
cca 1000m, zatim blago skreće u smjeru jugajugoistoka prateći isti put u dužini od cca 215 m
do sjecišta s II. zonom sanitarne zaštite izvora
Lišnjačak. Nastavljajući u smjeru juga-jugozapada
vanjska se granica III. zaštitne zone podudara s
vanjskom granicom II. zaštitne zone izvora
Lišnjačak u dužini od cca 340m. Od mjesta na
kojem se razilaze, vanjska se granica III. zaštitne
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zone proteže u smjeru juga-jugozapada prateći
sjevernu granicu k.č. 5101/9 u dužini od cca
230m, zatim skreće u smjeru juga prateći
zapadnu granicu iste k.č. u dužini od cca 15m,
skreće u smjeru zapada-jugozapada idući južnom
granicom k.č. 5101/6, 5101/7 i 5101/5 u dužini
od cca 80m, skreće u smjeru juga prateći istočnu
granicu k.č. 5101/2 u dužini od cca 5 m, te
nastavlja u smjeru jugozapada istočnim granicama
k.č. 5101/2 i 5216 u dužini od cca 110 m do
sjecišta s putem pod oznakom 6224. Od tog
mjesta nastavlja u smjeru jugozapada prateći put
6224 u dužini od cca 440m gdje se spaja s
vanjskom granicom II. zone sanitarne zaštite
izvora Jankovac. Od tog se mjesta III. zaštitna
zona podudara s istočnom i južnom granicom II.
zaštitne zone izvora Jankovac u ukupnoj dužini
od cca 550m. Od mjesta na kojem se one razilaze
vanjska granica III. zaštitne zone proteže se dalje
u smjeru zapada, prelazi vodotok Bažine, skreće u
smjeru juga prateći desnu obalu vodotoka u
dužini od cca 360 m, zatim prelazi cestu pod
oznakom 6130/4 i spaja se vanjskom granicom II.
zaštitne zone izvora Veliko Pralo. Od tog mjesta
pa sve do početne točke opisa vanjske granice III.
zaštitne zone ona se podudara s vanjskom
granicom II. zone sanitarne zaštite izvora Veliko
Pralo.
Članak 7.
Unutar III. zone zabranjuje se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
deponiranje otpada,
građenje
kemijskih
i
industrijskih
postrojenja,
građenje i korištenje postrojenja koja
upotrebljavaju ili ispuštaju radioaktivne i
druge za vodu štetne tvari,
izgradnja rezervoara i pretakališta za naftu
i naftne derivate i
građenje
prometnica
bez
sustava
kontrolirane odvodnje i pročišćavanja
padalinskih voda.
2. Zona strogog ograničenja - II. zona
Članak 8.

Zona strogog ograničenja - II. zona
utvrđuje s e radi smanjenja rizika od onečišćenja
podzemnih voda patogenim mikroorganizmima i
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drugih štetnih utjecaja koji se mogu pojaviti
tijekom zadržavanja vode u podzemlju.
Prema Pravilniku o utvrđivanju zona
sanitarne zaštite izvorišta, područje II. zone, kao
zone strogog ograničenja, obuhvaća područje
izvan granica I. zone do linije od koje podzemna
voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u
podzemlju od 50 dana prije ulaska u
vodozahvatni objekt. U Elaboratu je istaknuto da
su izvorišta "Vodovoda Krajačići" vezana za
istjecanje podzemne vode iz manjih vodonosnika
međuzrnske poroznosti koja se izmjenjuju sa
slabopropusnim naslagama pukotinske poroznosti i
za koje se vrijeme zadržavanja podzemne vode na
putu prema vodozahvatnom objektu ne može
odrediti metodama uobičajenim za izvorišta u
ravničarskim ili kraškim predjelima. Iz tog se
razloga za potrebe određivanja II. zaštitne zone
zahvaćenih izvora najprikladnijom pokazala
metoda definiranja neposrednog sljevnog područja
zahvaćenih
izvorišta
pomoću
topografske
razvodnice.
Površina II. zaštitne zone izvora Lišnjačak
iznosi 0,25km2. Ako se za početnu točku uzme
jugozapadni ugao k.č. 4931, od tog se mjesta
vanjska granica II. zone sanitarne zaštite proteže
na sjever-sjeverozapad prateći zapadnu granicu
k.č. 4931 u dužini od cca 260m, zatim skreće u
smjeru sjeveroistoka idući sjevernim granicama
k.č. 4931 i 4934 u dužini od 40 m do sjecišta s
putem. Od tog mjesta prati put u smjeru
sjeveroistoka u dužini od cca 15 m, zatim istoka i
jugoistoka u dužini od cca 40m, te nastavlja u
smjeru sjeveroistoka u dužini od cca 150 m do
sjecišta s putem pod oznakom 6134. Od tog
mjesta prati put 6134 u smjeru jugoistoka u
dužini od cca 85m, zatim istoka u dužini od cca
120m, nastavlja istim putem u smjeru istokajugoistoka u dužini od cca 200m, prelazi put i
nastavlja u smjeru istoka-jugoistoka prateći
sjeverne granice k.č. 4720 i 4716 u dužini od cca
110m. Od tog mjesta skreće u smjeru juga idući
zapadnom granicom k.č. 4710/2 u dužini od cca
15m, zatim skreće u smjeru istoka prateći južnu
granicu iste k.č. u dužini od cca 70m, te nastavlja
u smjeru juga-jugozapada idući jugoistočnom
granicom k.č. 4710/2 u dužini od cca 10m, zatim
zapadnom granicom k.č. 4708 u dužini od cca
130m, te jugoistočnim granicama k.č. 4709/1 i
6134 u dužini od cca 180m. Od tog mjesta skreće
u smjeru sjeverozapada idući jugozapadnom
granicom k.č. 6134 u dužini od cca 40m, zatim
skreće u smjeru juga i jugozapada prateći
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jugoistočnu i južnu granicu k.č. 4981/1 u dužini
od 25 m, te nastavlja južnom granicom iste k.č. u
smjeru sjevera-sjeverozapada u dužini od cca 16m,
te u smjeru jugozapada i sjeverozapada u dužini
od cca 40 odnosno 25m. Od tog mjesta nastavlja
u smjeru sjeverozapada idući južnom granicom
k.č. 4981/2 u dužini od cca 15m, zatim skreće u
smjeru jugozapada idući sjevernom granicom k.č.
5101/7 u dužini od cca 40m, zatim skreće u
smjeru jugozapada idući sjevernom granicom iste
k.č. u dužini od cca 50m, nastavlja sjevernom
granicom iste k.č. u smjeru jugozapada u dužini
od cca 10m, zatim u smjeru sjeverozapada u
dužini od cca 35m, te ponovno u smjeru
jugozapada u dužini od cca 45m. Od tog mjesta
nastavlja u smjeru jugozapada idući sjevernom
granicom k.č. 4989 u dužini od cca 30m, skreće u
smjeru sjevera-sjeveroistoka prateći istočnu
granicu k.č. 4997 u dužini od cca 5m, nastavlja
sjevernom granicom iste k.č u smjeru
sjeverozapada, zatim zapada, te jugozapada u
ukupnoj dužini od cca 90m, skreće u smjeru
sjeverozapada prateći sjeveroistočne granice k.č.
4999/1-a i 4999/1-b u dužini od cca 35m, zatim
skreće
u
smjeru
jugozapada
idući
sjeverozapadnom granicom k.č. 4999/1-b u dužini
od cca 85m, te nastavlja smjerom sjevera idući
istočnom granicom k.č. 5002/3 u dužini od cca
105m. Od tog mjesta skreće u smjeru zapada
prateći sjevernu granicu k.č. 5002/3 u dužini od
cca 80m, zatim skreće u smjeru sjeverasjeverozapada idući zapadnom granicom k.č.
5002/1 u dužini od cca 35 m, te nastavlja u smjeru
sjevera-sjeveroistoka idući zapadnom granicom
iste k.č. u dužini od cca 35m do početne točke
vanjske granice II. zone sanitarne zaštite izvora
Lišnjačak.
Površina II. zaštitne zone izvora Glavarda
iznosi 0,08km2. Ako se za početnu točku uzme
sjecište vodotoka Bažine i južne granice k.č.
5055/2, od tog se mjesta vanjska granica II. zone
s anitarne zaštite proteže na zapad prateći južnu
granicu k.č. 5055/2 u dužini od cca 25m, skreće
na sjever idući zapadnom granicom iste k.č. u
dužini od cca 5 m, zatim skreće na zapad prateći
južnu granicu k.č. 5054 u dužini cca 15m, skreće
u smjeru juga-jugozapada idući istočnom
granicom k.č. 5047/2 u dužini od cca 27m, skreće
u smjeru zapada-sjeverozapada prateći južnu
granicu iste k.č. u dužini od cca 46m, zatim
skreće u smjeru juga-jugozapada idući istočnom
granicom k.č. 5047/1 u dužini od cca 20m, skreće
u smjeru zapada-sjeverozapada idući južnom
granicom iste k.č. u dužini cca 60m, zatim skreće
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prema sjeveru prateći zapadnu granicu iste k.č. u
dužini od cca 100m. Od tog mjesta skreće u
smjeru zapada idući južnom granicom k.č. 5049/1
u dužini od cca 130m, zatim nastavlja u smjeru
sjevera-sjeverozapada prateći zapadnu granicu iste
k.č. u dužini od cca 110m, skreće u smjeru
sjevera-sjeveroistoka prateći zapadnu granicu k.č.
5049/5 u dužini od cca 60 m, te skreće u smjeru
sjeverozapada idući jugozapadnom granicom k.č.
5065 u dužini od cca 150m, zatim nastavlja
sjevernom granicom iste k.č. u smjeru istoka u
dužini od cca 160m, te istočnom granicom iste
k.č. u smjeru juga-jugoistoka u dužini od cca
50m. Od tog mjesta skreće u smjeru jugoistoka i
istoka prateći južne granice k.č. 5063/5, 5051,
5052/1, 5052/3 i 5052/2 u dužini od cca 180m, te
nastavlja u smjeru sjevera-sjeveroistoka idući
istočnim granicama k.č. 5052/2 i 5052/4 u dužini
od cca 125m do sjecišta s vodotokom Bažine. Od
tog mjesta prati desnu obalu vodotoka Bažine u
dužini od cca 415m do početne točke vanjske
granice II. zone sanitarne zaštite izvora Glavarda.
Površina II. zaštitne zone izvora Jankovac
iznosi 0,06 km2. Ako se za polazište vanjske
granice II. zaštitne zone uzme sjecište južne
granice k.č. 5090/1 i vodotoka Bažine, od tog se
mjesta ona pruža u smjeru jugozapada prateći
južnu granicu k.č. 5090/1 u dužini od cca 50m,
zatim nastavlja u smjeru zapada idući južnim
granicama k.č. 5090/9 i 5090/6 u dužini od cca
50m, skreće u smjeru jugoistoka prateći južnu
granicu k.č 5140/38 u dužini od cca 145m, skreće
u smjeru sjeveroistoka prateći istočne granice k.č.
5140/38 i 5140/20 u dužini od cca 50m. Od tog
mjesta skreće u smjeru jugoistoka idući sjevernom
granicom k.č. 5140/22 u dužini od cca 5m, zatim
prati sjevernu granicu k.č. 5140/3 u smjeru
sjeveroistoka u dužini od cca 35m, zatim u smjeru
jugoistoka u dužini od cca 50m, te nastavlja u
istom smjeru sjevernom granicom k.č. 5098/2 u
dužini od cca 10m. Od tog mjesta skreće u smjeru
jugozapada prateći put pod oznakom 6224 u
dužini od cca 235m, skreće u smjeru
sjeverozapada prateći sjevernu granicu k.č.
5140/25 u dužini od cca 120m, zatim skreće u
smjeru juga prateći zapadnu granicu iste k.č. u
dužini od cca 60m, skreće u smjeru jugozapada
idući južnom granicom k.č. 5140/8 u dužini od
cca 40m, nastavlja u smjeru sjeverozapada i zatim
sjevera-sjeverozapada prateći zapadnu granicu iste
k.č. u dužini od cca 100m. Od tog mjesta
nastavlja u smjeru sjeverozapada idući sjevernim
granicama k.č. 5152/3, 5152/2, 5151, 5150/1 i
5147/1 u dužini od cca 130 m, zatim skreće u
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smjeru sjeveroistoka prateći lijevu obalu vodotoka
Bažine u dužini od cca 120m do početne točke
vanjske granice II. zone sanitarne zaštite izvora
Jankovac.
Površina II. zaštitne zone izvora Veliko
Pralo iznosi 0,83km2. Ako se za početnu točku
uzme most preko vodotoka Bažine koji se nalazi
90m istočno od izvora Veliko Pralo, od tog
mjesta vanjska granica II. zone sanitarne zaštite
prati
desnu
obalu
vodotoka
u
smjeru
sjeverozapada i zapada u dužini cca 40m, a zatim
skreće u smjeru jugozapada prateći i dalje desnu
obalu vodoka u dužini od cca 210m, zatim skreće
u smjeru zapada-jugozapada i prati južne granice
k.č. 5563/57, 5563/61 i 5617 u dužini cca 140m
do sjecišta s putem oznake 5516/3. Od tog mjesta
nastavlja u smjeru jugozapada prateći put u dužini
od cca 70 m, zatim skreće u smjeru sjeverozapada
idući jugozapadnom granicom k.č. 5614/1 u
dužini od cca 35m, skreće u smjeru jugajugozapada prateći istočnu granicu k.č 5563/86 u
dužini od cca 15m, skreće u smjeru sjeverozapada
prateći jugozapadnu granicu iste k.č. u dužini od
cca 190m, te nastavlja u smjeru sjeverasjeverozapada idući zapadnom granicom iste k.č.
u dužini od cca 40m. Od tog mjesta nastavlja u
smjeru sjeverozapada prateći zapadne granice k.č.
5563/70, 5563/89, 5563/90, 5563/73, 5563/75 i
5606 u dužini od cca 200m, zatim skreće u
smjeru zapada idući južnom granicom k.č.
5605/1-0-2 u dužini od cca 100m, skreće u smjeru
sjeverozapada prateći zapadne granice k.č. 5605/10-2, 5605/1-0-3 i 5605 u dužini od cca 100m. Na
tom mjestu skreće u smjeru sjevera-sjeveroistoka
idući sitočnom granicom k.č. 5602 u dužini od
cca 40m, zatim skreće u smjeru sjeverozapada
prateći sjeveroistočnu granicu iste k.č. u dužini od
cca 50m do sjecišta s putem pod oznakom 6258.
Od tog mjesta prati put u smjeru sjeverozapada u
dužini od cca 560m, zatim skreće u smjeru jugajugozapada u dužini od cca 20m, te nastavlja dalje
prateći topografsku
razvodnicu u
smjeru
sjeverozapada, a zatim u smjeru sjevera i
sjeveroistoka u ukupnoj dužini od cca 310m do
sjecišta s putem 6283/1. Od tog mjesta prati put
u smjeru sjeveroistoka u dužini od cca 130m, a
zatim u smjeru istoka-jugoistoka u dužini cca
340m do sjecišta s putem 6253/1. Od tog mjesta
prati put 6253/1 u smjeru sjeveroistoka u dužini
od cca 50m, zatim istoka u dužini od cca 30m,
juga u dužini od cca 10m i istoka u dužini od cca
7m, zatim skreće u smjeru jugoistoka prateći
jugozapadnu granicu k.č. 5299/1 u dužini od cca
80m, skreće u smjeru sjeveroistoka idući južnom
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granicom iste k.č. u dužini od cca 80m, skreće u
smjeru juga i jugoistoka prateći južne granice k.č.
5309, 5308/1, 5308/2, 5307/2 i 5306/1 u dužini
od cca 135 m, te skreće u smjeru sjeveroistoka
idući jugoistočnom granicom k.č. 5306/1 u dužini
od cca 15m do sjecišta s putem. Od tog mjesta
prati put u smjeru jugoistoka i juga u dužini od
cca 375m, zatim skreće u smjeru jugozapada idući
sjevernom granicom k.č. 5379/1 u dužini od cca
10m, te nastavlja u smjeru juga-jugoistoka idući
zapadnom granicom iste k.č. u dužini od cca 35m.
Na tom mjestu skreće u smjeru jugozapada
prateći zapadnu granicu k.č. 5377 u dužini od cca
15m, te skreće u smjeru jugoistoka idući
jugozapadnim granicama k.č. 5377, 5378, 5374,
5384, 5373, 5368 i 5366 u dužini od cca 100m,
zatim skreće u smjeru jugozapada prateći
jugoistočne granice k.č. 5369 i 5370 u dužini od
cca 50m, te skreće u smjeru jugoistoka pa
jugozapada idući južnom granicom k.č. 5355, te
zapadnom granicom k.č. 5355 i 5354 u dužini od
cca 65m. Na tom mjestu skreće u smjeru
jugoistoka idući jugozapadnim granicama k.č.
5354 i 5353/2 u dužini od cca 60m, zatim skreće
u smjeru sjeveroistoka prateći jugoistočnu granicu
k.č. 5353/2 u dužini od cca 45 m, skreće u smjeru
juga i jugozapada prateći zapadnu granicu k.č.
5240/15 u dužini od cca 100m, zatim skreće u
smjeru istoka prateći južnu granicu iste k.č. u
dužini od cca 50m, te nastavlja u smjeru
jugoistoka idući jugozapadnom granicom k.č.
5240/11 u dužini od cca 70m. Od tog mjesta
skreće u smjeru sjeveroistoka prateći jugoistočnu
granicu k.č. 5240/11 u dužini od cca 25m, zatim
nastavlja
u
smjeru
jugoistoka
idući
sjeveroistočnim granicama k.č. 5395/1 i 6242 u
dužini od cca 25m, skreće u smjeru jugozapada
prateći zapadnu granicu k.č. 5157/1 u dužini od
cca 100m, te nastavlja u smjeru jugoistoka prateći
jugozapadnu granicu iste k.č. u dužini od cca 40m
do polazišne točke vanjske granice II. zaštitne
zone izvora Veliko Pralo.
Članak 9.
Unutar II. zone, uz zabrane navedene za
područje III. zone, zabranjuje se:
1.
2.
.

površinska i podzemna eksploatacija
mineralnih sirovina,
poljodjelska proizvodnja, osim proizvodnje
zdravstveno ispravne hrane,
stočarska proizvodnja, osim potrebe
seljačkog
gospodarstva,
odnosno

4.
5.
6.
7.
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obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
građenje
pogona
za
proizvodnju,
skladištenje i transport opasnih tvari,
gradnja groblja i proširenje postojećih,
građenje autocesta i magistralnih cesta
(državnih i županijskih cesta) i
građenje željezničkih pruga.
VI. Zona strogog režima zaštite - I. zona
Članak 10.

Zona strogog režima zaštite - I. zona,
utvrđuje se radi zaštite uređaja za zahvat vode i
njegove neposredne okolice od bilo kakvog
onečišćenja i zagađenja voda, te drugih slučajnih
ili namjernih negativnih utjecaja. Granica I. zone
mora biti udaljena od građevina za zahvat vode
najmanje 10m na sve strane i mora biti ograđena.
I. zona izvora Lišnjačak i Jankovac
obuhvaća područje u radijusu od 10 m od mjesta
zahvata izvora. Pojedinačne površine I. zaštitne
zone navedenih izvora iznose 314m2. I. zona
izvora Lišnjačak nalazi se na k.č. 4935, 4934,
4933, 5004 i 5002/1. I. zona izvora Jankovac
nalazi se na k.č. 5142/1, 5142/3, 5142/4 i 5142/6.
I. zona izvora Glavarda proteže se s obje
strane vodotoka Bažine i zauzima površinu od
932m2. S desne strane vodotoka unutar zaštitne
zone nalazi katpirani izvor, dok se s druge strane
vodotoka nalaze sabirne komore u koje se slijeva
voda zahvaćena na izvoru Lišnjačak, te se putem
cjevovoda transportira prema sabirnoj komori na
prostoru izvora Veliko Pravo. I. zona izvora
Glavarda nalazi se na k.č. 5049/1, 5055, 5055/1,
5055/2, 5016 i 5016/3.
VI.

zona izvora Veliko Pralo obuhvaća
ograđeno zemljište unutar kojeg je
smještena i crpna stanica. Površina
ograđenog zemljišta iznosi 627m2. I. zona
izvora Veliko Pralo nalazi se na k.č.
5235/2, 5235/4 i 5235/6

Ukupna površina I. zaštitne zone izvorišta
"Vodovoda Krajačići" iznosi 2187m2.
Članak 11.
U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti
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osim onih koje su vezane za eksploataciju,
pročišćavanje i transport vode u vodoopskrbni
sustav. Svaka djelatnost u ovoj zoni mora se
provoditi na način da ne djeluje štetno na
podzemnu vodu.
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IV.

Mjere aktivne zaštite

VI.

Neposredni
nadzor
mjerama zaštite

nad

propisanim

Članak 16.
Članak 12.
Pravna osoba koja obavlja javnu
vodoopskrbu i upravlja vodozahvatom (u daljnjem
tekstu: ovlaštena pravna osoba) nositelj je
stvarnopravnih ovlasti na dijelu k.č. 4935, 4934,
4933, 5004, 5002/1, 5142/1, 5142/3, 5142/4,
5142/6, 5049/1, 5055, 5055/1, 5055/2, 5016,
5016/3, 5235/2, 5235/4 i 5235/6.
III.

Postavljanje oznaka zona sanitarne zaštite
Članak 13.

Ovlaštena pravna osoba dužna je uz
granicu III. zone postaviti odgovarajuće oznake u
obliku natpisnih ploča, odnosno znakova, na
mjestima gdje granica III. zone presijeca državne,
županijske i lokalne ceste a što je vidljivo iz
odgovarajuće karte na kojoj su prikazane granice
III. zone.

Ovlaštena pravna osoba koja upravlja
Izvorištem
obvezna
je
provoditi
redoviti
neposredni nadzor nad provođenjem ove Odluke
putem ovlaštene fizičke osobe koja je njezin
zaposlenik posebno osposobljen za obavljanje
nadzora.
Ovlaštena fizička osoba obvezna je
provoditi redovite kontrole provođenja mjera
zaštite unutar zona sanitarne zaštite jedan put
tjedno i nakon završene kontrole, a najkasnije
sljedeći dan, načiniti zapisnik o pregledu, kao i
načiniti mjesečno izvješće o provođenju Odluke i
predati ga direktoru ovlaštene pravne osobe.
U slučaju akcidentnih zagađenja ovlaštena
fizička osoba obvezna je odmah izvijestiti
neposrednog
rukovoditelja
i
mjerodavne
vodnogospodarske i policijske službe, te uz
njihovu pomoć predložiti plan sanacije i
sudjelovati u njegovoj provedbi sukladno
Operativnom planu interventnih mjera u slučaju
iznenadnih zagađenja.

Članak 14.
2.
Ovlaštena pravna osoba dužna je uz
granicu II. zone postaviti odgovarajuće natpisne
ploče koje označavaju II. zonu.
Na natpisnim pločama mora pisati:
"Izvorište Vodovoda Krajačići
II. zona zaštite
Zona strogog ograničenja".
Članak 15.
Ovlaštena pravna osoba dužna je uz
granicu I. zone postaviti odgovarajuće natpisne
ploče koje označavaju I. zonu. Natpisne ploče
postavljaju se na ogradu ili uz ogradu koja
omeđuje I. zonu, a na njima mora pisati:

Članak 17.
U sabirnu komoru u koju se slijevaju
vode sva četiri zahvaćena izvora ugrađena je
crpka
kapaciteta 2,5l/s.
Crpka
ne
radi
kontinuirano, već se uključuje ovisno o potrošnji
pitke vode, tj. ovisno o količini vode u
vodospremi. U crpnoj stanci povremeno se bilježi
količina iscrpljene vode na vodomjeru. Pored toga
potrebno je dva puta mjesečno provoditi mjerenja
izdašnosti izvora Glavarda, Lišnjačak i ukupnu
izdašnost na mjestu preljeva sabirne komore na
lokaciji Veliko Pralo u vrijeme kada je pumpa
izvan pogona.
2.

"Izvorište Vodovoda Krajačići
VI.
zona zaštite
Zona strogog režima zaštite
Zabranjen pristup neovlaštenim osobama".

Praćenje izdašnosti Izvorišta

Praćenje kakvoće sirove vode Izvorišta
Članak 18.
Praćenje fizikalno-kemijsko-bakterioloških
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pokazatelja sirove vode na izvorištu - izvori
Lišnjačak, Glavarda, Jankovac i Veliko Pralo potrebno
je
obavljati
putem
ovlaštenog
laboratorija Vodovod d.o.o. Slavonski Brod četiri
puta u jednoj hidrološkoj godini.
Članak 19.
Ovlaštena fizička osoba obvezna je
provoditi mjerenja iz članka 17., te u izvješćima
zabilježiti redovitost svih mjerenja i kontrola o
izdašnosti izvorišta i kakvoći sirove izvorske
vode.

njihove izmjene i dopune, a zone unijeti u
grafičke priloge prostornih planova.
Članak 22.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke
provodi se sukladno zakonskim propisima.
Članak 23.
Ovlaštena pravna osoba obvezna je u roku
od godine dana od s tupanja na snagu ove Odluke:
1.

V.

Mjere sanacije vodozaštitnog područja
Članak 20.

Na području zaštitnih zona izvorišta
"Vodovoda Krajačići" postoji razmjerno malen
broj potencijalnih onečišćivača podzemne vode.
Eventualni sanacijski zahvat odnosi se na
sprječavanje mogućnosti onečišćenja podzemne
vode otpadnim vodama. Da bi se to postiglo
potrebmo je izgraditi sustav javne odvodnje
otpadnih voda koje nastaju u domaćinstvima.
Sanacijski radovi na prometnicama, koji bi
uključivali
izgradnju
nepropusne
odvodnje
kolničkih otpadnih voda, u ovom trenutku nisu
neophodni, jer je promet na cesti Vinčazovići Jakačina Mala slabog intenziteta, a položaj ceste
Pleternica - Slavonski Brod ne ugrožava zahvaćene
izvore.
Poljoprivredna aktivnost u budućnosti ne
bi
trebala
izlaziti
iz
okvira
sadašnjeg,
tradicionalnog uzgoja kultura koje podrazumijeva
primjenu relativno malih količina agrotehničkih
sredstava.
VI.
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2.

postaviti zaštitnu ogradu na granici I.
zone izvora Lišnjačak, Jankovac i
Glavarda i
završiti
postupke
radi
stjecanja
stvarnopravnih ovlasti iz članka 12. ove
Odluke.
Članak 24.

Karte zona sanitarne zaštite iz članka 4.
ove Odluke sastavni su dio ove Odluke i ne
objavljuju se.
Članak 25.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o zaštiti izvorišta voda vodovoda
Jakačina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", broj 1/01.).
Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Prijelazne i završne odredbe
Članak 21.

U
prostornog
prostornih
primjenjuju

postupku provođenja dokumenata
uređenja, te izrade i donošenja
planova na odgovarajući se način
i uvažavaju odredbe ove Odluke.

Postojeće prostorne planove ili planove
koji su u postupku donošenja potrebno je
uskladiti s odredbama ove Odluke u postupcima

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 325-01/07-01/1
Urbroj: 2178/1-01-07-1
Slavonski Brod, 18. srpnja 2007.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.
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Broj: 14
III.

Na temelju članka 107. stavak 2. i članka
108. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne
novine" br. 96/03) i članka 21. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 9/06 - pročišćeni tekst),
Županijska skupština na 18. sjednici održanoj 18.
srpnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU

Opća bolica Nova Gradiška kao korisnik
kredita sredstva za povrat istog planirat će iz
decentraliziranih sredstava za investicije u
Bolnici.
IV.
Ovlašćuje se Šimo Đurđević,prof., župan
Brodsko-posavske županije da potpiše odobreno
jamstvo.

o davanju suglasnosti i odobravanju jamstva
za kreditno zaduženje Opće bolnice
Nova Gradiška
I.
Daje se suglasnost Općoj bolnici Nova
Gradiška za kreditno zaduženje u iznosu od
5.000.000,00 kn s valutnom klauzulom u EUR,
uvećano za kamate i troškove bankovnog kredita
za adaptaciju prizemlja i I. kata, te nadogradnju
II. kata i dizala građevine, u Općoj bolnici Nova
Gradiška.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 500-01/07-01/14
Urbroj: 2178/1-01-07-1
Slavonski Brod, 18. srpnja 2007.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

II.
Daje se jamstvo za osiguranje kreditnog
zaduženja iz točke I. ove Odluke čime se jamči
povrat kredita, kojeg Opća bolnica Nova Gradiška
kao korisnik kredita, uzima kod odabrane banke
kao kreditora, a pod sljedećim uvjetima:
75.
-

-

iznos kredita: 5.000.000,00 kn s valutnom
klauzulom u EUR uvećano za kamate i
troškove kredita
vrsta kredita: dugoročni investicijski kredit,
namjena kredita: adaptacija prizemlja i I.
kata, te nadogradnja II. kata i dizala
građevine u Općoj bolnici Nova Gradiška,
rok i način korištenja kredita: odmah po
odobrenju kredita,
rok vraćanja kredita: 5 godina uključujući
i odobreni poček,
otplata kredita, nominalna kamatna stopa,
efektivna kamatna stopa, naknada za
odobrenje kredita, metoda obračuna
kamate, te iznos kamata, sukladno
Ugovoru o kreditu,
instrument osiguranja kredita: jamstvo
Brodsko-posavske županije.

Na temelju članka 133. Zakona o
sudovima ("Narodne novine" br. 150/05) i članka
21. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/06 pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 18.
sjednici održanoj 18. srpnja 2007. donijela
RJEŠENJE
o imenovanju sudaca porotnika Općinskog
suda Slavonski Brod
I.
Za

suce

porotnike

Općinskog

suda
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Slavonski Brod imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mato (Stjepan) Jozanović, Kaniža 102
Mijo (Mirko) Jurišić, Brodski Stupnik,
Stjepana Radića 116
Željko Rašić, Bukovlje, Firov kraj 97,
Jadranka
Milas,
Staro
Topolje,
Dalmatinska 54,
Dragan (Gojko) Lončar, Trnjani, Sv.
Marka 24,
Marica (Mijo) Vrančić, Gornja Vrba, Klis
11,
Antun (Viktor) Beraković, Oprisavci 81A,
Mato (Slavko) Schuller, Lužani, Stjepana
Radića 32,
Ivo (Jozo) Medić, Podcrkavlje, Glogovica
81,
Stjepan (Stjepan) Kovačević, Sibinj,
Slobodnica, Tiskalovci 4,
(Josip (Andrija) Vuksanović, V. Nazora 50,
Slavonski Šamac,
Pavo (Ivo) Sočković, Čajkovci, Hrvatskih
branitelja 64,
Franjo (Rafo) Ostojić, Slavonski Brod,
Naselje Huge Badalića 2A/II,
Slavko (Mato) Murat, Slavonski Brod,
Berislavićeva 82,
Žarko (Stevan) Prodić, Slavonski Brod,
Naselje A. Hebrang 4/26,
Božana (Vinko) Levojević, Slavonski
Brod, Fra Marijana Jaića 29.

76.
Na temelju članka 133. Zakona o
sudovima ("Narodne novine" br. 150/05) i članka
21. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/06. pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 18.
sjednici održanoj 18. srpnja 2007. donijela
RJEŠENJE
o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda Nova Gradiška
I.
Za suce porotnike Općinskog suda Nova
Gradiška imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.
7.
Suci porotnici imenuju se na mandat od
četiri godine i po isteku mandata mogu biti
ponovno imenovani na tu dužnost.

8.
9.

III.

10.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana
po objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

11.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

12.
13.
14.

Klasa : 080-02/07-01/8
Urbroj: 2178/1-01-07-1
Slavonski Brod, 18. srpnja 2007.

15.
16.

Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.
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17.

Ilija (Đuro) Babić, Nova Gradiška, Mala
19A,
Dubravka (Tomica) Blažanin, Nova
Gradiška, Baruna Trenka 62,
Marko (Željko) Brčić, Nova Gradiška,
Urije 9/2,
Vladimir (Josip) Cinčić, Nova Gradiška,
Mala 3A,
Drago (Frano) Cvitić, Nova Gradiška,
Ljupina 56,
Stjepan (Dragutin) Dugojević, Nova
Gradiška, K. Zvonimira 98,
Marija (Luka) Guberović, Nova Gradiška,
I. Kramarića 2E,
Višnja (Josip) Junašević, Nova Gradiška,
Kovačevac 72,
Kata (Dragan) Jurčević, Nova Gradiška,
Urije 18,
Franjo
(Franjo)
Kapetanić,
Nova
Gradiška, Lj. Posavskog 17,
Stjepan (Dragoje) Krpan, Nova Gradiška,
G. Ninskog,
Josip (Vinko) Krznarić, Nova Gradiška,
Prvča 47,
Zdenka (Ivan) Pahljina, Nova Gradiška,
A. Štampara 16,
Monika (Ivan) Paripović, Nova Gradiška,
Urije 26/D
Goran (Ivan) Rakić, Nova Gradiška, Urije
19,
Rudolf (Marijan) Rašić, Nova Gradiška,
Kovačevac 3,
Javorka (Marko) Samardžija, Nova
Gradiška, Bana Jelačića 18,
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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Ivan (Antun) Serenčeš, Nova Gradiška, A.
Mihanovića 6,
Nikola (Ilija) Sigurnjak, Nova Gradiška,
Zrinskih 18,
Vladimir (Pavle) Sremac, Nova Gradiška,
K. Zvonimira 98,
Zdenka (Petar) Štefanović, Nova Gradiška,
Prvča 283,
Marko (Stipo) Tokić, Nova Gradiška, D.
Lobe 40,
Antun (Josip) Tot, Nova Gradiška,
Radnička 45,
Željko (Milan) Vila, Nova Gradiška,
Ljupina 89,
Emil (Rudolf) Vončina, Nova Gradiška,
Radnička 45,
Kuzman (Vinko) Vonić, Nova Gradiška,
I.G.Kovačića 179/A,
Bara (Petar) Vapnar, Cernik, Frankopanska
150,
Ivan (Andrija) Tadić, Cernik, Banićevac
11,
Ivan (Stjepan) Šokić, Orubica, Stjepana
Radića 29,
Miroslav (Đuro) Gelemanović, Davor,
Kačićeva 47,
Marinka (Marijan) Tukara, Mašić 26,
Brankica (Branko) Franješević, Gorice 84,
Stipo (Bare) Šugić, Gornji Bogićevci,
Doljnik 3,
Emil (Josip) Žagar, Gornji Bogićevci,
Kosovac 65,
Nada (Antun) Bašić, Batrina, Stjepana
Radića 174,
Andrija (Petar) Valentić, Nova Kapela,
Vladimira Nazora 6,
Stipo (Marko) Barišić, Okučani, Ante
Starčevića 66,
Petar (Ivo) Ćorković, Okučani, bl. kard.
Alojzija Stepinca 31,
Davor (Stanko) Grgić, Sv. Valentina 20,
Adžamovci,
Zdravko (August) Degiacinto, Rešetari, V.
Nazora 125,
Stanislav (Antun) Mikić, Štivice 340,
Franjo (Stjepan) Fulanović, Staro Petrovo
Selo, Frankopanska 13,
Stjepan (Mladen) Stipančević, Vrbje,
Dolina 4,
Ivan (franjo) Dugojević, Vrbje, Sičice 148,
Darko
(Tomislav)
Zečević,
Nova
Gradiška, Mala 43,
Reza (Antun) De-Re, Nova Gradiška,
Matije Gupca 47.

Broj: 14
II.

Suci porotnici imenuju se na mandat od
četiri godine i po isteku mandata mogu biti
ponovno imenovani na tu dužnost.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana
po objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 080-02/07-01/9
Urbroj: 2178/1-01-07-1
Slavonski Brod, 18. srpnja 2007.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

77.
Na temelju članka 133. Zakona o
sudovima ("Narodne novine" br. 150/05) i članka
21. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
9/06pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 18.
sjednici održanoj 18. srpnja 2007. donijela
RJEŠENJE
o imenovanju sudaca porotnika
Županijskog suda Slavonski Brod
I.
Za suce porotnike
Slavonski Brod imenuju se:
1.
2.
3.

Županijskog

suda

Jasna (Eduard) Dite, Nova Gradiška, K.
Zvonimira 316,
Igor (Josip) Janeček, Nova Gradiška,
Preradovićeva 15,
Ivan (Ivan) Kasumović, Nova Gradiška,
Urije 9,

Broj: 14
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Zdravko (Josip) Konjić, Nova Gradiška,
Voćarska 12,
Vladimir (Petar) Plavac, Nova Gradiška,
Kranjčevićeva 11,
Dragan (Franjo) Sakač, Nova Gradiška,
Ljupina 389B,
Dragan
(Stjepan)
Špoljarić,
Nova
Gradiška, Kovačevac 143,
Josip (Jure) Vuković, Nova Gradiška,
Prvča 47,
Vinko (Antun) Jurković, Stupnički Kuti
128,
Ivan Golić, Stari Slatinik, Hrvatskih
branitelja 306,
Ivan Barišić, Vranovci, Slavonska 40,
Željko (Blaž) Tucić, Baćindol 109,
Ivica
(Matija)
Marjanović,
Davor,
Frankopanska 25,
Robert Zmaić, Donji Andrijevci, Matije
Gupca 149c,
Ivan
(Nikola)
Petričević,
Dragalić,
K.Zvonimira 32,
Mato (Ivan) Jerković, Zadubravlje, Blok B
24,
Ivka (Milenko) Krajinović, Gornja Vrba,
Matije Mesića 12,
Antun Zdunić, Gornji Bogićevci, Novi
Kraj 15,
Ilija
(Anto)
Pušeljić,
Gundinci,
Zagrebačka 204,
Ivica (Ivan) Uremović, Kupina 1,
Slavonski Prnjavor,
Ivan
(Antun)
Kuzmić,
Oriovac,
Frankopanska 142,
Mirko (Mato) Orešković, Podcrkavlje, Trg
108. brigade ZNG 5,
Željko (Andrija) Marinović, Zapolje, I.
Zapoljskog 16,
Stjepan (Stjepan) Kovačević, Slobodnica,
Tiskalovci 4,
Nenad (Jozo) Martić, Savska cesta 39,
Slavonski Šamac,
Dragan (Fabijan) Franješević, Stara
Gradiška, Donji Varoš 74,
Zlatko (Ivan) Kausal, Štivice 63,
Goran
(Ante)
Dragun,
Vrpolje,
J.B.Jelačića 158,
Ana (Ante) Samardžić, Slavonski Brod,
Naselje Slavonija I 4/6,
Berislav (Mladen) Bossak, Slavonski
Brod, Košarevac 3.
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II.

Suci porotnici imenuju se na mandat od
četiri godine i po isteku mandata mogu biti
ponovno imenovani na tu dužnost.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana
po objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 080-02/07-01/10
Urbroj: 2178/1-01-07-1
Slavonski Brod, 18. srpnja 2007.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

-

akti Poglavarstva:

78.
Na temelju članka 40. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 121/03,
44/05. i 48/05.), članka 11. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2007. godini ("Narodne novine" br.
143/06), točke VI. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane
funkcije za zdravstvene ustanove u 2007. godini
("Narodne novine" br. 143/06) i čl. 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 9/06.-pročišćeni
tekst), Županijsko poglavarstvo na 47. sjednici
održanoj 9. srpnja 2007. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Popisa prioriteta za raspored
dodijeljenih sredstava između zdravstvenih
ustanova u 2007. čiji je osnivač
Brodsko-posavska županija
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Broj: 14

I.

II.

U
Popisu
prioriteta
za
raspored
dodijeljenih
sredstava
između
zdravstvenih
ustanova u 2007. čiji je osnivač Brodsko-posavska
županija ("Službeni vjesnik Brodsko-posavska
županija" br. 2/2007.) mijenjaju se prioriteti za
raspored decentraliziranih sredstava u Domu
zdravlja "Dr. Andrija Štampar" Nova Gradiška, a
prema tablici koja je sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 500-01/07-01/26
Urbroj: 2178/1-02-07-1
Slavonski Brod, 9. srpnja 2007.
Predsjednik Poglavarstva
Šimo Đurđević,prof., v.r.

Tablica: DEC 2007 (zdravstvo) - Plan prioriteta u 2007. g.
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Rač. iz
rač.pla.

Popis prioriteta (namjene opisno)

Plan 2007.

Plan nakon
izmjene

225.000,00
160.000,00
100.000,00
12.000,00

225.000,00
160.000,00
100.000,00
12.000,00

48.000,00

48.000,00

65.000,00
25.000,00
8.000,00

65.000,00
25.000,00
8.000,00

32.000,00

32.000,00

0,00

0,00

787.735,00
0,00

835.315,00
0,00

787.735,00
300.000,00
300.000,00

835.315,00
300.000,00
300.000,00

132.000,00
0,00

179.580,00
0,00

0,00

0,00

Dom zdravlja "Dr. A. Štampar" Nova Gradiška
3
3224

3232

384

4
41
42
421
422

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE
RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investcijsko održavanje
Održavanje sanitetskih automobila
Uređenje 2 sanitarna čvora, 2 hodnika i dvorišnog
ulaza u upravnu zgradu
Uređenje prostora medicine rada
...
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Održavanje sanitetskih automobila
Uređenje 2 sanitarna čvora, 2 hodnika i dvorišnog
ulaza u upravnu zgradu
Uređenje prostora medicine rada
Rashodi iz proteklih godina - pokriće gubitaka
3841 - Materijalni rashodi iz proteklih godina
3842 - Ostali rashodi iz proteklih godina
...
INVESTICIJSKO ULAGANJE
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
...
...
Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Završetak adaptacije ambulante u Staroj Gradiški
...
Postrojenja i oprema
4221 - Uredska oprema i namještaj
...
...
4222 - Komunikacijska oprema
...
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423
426
45
451
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...
41223 - Oprema za održavanje i zaštitu
...
...
4224 - Medicinska i laboratorijska oprema
Oprema za izradu fiksne ortodoncije - 1 komplet
Defibrilator - 3 kom
EKG aparati - 3 kom
...
4225 - Instrumenti, uređaji i strojevi
...
...
4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
...
...
Prijevozna sredstva
Sanitetski automobil za HMP - 1 kom
...
Nematerijalna proizvedena imovina
...
...
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovi.
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

452
453
454

3
3224
3232
4
41
422
426

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
...
...
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
...
...
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
...
...
INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održvanje
...
...
Usluge tekućeg i invest. održavanja
...
...
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE
4123 - Licence
...
...
42211 - Računala i računalna oprema
Kompjutori - 12 kom
...
4262 - Ulaganja u ralčunalne programe
Računalni programi - 12 kom
...
UKUPNO DOM ZDRAVLJA "DR. A. ŠTAMPAR"
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0,00

0,00

132.000,00
132.000,00

179.580,00
110.000,00
69.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

355.735,00
355.735,00

355.735,00
355.735,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157.665,00
0,00
0,00

110.085,00
0,00
0,00

0,00

0,00

157.665,00
0,00

110.085,00
0,00

110.085,00
110.085,00

110.085,00
110.085,00

47.580,00
47.580,00

0,00

1.170.400,00

1.170.400,00
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Rač iz
Popis prioriteta (namjene opsino)
rač.plan

Broj: 14
Plan 2007.

Plan nakon
izmjene

1.140.000,00
280.000,00
860.000,00
0,00

1.140.000,00
280.000,00
860.000,00
0,00

15.207.197,00
0,00
7.532.774,74
725.600,00
5.871.439,74
600.486,00
0,00
0,00
4.860.953,74
0,00
410.000,00
935.735,00
0,00
7.674.422,26
7.674.422,26
0,00
0,00
0,00

15.254.777,00
0,00
8.234.777,00
725.600,00
6.573.442,00
600.486,00
0,00
0,00
5.562.956,00
0,00
410.000,00
935.735,00
0,00
7.020.000,00
7.020.000,00
0,00
0,00
0,00

423
426
45
451
452
453
454

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE
RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i inves. održavanje
Usluge tekućeg i invest. održavanja
rashodi iz prot. godina - pokriće gubitaka
INVESTICIJSKO ULAGANJE
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu neproizv. imovine
Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
4221 - Uredska oprema i namještaj
4222 - Komunikacijska oprema
4223 - Oprema za održavanje i zaštitu
4224 - Medicinska i laboratorijska oprema
4225 - Instrumenti, uređaji i strojevi
4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinanc. imovinu

3
3224
3232

INFORMAT. ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje
Usluge tekućeg i inv. održavanja

857.665,00
0,00
0,00
0,00

857.665,00
0,00
0,00
0,00

4
41
422
426

RASHODI ZA NAB. NEFINAN. IMOVINE
4123 - Licence
42211 - Računala i računalna oprema
4262 - Ulaganja u računalne programe

857.665,00
0,00
810.085,00
47.580,00

857.665,00
0,00
810.085,00
47.580,00

17.204.862,00

17.204.862,00

3
3224
3232
384
4
41
42
421
422

SVEUKUPNO ŽUPANIJA
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Broj: 14
79.
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II.

Na temelju članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/06 - pročišćeni tekst), a
u svezi s odredbama Zakona o zdravstvenoj
zaštiti i Statuta Zavoda za javno zdravstvo,
Županijsko poglavarstvo na 47. sjednici,
održanoj 9. srpnja 2007. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Zavoda za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog
vijeća Zavoda za javno zdravstvo Brodskoposavske županije za nastavak investicijske
izgradnje nove zgrade Zavoda za potrebe Službe
školske medicine i Službe socijalne medicine i
prevencije ovisnosti, broj:01-326/01-2007., od 2.
srpnja 2007. godine, u dodatnom iznosu od
1.600.000,00 kn.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 500-01/07-01/23
Urbroj: 2178-02/07-2
Slavonski Brod, 9. srpnja 2007.
Predsjednik Poglavarstva
Šimo Đurđević,prof., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Broj: 14

GRAD
SLAVONSKI BROD

-

akti Vijeća:

OŠ "Đuro Pilar"
1.
Marica Blatančić
2.
Ivan Kovačević

82.
Na temelju Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom školstvu
("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 76/05.)
i članka 35. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
14/01, 10/05. i 2/06.), Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda na svojoj 4. sjednici održanoj
11. s rpnja 2007. godine, donijelo je

OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić"
1.
Stjepan Kurkutović
2.
Ljerka Vlajnić
OŠ "Blaž Tadijanović"
1.
Mato Oroz
2.
Zdravko Mitrović
OŠ "Antun Mihanović"
1.
Antun Milberg
2.
Tihana Rečić

RJEŠENJE
o razrješenju članova školskih odbora
osnovnih škola na području grada Slavonskog
Broda u ime grada
Članak 1.
1.

Gradsko vijeće razrješuje dosadašnje
članove školskih odbora osnovnih škola
na području grada u ime grada i to:

OŠ "Ivan Goran Kovačić"
1.
Biljana Lončarić
2.
Berislav Balen
OŠ "Bogoslav Šulek"
1.
Stipo Zirdum
2.
Dražen Luit
OŠ "Vladimir Nazor"
1.
Brankica Vlajnić
2.
Veselko Kurtović
OŠ "Hugo Badalić"
1.
Stjepan Bošnjaković
2.
Dragica Alerić

OŠ "Milan Amruš"
1.
Drago Petrović
2.
Ivan Alar
XI. Osnovna škola
1.
Ružica Vidaković
2.
Ivan Barbarić
OGŠ "Ivan Zajc" - Glazbena škola
1.
Zdravko Vrzić
2.
Đulio Džaferović
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/149
Urbroj: 2178/01-07-07-2
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.
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83.

OŠ "Antun Mihanović"
1.
Robert Fogadić
2.
Ivan Karačić

Na temelju Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom školstvu
("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 76/05.)
i članka 35. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
14/01, 10/05. i 2/06.), Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda na svojoj 4. sjednici održanoj
11. s rpnja 2007. godine, donijelo je

OŠ "Milan Amruš"
1.
Ivan Jergović
2.
Vanja Krnić

RJEŠENJE

XI. Osnovna škola
1.
Ružica Vidaković
2.
Sanja Pejić Roško
OGŠ "Ivan Zajc" - Glazbena škola
1.
Đulio Džaferović
2.
Igor Karij

o imenovanju članova školskih odbora
osnovnih škola na području grada Slavonskog
Broda u ime grada
Članak 1.
1.

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Gradsko
vijeće
imenuje
dosadašnje
članove školskih odbora osnovnih škola na
području grada u ime grada i to:

OŠ "Ivan Goran Kovačić"
1.
Dinko Jukić
2.
Dragutin Stojanović

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/149
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.

OŠ "Bogoslav Šulek"
1.
Stipo Zirdum
2.
Ivan Zirdum

Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.

OŠ "Vladimir Nazor"
1.
Brankica Vlajnić
2.
Goran Rukavina
OŠ "Hugo Badalić"
1.
Đuro Rakitić
2.
Ivanka Vrančić
OŠ "Đuro Pilar"
1.
Davor Gruber
2.
Marica Karlić
OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić"
1.
Ivan Rajković
2.
Ljerka Vlajnić
OŠ "Blaž Tadijanović"
1.
Vlado Krajnović
2.
Zvjezdana Saje

84.
Temeljem članka 11. Zakona o osnovnom
školstvu (NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/01,
114/01), Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u 2007. godini (NN br.
143/06.), članka 35. Statuta grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 14/01, 10/05. i 2/06.), Gradsko
vijeće je na svojoj 4. sjednici održanoj 11. srpnja
2007. godine, donijelo
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IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o nabavci proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
osnovnih škola grada Slavonskog Broda u
2007. godini

Sredstva
za
nabavu
proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola u ukupnom
iznosu od 3.428.765,00 kn raspoređuju se za:
-

izradu projektnih dokumentacija dogradnje
škola i školskih športskih dvorana OŠ
"Đuro Pilar" - Kolonija, OŠ "Đuro Pilar" Brodsko Vinogorje, OŠ "Hugo Badalić" Jelas, OŠ "Blaž Tadijanović" - Podcrkavlje
i OŠ "Antun Mihanović" - Mali Pariz.

-

početak dogradnje škole i izgradnje
školske-športske dvorane OŠ "Đuro Pilar"

Članak 1.
Članak 1. Odluke o nabavci proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola grada
Slavonskog Broda u 2007. godini ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije") mijenja se i
glasi:

Broj: 14

Naziv škole

Radovi

Odobrena
sredstva
s PDV

OŠ "Blaž Tadijanović"
PŠ Podcrkavlje

- izrada projektne dokumentacije izgradnje
škole i školske športske dvorane, izvedbeni projekt

258.762,00

OŠ "Hugo Badalić"
PŠ Jelas

- izrada projektne dokumentacije dogradnje škole
i školske športske dvorane, izvedbeni projekt

352.519,00

OŠ "Đuro Pilar"
MŠ Brodsko Vinogorje

- izrada projektne dokumentacije dogradnje škole
i školske športske dvorane, izvedbeni projekt

332.152,00

OŠ "Đuro Pilar"
PŠ Kolonija

- izrada projektne dokumentacije dogradnje škole
i školske športske dvorane, izvedbeni projekt

254.669,00

OŠ "Antun Mihanović"
PŠ Mali Pariz

- izrada projektne dokumentacije dogradnje škole
i školske športske dvorane, izvedbeni projekt

237.900,00

OŠ "Đuro Pilar"

- dogradnja škole i izgradnja
školske-šporske dvorane

1.992.763,00

UKUPNO

3.428.765,00

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Klasa : 021-03/07-01/135
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05. i 2/06.),
Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na svojoj
4. sjednici održanoj 11. srpnja 2007. godine,
donosi

Klasa : 021-03/07-01/141
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i
postupcima premještanja, blokiranja i čuvanja
nepropisno zaustavljenih, parkiranih i
napuštenih vozila s javnih površina na
području grada Slavonskog Broda
Članak 1.
Mijenja se i dopunjuje Odluka o načinu i
postupcima premještanja, blokiranja i čuvanja
nepropisno zaustavljenih, parkiranih i napuštenih
vozila s javnih površina na području grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 2/06.).

86.
Na temelju članka 31. stavak 2. i članka
35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i članka 33.
Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/01,
10/05. i 2/06.), Gradsko vijeće grada Slavonskog
Broda na 4. sjednici od 11. srpnja 2007. godine,
donijelo je
ODLUKU

Članak 2.
U članku 3. iza stavka 6. Odluke o
načinu i postupcima premještanja, blokiranja i
čuvanja nepropisno zaustavljenih, parkiranih i
napuštenih vozila s javnih površina na području
grada Slavonskog Broda dodaje se novi stavak
koji glasi:
"Ako grad ima u svom vlasništvu
trgovačko društvo registrirano za obavljanje
djelatnosti iz članka 1. Odluke o načinu i
postupcima premještanja, blokiranja i čuvanja
nepropisno zaustavljenih, parkiranih i napuštenih
vozila s javnih površina na području grada
Slavonskog Broda ne mora se raspisivati natječaj
za dodjelu koncesije. Naznačene djelatnosti
obavljat će trgovačko društvo temeljem Odluke
koju donosi Gradsko poglavarstvo.

o naknadama članovima Gradskog vijeća,
Gradskog poglavarstva i članovima
radnih tijela
Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuje naknada
članovima
Gradskog
vijeća,
Gradskog
poglavarstva, radnih tijela i djelatnicima Gradske
uprave koji sudjeluju u radu svih gradskih tijela
izvan radnog vremena.
Članak 2.
Pravo na naknadu iz članka 1. ove
Odluke utvrđuje se u netto iznosu na koji se
obračunavaju doprinosi, porez i prirez sukladno
Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom v jesniku
Brodsko-posavske županije".

Pravo na naknadu iz članka 1. ostvaruju
kako slijedi:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Predsjednik Gradskog vijeća
3.000,00 kn netto - stalna mjesečna naknada
Potpredsjednik Gradskog vijeća
1.500,00 kn netto - stalna mjesečna naknada
Članovi Gradskog vijeća
1.000,00 kn netto - stalna mjesečna naknada
Predsjednik radnog tijela
250,00 kn netto po sjednici na kojoj je
nazočan
Članovi radnih tijela
200,00 kn netto po sjednici na kojoj je
nazočan
Članovi Gradskog poglavarstva (volonteri)
2.000,00 kn netto - stalna mjesečna naknada
Djelatnik (tajnik) koji sudjeluje u
organizaciji i pripremi sjednica radnih
tijela
200,00 kn netto - po sjednici radnih tijela
izvan radnog vremena
Djelatnici koji sudjeluju u pripremi,
otpremi i radu sjednica tijela grada i
radnih tijela
100,00 kn po sjednici izvan radnog
vremena.
Članak 3.

Naknada iz prethodnog članka ove Odluke
isplaćuje se iz proračunskih sredstava grada
Slavonskog Broda iz razdjela i s pozicije
Gradskog vijeća, a naknada iz točke 6. članak 2.
stavak 2., s pozicije Gradskog poglavarstva.

Broj: 14
Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/142
Urbroj: 2178/01-07-07-2
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.

87.
Na temelju članka 37. Statuta Ustanove
Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" i članka 35.
Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/01.,
10/05. i 2/06.), Gradsko vijeće je na svojoj 4.
sjednici održanoj 11. srpnja 2007. godine,
donijelo
RJEŠENJE

Članak 4.

o razrješenju člana Upravnog vijeća Ustanove
Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" kojeg
imenuje grad

Obračun naknada iz članka 2. točka 1.-6.
obavit će Računovodstveno-financijska služba
prema dostavljenoj obračunskoj listi Tajništva, a
obračun za točku 7. i 8. obavit će ista služba
prema dostavljenom spisku Tajništva.

I.

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o naknadama članova Gradskog
vijeća, Gradskog poglavarstva i stalnih radnih
tijela
("Službeni
vjesnik
Brodsko-posavske
županije", br. 2/02. i 5/03.).

Gradsko vijeće razrješuje dužnosti Ivana
Katušića, dosadašnjeg člana Upravnog vijeća
Ustanove Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić"
imenovanog u ime grada Slavonskog Broda.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom v jesniku
Brodsko-posavske županije".
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/144
Urbroj: 2178/01-07-07-2
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.

Strana: 1033

89.
Na temelju članka 440. Zakona o
trgovačkim društvima ("Narodne novine Republike
Hrvatske" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00. i
118/03.) i članka 35. Statuta grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 14/01.), Gradsko vijeće je na svojoj
4. sjednici održanoj 11. srpnja 2007. godine
donijelo
ODLUKU
o razrješenju člana Skupštine Trgovačkog
društva "Brodin" d.o.o. u ime grada
Slavonskog Broda

88.
Na temelju članka 37. Statuta Ustanove
Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" i članka 35.
Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/01.,
10/05. i 2/06.), Gradsko vijeće je na svojoj 4.
sjednici održanoj 11. srpnja 2007. godine,
donijelo

I.
Gradsko
vijeće
razrješuje
Branku
Martić,dipl.oec., kao ovlaštenu predstavnicu grada
Slavonskog Broda, na vlastiti zahtjev, dužnosti
člana Skupštine Trgovačkog društva "Brodin"
d.o.o.

RJEŠENJE
o imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove
Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" kojeg
imenuje grad

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

I.
Gradsko vijeće imenuje Ivicu Petrovića za
člana Upravnog vijeća Ustanove Dječji vrtić
"Ivana Brlić-Mažuranić" u ime grada Slavonskog
Broda.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/148
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom v jesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/144
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.
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Broj: 14

90.

91.

Na temelju članka 440. Zakona o
trgovačkim društvima ("Narodne novine Republike
Hrvatske" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00. i
118/03.) i članka 35. Statuta grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 14/01.), Gradsko vijeće je na svojoj
4. sjednici održanoj 11. srpnja 2007. godine
donijelo

Temeljem
članka
37.
Zakona
o
predškolskom odgoju i naobrazbi ("NN" 10/97.),
članka 35. Statuta ustanove Dječji vrtić "Ivana
Brlić-Mažuranić" Slavonski Brod od 19. rujna
2006. godine i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05. i 2/06.),
Gradsko vijeće je na svojoj 4. sjednici održanoj
11. srpnja 2007. godine, donijelo

ODLUKU
ODLUKU
o imenovanju člana Skupštine Trgovačkog
društva "Brodin" d.o.o. u ime grada
Slavonskog Broda

o imenovanju v.d. ravnateljice ustanove Dječji
vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" Slavonski Brod

I.

I.

Gradsko
vijeće
imenuje
Marija
Vučinića,dipl.iur., kao ovlaštenog predstavnika
grada Slavonskog Broda, u Skupštinu Trgovačkog
društva "Brodin" d.o.o.

Gradsko vijeće imenuje za v.d. ravnateljicu
ustanove Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić"
Slavonski Brod, Zoranu Butorac, djelatnicu ove
ustanove, s danom 12. srpnja 2007. godine.

II.

II.

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

Odluka Gradskog poglavarstva Klasa:02101/07-03/311, Urbroj:2178/01-07-07-2 od 21.
svibnja 2007. godine, prestaje vrijediti s danom
11. srpnja 2007. godine.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
III.
Klasa : 021-03/07-01/148
Urbroj: 2178/01-07-07-2
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.

Vršiteljica dužnosti ravnateljice imenuje s e
do izbora ravnatelja/ice, ali najdulje na godinu
dana.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/126
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.
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Broj: 14
92.

-

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/01- vjerodostojno tumačenje i 125/05) i članka
35. Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/01,
10/05. i 2/06.), Gradsko vijeće je na svojoj 4.
sjednici održanoj 11. srpnja 2007. godine,
donijelo

-

za udomljavanje psa iz higijenskog servisa
plaća se naknada u visini koju odredi
Gradsko poglavarstvo.
prije udomljavanja psi moraju biti
označeni i cijepljeni protiv bjesnoće na
teret udomitelja.
Članak 4.

ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
po objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

o izmjeni i dopuni Odluke o držanju i
registraciji pasa

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Članak 1.

Klasa : 021-03/07-01/139
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.

U članku 5. Odluke o držanju i
registraciji pasa ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/96. i 1/03.) iza stavka 2.
dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"U stambenim objektima individualnog
stanovanja može se držati najviše dva psa. Može
se držati i jedno leglo, a najduže tri mjeseca od
dana okota."
Članak 2.
U članku 9. stavak 1. dodaje se nova
alineja:
-

Strana: 1035

javne zelene površine označene znakom
zabrane izvođenja pasa, a koje će odrediti
Gradsko poglavarstvo.
Članak 3.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.

93.
Temeljem članka 36. i 37. Zakona o
zaštiti životinja (NN 135/06) i članka 35. Statuta
grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 14/01., 10/05. i
2/06.), Gradsko vijeće je na svojoj 4. sjednici
održanoj 11. srpnja 2007. godine, donijelo
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o držanju
životinja na području grada
Slavonskog Broda

U članku 13. stavak 1. alineje dva mijenja
se i glasi:
Članak 1.
-

držati uhvaćene pse u stacionaru za
držanje pasa 30 dana nakon čega se mogu
ponuditi na udomljavanje. Ukoliko se ne
može udomiti eutanazija se obavlja nakon
isteka 60 dana od dana kada se psi
uhvate.

U članku 13. stavak 1. dodaju se nove
alineje koje glase:

Članak 8. Odluke o držanju životinja na
području grada Slavonskog Broda ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/00. i
1/03.), mijenja se i glasi:
"Zabrana držanja životinja ne odnosi se
na držanje životinja u depoima registriranih
klaonica do 24 sata radi klanja..
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Objektima koji su registrirani pri
nadležnom tijelu za stočarsku proizvodnju
kvalitetnog raspolodnog materijala, te obrazovnim
ustanovama u edukacijske svrhe, dopušta se
držanje životinja kao u zoni III. grada".
Članak 2.
U članku 13. Odluke dodaje se novi
stavak koji glasi:
"Odredbe ove Odluke ne odnose se na
pse vodiče slijepih osoba, pse koji služe u
postupku rehabilitacije hendikepiranih osoba,
policijske pse i pse u vlasništvu Hrvatske vojske."
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
po objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/138
Urbroj: 2178/01-07-07-2
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.

Broj: 14
Članak 1.

Korištenje,
održavanje,
razvoj
i
upravljanje
sustavom
distribucijske
telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i druge
komunalne infrastrukture na području grada
Slavonskog
Broda
za
polaganje
telekomunikacijskih
instalacija
za
potrebe
komunikacijsko-informatičkih sustava i usluga je
komunalna djelatnost.
Članak 2.
Vlasnici telekomunikacijskih vodova koji
su
položeni
u
sustav
distribucijske
telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i druge
komunalne infrastrukture na području grada
Slavonskog Broda i budući korisnici DTK i druge
komunalne infrastrukture na području grada
Slavonskog Broda, sklopit će s gradom
Slavonskim Brodom ugovor kojim će se urediti
tehnički uvjeti polaganja vodova, te način i uvjeti
korištenja uz novčanu naknadu utvrđenu Odlukom
o visini novčane naknade za pravo korištenja
distribucijske
telekomunikacijske
kanalizacije
(DTK) i druge komunalne infrastrukture
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
9/2007.), od 4. svibnja 2007. godine
Članak 3.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se
Upravni odjel za gospodarstvo.
Članak 4.

94.
Temeljem članka 3. stavak 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00. i 59/01.) i
članka 49. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
14/01., 10/05. i 2/06.), Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda na svojoj 4. sjednici održanoj
11. srpnja 2007. godine, donosi
ODLUKU
o proglašenju distribucijske
telekomunikacijske kanalizacije
komunalnom djelatnošću (DTK)

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana po
objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-05/07-01/140
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.
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Broj: 14
95.
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Temeljem članka 8., 12. i 13. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br.
138/06.) i članka 35. Statuta grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 14/01, 10/05. i 2/08.), Gradsko
vijeće grada Slavonskog Broda na svojoj 4.
sjednici održanoj 11. srpnja 2007. godine,
donijelo je

Klasa : 021-03/07-01/137
Urbroj: 2178/01-07-07-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti na području grada
Slavonskog Broda
Članak 1.
Članak 4. točka 2. Odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti na području grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
5/2007.) mijenja se i sada glasi:

96.
Na temelju čl. 2. st. 3. i čl. 5. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
("Narodne novine" br. 59/01.) i čl. 35. Statuta
grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 14/01, 10/05. i
2/06.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na
4. sjednici od 11. srpnja donosi
ODLUKU

2.

"iz skupina "Restorani" i "Barovi"
- od 06,00 do 24,00 sati radnim danom
- od 06,00 do 01,00 vikendom, uoči
blagdana i praznika".

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj
skrbi grada Slavonskog Broda
Članak 1.

Članak 2.
U članku 8. Odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti na području grada Slavonskog Broda
dodaje se stavak dva koji glasi:
"Na području izvan naseljenih područja
naselja smatraju se objekti koji se nalaze izvan
područja zone stanovanja određene prostornoplanskom dokumentacijom grada Slavonskog
Broda ili unutar građevinskog područja, ali pod
uvjetom da su udaljeni najmanje 100 metara od
najbliže građevine stambene namjene."

U Odluci o socijalnoj skrbi grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 16/02. i 18/03.), u članku
13. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:
"(1) Pravo na jednokratnu pomoć za
novorođenče."
Dosadašnje točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.,
8. i 9. postaju točke 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. 9. i
10.
Članak 2.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Iza točke 13. dodaje se novi podnaslov
koji glasi: "1. Pravo na pomoć za novorođenče" i
članak 13. a koji glasi:
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Članak 13.a
(1)

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za
novorođenče
ostvaruju
roditelji
novorođenog
djeteta
s
prijavljenim
prebivalištem
na
području
grada
Slavonskog Broda, najmanje godinu dana
prije rođenja djeteta.

(2)

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć se
ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva,
jedog
od
roditelja
ili
zjedničkim
zahtjevom, u roku od 6 mjeseci od dana
rođenja djeteta. Ostvarivanje prava na
jednokratnu pomoć za novorođenčad
počinje se primjenjivati od 8. svibnja
2007.

(3)

(4)
-

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za
novorođenče osigurava se u visini koju
određuje Gradsko vijeće grada Slavonskog
Broda kod donošenja Proračuna za tekuću
godinu.
Uz zahtjev roditelji su obvezni priložiti
sljedeću dokumentaciju:
izvadak iz matice rođenih novorođenoh
djeteta,
uvjerenje o prebivalištu roditelja,
preslika osobne iskaznice roditelja,
preslika tekućeg računa.

(5)

Broj: 14

Na temelju zahtjeva iz stavka 2. ovog
članka, Upravni odjel za društvene
djelatnosti provest će postupak utvrđivanja
prava, te donijeti odgovarajuće rješenje po
zahtjevu, a Računovodstveno financijska
služba temeljem konačnog rješenja izvršit
će isplatu utvrđene jednokratne pomoći.

Dosadašnji podnaslovi 1., 2.. 3., 4., 5., 6., 7.
postaju podnaslovi 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/07-01/136
Urbroj: 2178/01-07-07-2
Slavonski Brod, 11. srpnja 2007.
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur.
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Broj: 14
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OPĆINA BEBRINA

13.

1.

Na temelju članka 2. Zakona o zaštiti i
spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04), te
članka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i
aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja
("Narodne novine" br. 25/06.), te članka 12.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", broj 10/2001.),
Poglavarstvo općine Bebrina 19. 6. 2007. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i
imenovanju članova Zapovjedništva zaštite i
spašavanja općine Bebrina
Članak 1.
U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Bebrina imenuje se:

Jadranko Ćorluka, djelatnik Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje - član
umjesto člana Zdravka
djelatnika iste Službe.

Vrbanovića,

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 810-01/07-01/2
Urbroj: 2178/02-01-07-2
Bebrina, 19. 6. 2007. godine
Načelnik
Stjepan Jakić, v.r.
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14.

Na temelju članka 3. stavak 4. Zakona o
zaštiti od požara ("NN" br. 58/93.) i članka 12.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
10/2001.),
Općinsko poglavarstvo općine Bebrina na 19.
sjednici održanoj 19. lipnja 2007. godine, donosi

-

ODLUKU

-

o obveznom poduzimanju pojačanih mjera
zaštite od požara za vrijeme žetvenih i
vršidbenih radova na području općine
Bebrina
UVOD

Članak 1.
U svrhu provođenja mjera zaštite od
požara za vrijeme vršidbe i zaštite ljetine na
području općine Bebrina uvode se pojačane
mjere zaštite od požara.

Članak 2.
Na području općine Bebrina obvezni su:

-

-

gašenja eventualnih požara, a u tu svrhu
koristit će se vodovodna mreža (u svih 7
sela općine), prirodna izvorišta vode,
bunari, traktorske cisterne i vatrogasna
cisterna koju posjeduje DVD Bebrina.
u aktivnosti zaštite od požara uključiti
sve strukture na području Mjesnog
odbora koje mogu pripomoći djelotvornoj
protupožarnoj zaštiti.
Mjesni odbor Zbjeg i Šumeće, u kojima
ne
djeluju
DVD-i
moraju
sami
organizirati
dežurstva
traktora
s
plugovima, a u slučaju nastanka požara
obavijestiti DVD-e u susjednim mjestima,
odnosno VZO Bebrina.

Članak 3.

Općina Bebrina sa svojim strukturama
posebnu pozornost mora posvetiti provođenju
preventive i mjera zaštite na otklanjanju
opasnosti od nastajanja i širenja požara tijekom
žetve i vršidbe strnih kultura, te spaljivanja
korova, trave i drugog otpadnog materijala.

-

Broj: 14

Vatrogasna zajednica Bebrina u suradnji s
DVD-ima: DVD Banovci, DVD Bebrina,
DVD Dubočac, DVD Kaniža, DVD
Stupnički
Kuti,
utvrditi raspored
dežurstava traktora s plugovima za
odoravanje strništa u slučaju nastanka
požara, i to kao: aktivna dežurstva i
pasivna dežurstva.
voditi knjigu dežurstava u DVD-ima i
mjesnim odborima na području općine
Bebrina.
osigurati dovoljne količine vode radi

Za vrijeme sazrijevanja strnih usjeva i
trajanja žetve zabranjeno je spaljivanje korova i
ostalih otpadaka biljnog porijekla u bilo kojem
obliku.
U slučaju potrebe za spaljivanjem
pojedinih površina u ovom periodu obvezno se
mora zatražiti odobrenje vatrogasne postrojbe.
Za vrijeme žetvene sezone, djelatnici
Službe komunalne djelatnosti provodit će
izviđačko-preventivne patrole, koje će na licu
mjesta poduzimati potrebne mjere u smislu
otkrivanja požara i dojave DVD-ima o potrebi
gašenja požara.
Plan motrenja, čuvanja i ophođenja
građevina i površina za koje prijeti opasnost od
nastajanja i širenja požara na području općine
Bebrina provodit će se zajedno s nadležnim
službama.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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Broj: 14

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 351-01/07-01/9
Urbroj: 2178/02-02-07-1
Bebrina, 19. lipnja 2007. godine
Načelnik općine
Stjepan Jakić, v.r.

A.
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Račun prihoda i rashoda

Prinodi I
- Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

2.681.000,00

Rashodi poslovanja
- Rashodi za
nefinancijsku imovinu

2.681.000,00

- Razlika - Višak / Manjak
B.

-

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

15.
Na temelju članka 14. stavak 3. i 4.
Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj
96/03.), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj
18. sjednici, održanoj 27. 6. 2007. godine, donijelo
je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna
općine Bebrina za 2007. godinu

- Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

-

- Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova

-

- Neto zaduživanje / Financiranje

-

Višak / Manjak + Raspoloživa sredstva
iz prethodnih godina + Neto
zaduživanje / Financiranje
Članak 2.

I

OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Bebrina za 2007. godinu

glasi:

Opći dio Proračuna sadrži prihode po
izvorima i vrstama prihoda, te rashode po
osnovnim namjenama kako slijedi:
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POSEBNI DIO

Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine
po nositeljima i potanjim namjenama kako slijedi:

Članak 3.

Broj: 14
»SLUŽBENI VJESNIK«
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Broj: 14
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2007. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
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Klasa : 400-01/07-01/24
Urbroj: 2178/02-03-07-1
Bebrina, 27. 6. 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.
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Broj: 14

OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

13.

III.

Zona obuhvaća sljedeće dijelove naselja

Brodski Stupnik
Na temelju članka 23. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" broj 26/03. pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04. - Uredbe i
178/04.) i članka 29. Statuta općine Brodski
Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/01. i 6/04.), Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na 13. sjednici održanoj
26. lipnja 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi općine Brodski Stupnik

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

Slavonska
Zvonimirova
Rižino polje
Crljenci I
Crljenci II
Crljenci III
Crljenci IV
Svetog Nikole
Jurčića Dol
Vijenac
Osovinjak Bare
Kapelica
Crkveni Put
Budin Dol

Članak 1.
U
Odluci
o
komunalnoj
naknadi
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 14/01.) članak 9. mijenja se i glasi:
I.

Zona obuhvaća sljedeće dijelove naselja:

Brodski Stupnik
1.
Stjepana Radića
2.
Antuna Rašića
3.
Petra Zrinskog
4.
Vinogradska
5.
Omladinska
6.
Bana Jelačića
7.
Radničko naselje
8.
Lovčanski put
Stari Slatinik
1.
2.
3.
4.

Hrvatskih branitelja
Alojzija Stepinca
Ilije Martinovića
Stjepana Radića

II.

Zona obuhvaća sljedeće dijelove naselja:

Krajačići
Lovčići

Stari Slatinik
1.
2.
3.
4.
5.

Petra Svačića
Kralja Tomislava
A. G.Matoša
Kralja Zvonimira
Josipa Kozarca
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije", a primjenjuje se od
1. siječnja 2008. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 363-01/07-01/21
Urbroj: 2178/03-03-07-2
Brodski Stupnik, 26. lipnja 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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14.

15.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i
spašavanju ("NN" broj 174/04.), te članka 4. i
članka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i
aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja
("NN" broj 25/06.), te članka 37. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01. i 6/04.), općinski
načelnik općine Brodski Stupnik 5. lipnja 2007.
godine, donosi

Na temelju članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/01. i 6/04.), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 13.
sjednici održanoj 26. lipnja 2007. godine, donosi
ODLUKU

ODLUKU

o imenovanju organizatora posebne zone za
izgradnju niskonaponske mreže u
Omladinskoj ulici u Brodskom Stupniku

o zamjeni člana Zapovjedništva zaštite i
spašavanja općine Brodski Stupnik

I.

I.
U točki II. Odluke o osnivanju i
imenovanju članova Zapovjedništva zaštite i
spašavanja općine Brodski Stupnik ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 11/06.) u
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine
Brodski Stupnik ispred Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje umjesto Zdravka Vrbanića,
imenuje se Jadranka Ćorluka.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRODSKI STUPNIK
Klasa : 511-11/07-01/02
Urbroj: 2178/03-01-07-2
Brodski Stupnik, 5. lipnja 2007. godine
Načelnik
općine Brodski Stupnik
Petar Lovinčić, v.r.

Za organizatora posebne stambene zone za
izgradnju niskonaponske mreže za potrebe
priključenja budućih stambenih građevina u
Omladinskoj ulici u Brodskom Stupniku imenuje
se općina Brodski Stupnik.
Izgradnja niskonaponske mreže priključne
snage 65,72 kW u posebnoj zoni povjerit će se
DP "ELEKTRI" Slavonski Brod.
II.
Općina Brodski Stupnik kao Organizator
posebne stambene zone slobodno će raspolagati s
priključnom
snagom
definiranom
u
elektroenergetskoj suglasnosti prema budućim
kupcima u posebnoj zoni.
Ovlašćuje se općinski načelnik na
zaključivanje ugovora o uređenju međusobnih
odnosa s DP "Elektra" Slavonski Brod.
Prije pokretanja postupka priključenja
stambene građevine na niskonaponsku mrežu,
budući korisnici su dužni od općine Brodski
Stupnik pribaviti pisanu suglasnost.
III.
Sredstva za izgradnju niskonaponske
mreže bit će osigurana rebalanskom Proračuna
općine Brodski Stupnik za 2007. godinu.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
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Klasa : 360-01/07-01/09
Urbroj: 2178/03-02-07-4
Brodski Stupnik, 26. lipnja 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

Broj: 14

17.
Na temelju članka 8., 12. i 13. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti ("NN" broj 138/06.) i
članka 29. Statuta općine Brodski Stupnik
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 10/01. i 6/04.), Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici održanoj
26. lipnja 2007. godine, donosi
ODLUKU

16.
o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine
Brodski Stupnik
Na temelju članka 65. Zakona u šumama
("NN" broj 104/05.) i članka 42. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", broj 10/01. i 6/04.), Općinsko
poglavarstvo općine Brodski Stupnik na svojoj 20.
sjednici održanoj 11. lipnja 2007. godine, donijelo
je

I.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se:

PROGRAM

-

utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2007. godinu

-

Članak 1.
Sredstva šumskog doprinosa u planiranom
iznosu od 52.300,00 kuna u 2007. godini
upotrijebit će se za izgradnju komunalne
infrastrukture
sukladno
Programu
građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Brodski Stupnik prema dinamici
njihova ostvarenja.

Opće odredbe

II.

raspored, početak i završetak radnog
vremena ugostitelja,
kriterij za drugačiji raspored, početak i
završetak radnog vremena za pojedine
ugostiteljske objekte,
lokacije izvan naseljenih područja,
razdoblje u tijeku dana kada se zabranjuje
posluživanje alkoholnih pića,
kaznene odredbe,
završne odredbe.
Raspored, početak i završetak radnog
vremena u ugostiteljstvu
Članak 2.

Članak 2.

Ugostitelji su dužni poslovati u radnom
vremenu propisanom ovom Odlukom.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Članak 3.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 402-01/07-01/43
Urbroj: 2178/03-03-07-1
Brodski Stupnik, 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Petar Lovinčić, v.r.

Ugostiteljski objekti iz skupine "Objekti
jednostavnih usluga" - Objekti brze prehrane - mogu
poslovati u radnom vremenu kako slijedi:
1.
2.

u radne dane od 06,00 do 24,00 sata
u
dane
vikenda
(petak/subota,
subota/nedjelja) i uoči blagdana i praznika
od 06,00 do 01,00 sat.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 14

Iznimno od odredbi iz stavka 1. ovog
članka radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz
skupine "Objekti jednostavnih usluga" za vrijeme
održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom
općine, te sajmova, utvrđuje se na zahtjev
organizatora, a na prijedlog Upravnog odjela.

4.
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razine buke utvrđeno prekoračenje najviše
dopuštene razine buke za noć,
da su u ugostiteljskom objektu poslužuju
alkoholna pića osobama mlađim od 18
godina.

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi
Upravni odjel.
Članak 4.
Ostali ugostiteljski objekti mogu poslovati
u radnom vremenu sukladno Zakonu o
ugostiteljskoj djelatnosti ("NN" 138/06) u
daljnjem tekstu Zakon, kako slijedi:
1.

2.
3.

4.

III.

iz skupine "Hoteli" i kampovi iz skupine
"Kampovi i druge vrste ugostiteljskih
objekata za smještaj" obvezno rade svaki
da od 0,00 do 24,00 sata;
iz skupine "Restorani" i "Barovi" od
06,00 do 24,00 sata;
iz skupine "Barovi" koji ispunjavaju
uvjete za rad noću sukladno posebnim
propisima,
samo
u
zatvorenim
prostorijama, od 21,00 do 06,00 sati;
iz skupine "Restorani" i "Barovi" koji se
nalaze izvan naseljenih područja naselja
od 0,00 do 24,00 sata.
Kriterij za drugačiji raspored, početak i
završetak radnog vremena za pojedine
ugostiteljske objekte
Članak 5.

Općinsko poglavarstvo može po službenoj
dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte
rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji
završetak radnog vremen od radnog vremena
propisanog Zakonom i ovom Odlukom čim na
pouzdan način sazna:
1.

2.

3.

da je doneseno izvršno pisano rješenje
gospodarskog inspektora o zabrani rada,
kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog
vremena propisanog ovom Odlukom,
da je donesena pravomoćna presuda
Prekršajnog suda, na osnovu prijave
nadležne policijske postaje o remećenju
javnog reda i mira u objektu, odnosno u
njegovoj neposrednoj okolini,
da je od strane sanitarne inspekcije
dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od
strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje

Članak 6.
Općinsko poglavarstvo može na zahtjev
ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz
članka 4. ove Odluke, rješenjem odrediti drugačije
radno vrijeme radi organiziranja prigodnih
proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih
zabava i sličnih događanja), pod uvjetom da za
ugostitelja koji posluju u navedenom objektu nije
donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena,
a najduže do 6,00 sati idućeg dana.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi
se u roku od trideset dana prije održavanja
prigodne proslave.
Uz zahtjev ugostitelj je dužan priložiti
rješenje sanitarne inspekcije da su provedene
mjere za zaštitu od buke za rad noću.
Postupak iz
stavka 1. ovog članka
provodi Upravni odjel.

Članak 7.
Ugostiteljski
objekti
u
kiosku,
kontejneru nepokretnom vozilu i priključnom
vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim
napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih
usluga, mogu biti smješteni isključivo na
prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim
obilježjima propisanim općim aktom kojim se
propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih
nekretnina u vlasništvu općine za postavljanje
privremenih objekata, te reklamnih i oglasnih
predmeta i općeg akta kojim se propisuju uvjeti
za postavljanje predmeta i privremenih objekata.
Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog
članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti
manjoj od sto metara od postojećeg ugostiteljskog
objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili
poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga
djelatnost.
Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovog
članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog
članka koji se postavljaju za svrhu pružanja
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ugostiteljskih
usluga
prilikom
organiziranja
manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti
smješteni i bez ograničenja udaljenosti od
postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini,
zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru
u kojem se obavlja druga djelatnost.
IV.

Lokacije izvan naseljenih područja
Članak 8.

Ugostiteljski objekti iz skupine "Restorani"
i "Barovi" koji posluju od 00,00 do 24,00 sata
mogu se locirati na područjima i dijelovima
općine sukladno uvjetima određenim prostornoplanskom dokumentacijom općine.
V.

Broj: 14

Općinsko poglavarstvo najmanje jednom
godišnje podnosi izvješće Općinskom vijeću o
provedbi Odluke.
Članak 13.
Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su
raspored radnog vremena uskladiti s odredbama
ove Odluke u roku 15 dana od dana stupanja na
snagu
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 5/96.).

Zabrana usluživanja alkoholnih pića
Članak 9.

Članak 15.

Zabranjuje se točenje alkoholnih pića
osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu
isticanja upozorenja.

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

VI.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Kaznene odredbe
Članak 10.

Za
nepridržavanje
radnog
vremena
utvrđenog ovom Odlukom, primjenjuju se kaznene
odredbe člankom 45. stavak 7. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti.

Klasa : 335-01/07-01/01
Urbroj: 2178/03-02-07-2
Brodski Stupnik, 26. lipnja 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić. v.r.

Članak 11.
Za
nepridržavanje
zabrane
točenja
alkoholnih pića iz članka 9. ove Odluke
primjenjuju se kaznene odredbe određene člankom
45. stavak 15. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
VII.

Prijelazne i završne odredbe
Članak 12.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove
Odluke provode županijske inspekcijske službe
(gospodarski, sanitarni inspektori) svaki u okviru
svoje nadležnosti.

18.
Na temelju članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 13.
sjednici održanoj 26. lipnja 2007. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
upravljanju i raspolaganju nekretninama u
vlasništvu općine Brodski Stupnik
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Broj: 14
Članak 1.

U Odluci o upravljanju i raspolaganju
nekretninama u vlasništvu općine Brodski Stupnik
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 1/97 u članku 6. dodaje se novi stavak koji
glasi:
"Kao poticajna mjera za ulaganje u
Gospodarskoj zoni "Rižino polje" u Brodskom
Stupniku, a na temelju odluke Općinskog
poglavarstva u skladu s posebnim zakonom o
poticanju ulaganja, može se ulagaču, uz
odstupanje od pravila o provođenju javnog
natječaja, dati bez naknade, prodati ili dati u
zakup nekretnina u Poslovnoj zoni "Rižino polje"
Brodski
Stupnik,
ako
ulagač
ispunjava
kumulativno sljedeće uvjete:
1.
da se radi o ulaganju u prerađivačkoj
industriji,
2.
da vrijednost ulaganja iznosi najmanje 10
milijuna kuna,
3.
da ulagač preuzme obvezu zapošljavanja
najmanje 20 zaposlenika, na rok od 3
godine.
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19.
Na temelju članka 42. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01. i 6/04.), a u svezi
sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima ("NN" broj 91/96.), Općinsko
poglavarstvo općine Brodski Stupnik, na svojoj
20. sjednici održanoj 11. lipnja 2007. godine,
donosi
ODLUKU
o početnoj cijeni građevinskog zemljišta u
vlasništvu općine Brodski Stupnik u
Gospodarskoj zoni "Rižino polje" kod
prodaje javnim natječajem
Članak 1.
Početna cijena građevinskog zemljišta u
vlasništvu općine Brodski Stupnik u Gospodarskoj
zoni "Rižino polje" kod prodaje javnim
natječajem utvrđuje se:

Članak 2.
Iza članka 6. dodaje se novi članak 6.a
koji glasi:
"Za slučaj ne udovoljavanja uvjetima i
rokovima od strane ulagača u ugovor s ulagačem
bit će ugrađena klauzula primjene cijene u iznosu
iz članka 1. Odluke o početnoj cijeni
građevinskog zemljišta u vlasništvu općine
Brodski Stupnik u Gospodarskoj zoni "Rižino
polje" kod prodaje javnim natječajem."

-

Površina do 1500 m2
Površina od 1500-3000m2
Površina preko 3000m2

30,00 kn/m2,
25,00 kn/m2,
20,00 kn/m2.

Općinsko poglavarstvo može u slučaju
gospodarskog projekta od posebnog značaja s
obzirom na broj novozaposlenih i vrijednost
ulaganja, utvrditi i drugačiju početnu cijenu
građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni.
Članak 2.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Drugačiju početnu cijenu građevinskog
zemljišta u Gospodarskoj zoni "Rižino polje"
Općinsko poglavarstvo će utvrditi ako kupac
(ulagač) kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
-

Klasa : 940-01/07-01/16
Urbroj: 2178/03-02-07-1
Brodski Stupnik, 26. lipnja 2007. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

-

da se radi o ulaganju u prerađivačkoj
industriji,
da vrijednost ulaganja iznosi najmanje 10
milijuna kuna,
da ulagač preuzme obvezu zapošljavanja
najmanje 20 novih zaposlenika, na rok od
najmanje 3 godine,
da ulagač započne izgradnju proizvodnih
objekata najkasnije u roku šest mjeseci od
dana prihvaćanja ponude, te započne s

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1060

obavljanjem
djelatnosti
i
zaposli
odgovarajući broj radnika najkasnije u
roku 24 mjeseca od dana prihvaćanja
ponude.

Broj: 14

Tekst Izvješća u prilogu Zaključka i čini
njegov sastavni dio.
II.

Za slučaj ne udovoljavanja ugovorenim
uvjetima i rokovima od strane ulagača u ugovor s
ulagačem bit će ugrađena klauzula primjene
cijene iz članka 1. ove Odluke.

Ovaj zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Klasa : 400-05/07-01/02
Urbroj: 2178/03-02-07-11
Brodsi Stupnik, 26. lipnja 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 940-01/07-01/17
Urbroj: 2178/03-03-07-1
Brodski Stupnik, 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Petar Lovinčić, v.r.

21.
Na temelju članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 13.
sjednici održanoj 26. lipnja 2007. godine, donosi

20.
PROGRAM
Na temelju članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 13.
sjednici održanoj 26. lipnja 2007. godine, donijelo
je

mjera za poticanje ulaganja i zapošljavanja
na području općine Brodski Stupnik
I.

Opće odredbe
Članak 1.

ZAKLJUČAK
u povodu Izvješća o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja općine
Brodski Stupnik za 2006. godine
I.
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik
prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih
izvještaja i poslovanja općine Brodski Stupnik za
2006. godinu.

U cilju intenziviranja gospodarskog rasta i
razvoja
i
poticanja
novog
zapošljavanja
poticanjem ulaganja domaćih i stranih pravnih i
fizičkih osoba, te efikasnijim korištenjem i
zapošljavanjem u postojećim gospodarskim
kapacitetima. Općina Brodski Stupnik donosi
Program mjera za poticanje ulaganja i
zapošljavanja, koji obuhvaća sustav poticajnih
mjera i olakšica.
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Broj: 14
Članak 2.

Poticajne mjere i olakšice uređene ovim
Programom odnose se na ulaganja i zapošljavanje
u nove gospodarske projekte, kao i novo
zapošljavanje
u
postojećim
gospodarskim
kapacitetima, kojima se osigurava ekološki
sigurna djelatnost, te uz obvezu ulagača u
pogledu ispunjenja jednog ili više sljedećih
ciljeva:
-

II.

Unos nove opreme i modernih tehnologija
Uvođenje i razvoj novih proizvodnih
postupaka i novih proizvoda
Novo zapošljavanje
Modernizacija i unapređenje psolovanja
Razvoj proizvodnji s višim stupnjem
prerade
Povećanje izvoza
Intenziviranje gospodarske aktivnosti u
općini Brodski Stupnik
Razvoj nove ponude usluga
Ušteda energije
Jačanje informatičke djelatnosti
Prilagodba
hrvatskog
gospodarstva
europskim standardima.

dati na korištenje nekretnine ili druge
infrastrukturne objekte u vlasništvu općine pod
komercijalnim ili pogodovnim uvjetima, uključivo
i bez naknade.
2.
Općina Brodski Stupnik je Odlukom o
početnoj cijeni građevinskog zemljišta u
Gospodarskoj zoni "Rižino polje", utvrdila
početne
cijene
infrastrukturno
opremljenog
zemljiošta kod prodaje javnim natječajem:
-

2.
3.
4.

davanje u zakup, davanje prava građenja,
prodaja
ili
davanje
na
korištenje
nekretnina ili drugih infrastrukturnih
objekata u vlasništvu općine pod
komercijalnim ili pogodovanim uvjetima,
uključivo i bez naknade,
oslobađanje
od
općinskih
poreza,
komunalne
naknade
i
komunalnog
doprinosa,
stručnu potporu u planiranju, pripremi i
realizaciji projekta,
pomoć u osiguranju povoljnih kreditnih
sredstava.
Članak 4.

1.
Općina Brodski Stupnik može investitoru
ovisno
o
vrijednosti
ulaganja
i
broja
novozaposlenih, uz zadovoljavanje ciljeva iz čl.
2., dati u zakup, dati pravo građenja, prodati ili

30,00 kn/m2,
25,00 kn/m2,
20,00 kn/m2.

3.
Navedene
cijene
utvrđuju
zadovoljenje obveze kupca u pogledu:
-

Članak 3.

1.

Površina do 1500m2
Površina od 1500-3000m2
Površina preko 3000m2

uz mogućnost da općina Brodski Stupnik
može, u slučaju gospodarskog projekta od
posebnog značaja, a s obzirom na broj
novozaposlenih i vrijednost ulaganja, utvrditi i
drugačiju početnu cijenu građevinskog zemljišta u
Gospodarskoj zoni.

Poticajne mjere i olakšice

Poticajne mjere i olakšice čine:
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se

uz

Ulaganja u gospodarski projekt,
Novo zapošljavanje,
Početka izgradnje u roku od 6 mjeseci, te
završetka
projekta
i
zapošljavanja
planiranog broja djelatnika u roku 24
mjeseca.

4.
Općina Brodski Stupnik je Odlukom o
početnoj cijeni građevinskog zemljišta u
vlasništvu općine Brodski Stupnik kod prodaje
javnim natječajem ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 14/97.) utvrđila da se
kupcu nekretnina može odobriti i obročna otplata
u šest do deset jednakih polugodišnjih obroka i
bez kamate.
III.

Oslobađanje od plaćanja općinskih
poreza, naknada i doprinosa
Članak 5.

1.
Općina Brodski Stupnik može, ovisno od
ispunjenih ciljeva iz članka 2., a naročito novog
zapošljavanja, osloboditi ulagača ili postojeću
pravnu ili fizičku osobu koja zapošljava nove
djelatnike, djelomično ili u potpunosti, obveze
plaćanja općinskih poreza, komunalne naknade i
komunalnog doprinosa.
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2.
-

Oslobađanje od poreza na tvrtku:
Potpuno oslobođenje u 1. godini
investicije i novog zapošljavanja
do 50% u 2. godini nakon ulaganja i
novog zapošljavanja
do 25% u 3. godini nakon ulaganja i
novog zapošljavanja

3.

Odlobađanje
naknade:

-

Potpuno oslobođenje u 1. godini
investicije i novog zapošljavanja
do 50% u 2. godini nakon ulaganja i
novog zapošljavanja
do 25% u 3. godini nakon ulaganja i
novog zapošljavanja

-

od

od

plaćanja

plaćanja

komunalne

4.

Oslobođenje
doprinosa:

komunalnog

-

Potpuno ili djelomično oslobađanje za
ulaganje u gospodarske projekte ovisno o
značaju ulaganja za općinu Brodski
Stupnik .

5.
Ukoliko nositelj poticajnih mjera i
olakšica zapošljava nove djelatnike, ne otpuštajući
postojeće, općina Brodski Stupnik može mu
odobriti korištenje poticajnih mjera i olakšica za
zapošljavanje odobravanjem do 50% oslobođenja
od plaćanja općinskih poreza i komunalne
naknade u 4. i 5. godini korištenja poticajnih
mjera i olakšica.
6.
Općina Brodski Stupnik može odobriti
poticajne mjere i olakšice i postojećim pravnim i
fizičkim osobama u slučaju značajnijeg novog
zapošljavanja.

projekta
na
dokumentacije.

Broj: 14
osnovu

važeće

prostorne

Članak 7.
Općina Brodski Stupnik će u suradnji s
Ministarstvom za obrt, malo i srednje
poduzetništvo, Ministarstvom gospodarstva, te
razvojnim fondovima, osiguranjem povoljnih
kreditnih sredstava, omogućiti ulaganja u
proizvodne i uslužne, izvozno orijentirane
programe više tehnološke razine.
Članak 8.
1.
Pravne i fizičke osobe podnose zahtjev za
odobrenje korištenja poticajnih mjera i olakšica
Općinskom poglavarstvu.
2.
Odluku o pravu korištenja poticajnih
mjera za ulaganja i zapošljavanje donosi
Općinsko poglavarstvo na osnovu stručnog
prijedloga Radne skupine za poticanje ulaganja i
zapošljavanja uz mišljenje Gospodarskog vijeća.
3.
Sva međusobna prava i obveze između
općine i nositelja poticajnih mjera i olakšica bit
će regulirana posebnim ugovorom.
4.
Općinsko vijeće će jednom godišnje biti
informirano o odobrenim poticajnim mjerama i
olakšicama.
Članak 9.

Visina poticajnih mjera i olakšica, te
njihovo trajanje u slučaju postojećih pravnih i
fizičkih osoba koje imaju novo zapošljavanje,
utvrdit će se ovisno o visini ulaganja, o broju
novozaposlenih i broju sadašnjih djelatnika, do
iznosa utvrđenih u članku 5., st. 2.., 3. i 4.

1.
Ako nositelj poticajnih mjera i olakšica ne
ispuni ugovorene obveze, prestaje mu pravo
korištenja poticajnih mjera i olakšica za čitavo
razdoblje za koje su odobrena, uz obvezu povrata
sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih
poticajnih mjera i olakšica uvećanih za iznos
zakonske zatezne kamate i uz primjenu devizne
klauzule.

Članak 6.

2.
Nositelju poticajnih mjera i olakšica
kojemu je ukinuto pravo njihova korištenja ne
može se ponovno odobriti njihovo korištenje.

Općina Brodski Stupnik će osigurati
ulagaču stručnu potporu u planiranju, pripremi i
realizaciji projekta, te osigurati stručnu potporu u
ishođenju građevinske dozvole i realizaciji

Članak 10.
1.

U cilju poticanja ulaganja u gospodarske
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Broj: 14

projekte i zapošljavanja, Općinsko poglavarstvo
će imenovati Radnu skupinu za poticanje ulaganja
i zapošljavanja sa sljedećim zadacima:
-

Koordiniranje mjera i aktivnosti općine
Brodski Stupnik u planiranju, pripremi i
realizaciji gospodarskih projekata,
Kvalitetna prezentacija uvjeta ulaganja i
gospodarskih potencijala općine Brodski
Stupnik,
U suradnji s nadležnim institucijama
potpora ulagačima u pripremi i realizaciji
investicijskog projekta,
Priprema stručne analize i prijedloga
poticajnih mjera i olakšica za ulaganje i
zapošljavanje.

2.

Radnu skupinu čine predsjednik i 4 člana.

IV.

Završne odredbe
Članak 11.
Općina Brodski Stupnik će u roku 3
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mjeseca od stupanja na snagu Programa uskladiti
svoje opće akte s odredbama Programa.
Članak 12.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 302-01/07-01/01
Urbroj: 2178/03-02-07-2
Brodski Stupnik, 26. lipnja 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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Broj: 14

OPĆINA GARČIN

18.

II

Na temelju članka 40. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko poglavarstvo
općine Garčin na svojoj 26. sjednici održanoj 24.
travnja 2007. g. donijelo je

Za člana Povjerenstva za odabir izvođača
radova na izradi Idejnog rješenja, te Glavnog
projekta uređaja za pročišćavanje i odvodnju
otpadnih voda na području općine Garčin za
uređaje Bicko Selo i Zadubravlje, izabire se
načelnik općine Garčin, Mato Grgić.

RJEŠENJE
III
o izboru članova Povjerenstva
I
Općinsko poglavarstvo općine Garčin
donijelo je Rješenje o izboru člana Povjerenstva
za odabir izvođača radova na izradi Idejnog
rješenja, te Glavnog projekta uređaja za
prečišćavanje i odvodnju otpadnih voda na
području općine Garčin za uređaje Bicko Selo i
Zadubravlje.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GARČIN
Klasa : 022-05/07-01/309
Urbroj: 2178/06-07-02-1
Garčin, 24. travnja 2007. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Mato Grgić,dipl.iur., v.r.
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OPĆINA KLAKAR

9.

Na temelju članka 54.Statuta općine Klakar
(«Službeni vjesnik Brodsko posavske županije» broj
01/06.) Općinsko poglavarstvo općine Klakar na
svojoj 17. sjednici održanoj 30. travnja 2007.godine,
donijelo je

Članak 1.
Za najpovoljniju ponudu za održavanje
nerazvrstanih cesta i poljskih puteva izolira se ponuda
tvrtke „Prijevoz i građevinarstvo Rašić“, Ruščičkih
žrtava 91, Ruščica po sljedećim jediničnim cijenama:

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za održavanje
nerazvrstanih cesta i poljskih puteva

Red. br.
1.

Opis radova
Nabava, prijevoz i ugradnja
kamenog agregata po nerazvrstanim
cestama i poljskim putovima

Jed. mjera/Jed. cijena
140,00 kn/m3+ PDV

2.

Krpanje rupa na asfaltnim
zastorima

120,00 kn/m2 + PDV

3.

Čišćenje snijega u zimskim
uvijetima

250,00 kn/h + PDV

4.

Održavanje bankina

5.
PDV

Nasipanje poljskih puteva

11,00 kn/m+ PDV
80,00 kn/m3 +

krečnjakom
6.

Iskop novih kanala

16,00 kn/m+ PDV

7.

Izmuljenje postojećih

12,00 kn/m+ PDV
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Broj: 14

Cijene su izražene bez PDV-a,
te uz ostale uvjete ponude:

10.

Rok izvođenja radova:
prema dinamici radova koji odredi
naručitelj

Na temelju članka 4. točke 1. i 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br.
26/03 -proč. tekst, 82/04 i 178/04), te članka 33.
Statuta općine Klakar («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 1/06) Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 11. sjednici održanoj 30.svibnja
2006. godine donijelo je

Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova:
jamstveni rok za kvalitetno izvedene radove
2 godine
Uvjeti i način plaćanja:
180 (sto osamdeset) dana od dana ispostave
računa

ODLUKU
o obavljanju komunalne djelatnosti odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda

Članak 2.
Članak 1.
Ugovor sa odabranim ponuditeljem sklapa se
na rok od 4 godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“.

Pod odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih
voda podrazumijeva se odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda, te
crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih
jama, sabirnih i crnih jama.

Članak 2.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 022-05/07-02/38
Ur.br 2178/07-03-07-1
Klakar, 30. travnja 2007.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Josip Stanić,dipl.ing.geod., v.r.

Poslovi iz članka 1. ove Odluke povjeravaju
se tvrtki «VODOVOD» d.o.o. Slavonski Brod, N.
Zrinskog 25.
Općina Klakar je suosnivač tvrtke
«Vodovod» d.o.o., Slavonski Brod temeljem
Društvenog ugovora o osnivanju društva i Odluke o
osnivanju od 13.12.1996.g. grada Slavonskog Broda i
općina Bebrina, Podcrkavlje, Klakar, Sibinj, Oriovac,
Brodski Stupnik, Donji Andrijevci i Vrpolje.

Članak 3.
S obzirom sustav odvodnje na području
općine Klakar nije izgrađen, ovlašćuje se Općinsko
poglavarstvo da međusobnim sporazumima i u
Ugovorima uređuje poslove sa tvrtkom iz članka 2.
stavka 1. ove Odluke u smislu projektiranja, ishođenja
građevne dozvole i izgradnje sustava.
Općinsko poglavarstvo dužno je o svim
zaključenim sporazumima i ugovorima redovito
izvješćivati Općinsko vijeće.
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Članak 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

HRVI iz Domovinskog rata oslobađaju se
plaćanja naknade za priključenje na komunalnu
infrastrukturu (voda, plin, odvodnja), prema postotku
invaliditeta uz uvjet da sukladno članku 40. Zakona
koriste stambeni kredit ili bi imali to pravo, ako se isto
utvrdi u posebnom postupku o čemu Ministarstvo
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
izdaje odgovarajuću potvrdu, a do sada nisu koristili to
pravo.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 363-02/06-01/1
Ur.broj:2178/07-02-06-1
Klakar, 30.svibnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

11.

Klasa: 021-05/07-02/12
Ur.br. 2178/07-02-07-1
Klakar, 29. svibnja 2007.

Na temelju članka 40. i 42. Zakona o pravima
hrvatskih branitelja („Narodne novine“ br. 174/2004.)
i članka 31. Statuta općine Klakar ("Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije“ br. 01/06), Općinsko
vijeće općine Klakar na 20. sjednici održanoj 29.
svibnja 2007. godine, donijelo je:

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

ODLUKU
o oslobađanju plaćanja naknade za
priključenje na komunalnu infrastrukturu
(voda, plin, odvodnja) za HRVI iz
Domovinskog rata i obitelji poginulih

Članak 1.
Ovom Odlukom obitelji poginulih, umrlih i
nestalih hrvatskih branitelja tijekom Domovinskog
rata oslobađaju se u cijelosti od plaćanja naknade za
priključenje na komunalnu infrastrukturu (voda, plin,
odvodnja).

12.

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 pročišćeni
tekst) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
82/04) i članka 31. Statuta općine Klakar ("Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije“ br. 01/06),
Općinsko vijeće općine Klakar na 20. sjednici
održanoj 29. svibnja 2007. godine, donijelo je:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu
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Članak 1.

Članak 8. Odluke mijenja se i glasi:
„Visina naknade za priključenje po
pojedinom priključku za potrebe stanovanja,
poslovnih i proizvodnih prostora iznosi:

Broj: 14

Za neisplaćene obroke obračunava se kamata
u visini eskontne stope NBH, a na dospjele neplaćene
obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja
se plaća na neisplaćene javne prihode.“

Članak 3.
1.
2.

Za opskrbu pitkom vodom 2.400,00 kn
Za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
4.800,00 kn.“

Članak 2.
Članak 10. Odluke mijenja se i glasi:
„Naknada za priključenje plaća se u pravilu
odjednom, a u slučaju financijske nemogućnosti
vlasnika građevine u više mjesečnih obroka.
Naknada za priključenje za opskrbu pitkom
vodom plaća se maksimalno na 24 mjesečna obroka.
Naknada za priključenje za odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda plaća se maksimalno na
36 mjesečnih obroka.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/07-02/11
Ur.br. 2178/07-02-07-1
Klakar, 29. svibnja 2007.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

14.

1.
2.
3.

Na temelju članka 34. i 35. Zakona o
popisima birača ("Narodne novine" br. 19/07.) i
članka 26. Statuta općine Vrpolje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/01. i
22/06.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj
11. sjednici održanoj 18. svibnja 2007. godine,
donijelo je sljedeće

Marija Galić, predsjednik
Ivan Pralas, član
Nada Funarić, član.
Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i na snazi je do opoziva, a bit će
objavljeno u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za popis birača
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje imenuje
Povjerenstvo za popis birača za područje općine
Vrpolje u sastavu:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/07-01/6
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 18. 5. 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.
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Broj: 14
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

15.
Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" broj 26/03. pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 26.
Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/01. i 22/06.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 11.
sjednici održanoj 18. svibnja 2007. godine,
donijelo je

Klasa : 021-05/07-01/4
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 18. 5. 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na području općine Vrpolje
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća
ponudu Luketić-Komerc d.o.o. iz Sapca koja je
pristigla na objavljeni javni natječaj u tjedniku
"Posavska Hrvatska" od 30. ožujka 2007. godine
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na području općine Vrpolje na
vrijeme od dvije (2) godine.

16.
Na temelju članka 14. Uredbe o
računovodstvu proračuna ("Narodne novine" br.
96/94, 108/96, 119/01. i 74/02.), te članka 15. i
16. Pravilnika o prorčaunskom računovodstvu i
računskom planu ("Narodne novine" br. 119/01.,
74/02. i 3/04.) i članka 26. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
15/01. i 22/06.), Općinsko vijeće općine Vrpolje
na svojoj 11. sjednici održanoj 18. 5. 2007. godine,
donijelo je sljedeću
ODLUKU

Članak 2.
Ovlašćuje se načelnica općine Vrpolje za
potpisivanje ugovora za obavljanje komunalnih
djelatnosti održavanja javne rasvjete na području
općine Vrpolje na vrijeme od dvije (2) godine,
počev od 1. lipnja 2007. godine s izabranim
najpovoljnijim ponuditeljem Luketić-Komerc d.o.o.
iz
Sapca
sukladno
raspisanom
natječaju,
dostavljenoj ponudi i ovoj Odluci.

o usvajanju Izvješća Komisije o popisu
imovine općine Vrpolje sa stanjem
31. 12. 2006. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Izvješće Komisije o izvršenom popisu imovine u
vlasništvu općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca
2006. godine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Članak 2.
Komisija je izvršila popis imovine, sitnog
inventara, novčanih sredstava, potraživanja i
obveza općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca
2006. godine, te sastavila Izvješća, odnosno
zapisnik o izvršenom popisu imovine koja je
iskazana u inventurnim popisnim listama, stanje
blagajne u blagajničkom izvještaju i stanje žiroračuna na dan 31. 12. 2006. godine.
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Članak 3.

Članak 2.

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

Općinsko vijeće općine Vrpolje donijet će
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske za području općine Vrpolje prema
utvrđivanju
početne
cijene
za
prodaju
poljoprivrednog zemljišta od strane Ministarstva
financija - Porezne uprave, Područni ured
Slavonski Brod, te proslijediti Ministarstvu
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
na suglasnost.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/07-01/5
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 18. 5. 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

17.
Na temelju članka 54. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br.
66/01. i 87/02.) i Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
("Naodne novine" br. 48/05.) i članka 26. Statuta
općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01. i 22/06.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 11. sjednici
održanoj 18. svibnja 2007. godine, donijelo je

Klasa : 021-05/07-01/3
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 18. 5. 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

ODLUKU
o poništenju Odluke o raspisivanju javnog
natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske za područje
općine Vrpolje
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje poništava
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Vrpolje u Brodskoposavskoj županiji u katastarskoj općini Čajkovci
koja je donesena na 8. sjednici Općinskog vijeća
općine Vrpolje od 11. kolovoza 2006. godine,
Kasa:021-05/06-01/, Urbroj:2178/11-01/06-1 zbog
drugih iznosa početnih cijena određenih od strane
Ministarstva financija, Porezne uprave Slavonski
Brod.

18.
Na temelju članka 8., 12. i 13. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br.
138/06.) i članka 26. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
15/01. i 22/06.), Općinsko vijeće općine Vrpolje
na svojoj 12. sjednici održanoj 29. lipnja 2007. g.
donijelo je
ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti
na području općine Vrpolje
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I

Opće odredbe

III

Broj: 14

Kriterij za drugačiji raspored
vremena ugostiteljskih objekata

radnog

Članak 1.
Članak 3.
Ovom Odlukom određuje se radno
vrijeme ugostiteljskih objekata, kriteriji za
drugačiji raspored radnog vremena za pojedine
ugostiteljske objekte, lokacije na kojima se
jednostavne ugostiteljske usluge smiju pružati i
razdoblje u tijeku dana kada se zabranjuje
posluživanje alkoholnih pića.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz
skupine "Restorani" i "Barovi" iz članka 2. ove
Odluke, na pisani i obrazloženi zahtjev
ugostitelja, Poglavarstvo općine Vrpolje može
produžiti za najviše 2 (dva) sata ako su ispunjeni
sljedeći uvjeti:
a)

II

Raspored radnog vremena
ugostiteljskih objekata
b)
Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine "Hoteli"
obvezno rade u vremenu od 0,00 do 24,00 sata
svaki dan.

c)

da za ugostitelja koji posluje u
navedenom objektu nije donesena mjera
ranijeg završetka radnog vremena,
da su ispunjeni uvjeti za zaštitu od buke
u noćnim uvjetima rada (suglasnost
nadležne inspekcije) o čemu se mora
priložiti pravovaljani dokument,
da je izdana suglasnost, odnosno
odobrenje Mjesnog odbora na čijem
području ugostitelj posluje.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti
mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:
Članak 4.
1.

Ugostiteljski
objekti
iz
skupine
"Restorani"
(restoran,
gostionica,
zdravljak,
zalogajnica,
pečenjarnica,
pizzeria, bistro, slastičarna, objekti brze
prehrane) i ugostiteljski objekti iz skupine
"Barovi" (kavana, caffe bar, pivnica,
buffet i krčma) mogu raditi u vremenu od
6,00 do 24,00 sata.

Općinsko poglavarstvo može po službenoj
dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte najduže
za 2 (dva) sata odrediti raniji završetak radnog
vremena propisanog za ugostiteljske objekte iz
skupine "Restorani" i "Barovi" u sljedećim
slučajevima:
a)

2.

3.

Ugostiteljski objekti iz skupine "Barovi"
koji ispunjavaju uvjete za rad noću
sukladno posebnim propisima, samo u
zatvorenom prostoru (noćni klub, noćni
bar, disco klub i discko bar) mogu raditi
u vremenu od 21,00 do 6,00 sati.
Ugostiteljski objekti iz skupine "Objekti
jednostavnih usluga" (u šatoru, na klupi, u
kiosku, kontejneru i slično) mogu raditi u
vremenu od 7,00 do 23,00 sata, a za
vrijeme održavanja manifestacija, sajmova
i drugih sličnih događaja jednako je
vremenu trajanja manifestacija.

Ugostiteljski objekti koji posluju na
benzinskim postajama, željezničkom kolodvoru i
slično posluju u vremenu dok posluju navedeni
objekti.

b)
c)
d)

učestalih prijava zbog remećenja javnog
reda i mira, odnosno preglasne glazbe,
ako se ugostiteljski objekt ne pridržava
Zakonom ili ovom Odlukom propisanog
radnog vremena i učestalo ga krši,
ako se u ugostiteljskom objektu poslužuju
alkoholna pića osobama mlađim od 18
godina,
ako se u ugostiteljskom objektu trguju i
upotrebljavaju narkotici.
Članak 5.

Općinsko poglavarsto općine Vrpolje
može na zahtjev ugostitelja, a zbog organiziranja
prigodnih manifestacija i proslava (doček Nove
godine, organiziranje svadbi, maturalnih zabava i
sličnih događaja) rješenjem odrediti radno vrijeme
najduže do 6,00 sati idućeg dana, ako za
podnositelja zahtjeva nije donesena mjera ranijeg
završetka radnog vremena.
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općine Vrpolje dužni su raspored radnog vremena
sukladiti s odredbama ove Odluke u roku od 15
dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 6.
Ugostiteljski objekti u šatoru, na klupi, u
kiosku,
kontejneru
i
sličnim
napravama
opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga
mogu biti postavljeni ili smješteni na lokaciji gdje
odredi Općinsko poglavarstvo.
V

Članak 11.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
1/97.).

Zabrana usluživanja alkoholnih pića
Članak 12.
Članak 7.

Zabranjuje se točenje alkoholnih pića
osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu
isticanja upozorenja.
Zabranjuje se točenje alkoholnih pića u
svim ugostiteljskim objektima u vremenu od 5,00
do 9,00 sati, a osobama u alkoholiziranom stanju
i tijekom cijelog dana.

VI

Kaznene odredbe

Za
nepridržavanje
radnog
vremena
utvrđenog ovom Odlukom, primjenjuju se kaznene
odredbe određene člankom 45. stavak 7. Zakona
o ugostiteljskoj djelatnosti.
Zbog nepridržavanja zabrane točenja
alkoholnih pića utvrđenog ovom Odlukom
primjenjuju se kaznene odredbe određene člankom
45. stavak 15. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Prijelazne i završne odredbe
Članak 9.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove
Odluke provode županijske inspekcijske službe
(gospodarski, sanitarni inspektor) svaki u okviru
svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.
Članak 10.
Svi

ugostiteljski

objekti

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/07-01/7
Urbroj: 2178/11-02/07-1
Vrpolje, 29. 6. 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Članak 8.

VII

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

na

području
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19.

20.

Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.) i na
temelju članka 26. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
15/01. i 22/06.), Općinsko vijeće općine Vrpolje
na svojoj 12. sjednici održanoj 29. 6. 2007. godine,
donijelo je

Na temelju Zakona o vatrogastvu
("Narodne novine" br. 139/04.), Pravilnika o
zaštiti šuma od požara ("Narodne novine" br.
26/03.), Pravilnika o sadržaju plana zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija ("Narodne novine"
br. 35/94.), Pravilnika o izradi procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
("Narodne novine" br. 35/94. i 110/05.) i članka
26. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", 15/01. i 22/06.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 12.
sjednici održanoj 29. lipnja 2007. godine, donijelo
je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna općine Vrpolje za 2006. godinu
Članak 1.

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna općine
Vrpolje za 2006. godinu koju je obavio Državni
ured za reviziju RH - Područni ured Slavonski
Brod.

o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija i Revizije
Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija za područje općine Vrpolje
Članak 1.

Članak 2.
Općinsko vijeće prihvaća sve navode iz
nalaza i preporuke Izvješća i dostavljeno
očitovanje općinske načelnice i Poglavarstva na
utvrđene nepravilnosti i propuste s prijedlogom
mjera za njihovo otklanjanje.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Reviziju Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija i Reviziju Plana zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija za područje općine
Vrpolje koju je izradila tvrtka "Đuro Đaković"
Zavarene posude d.d. iz Slavonskog Broda, a na
koje je pozitivno mišljenje dalo Ministarstvo
unutarnjih poslova, Policijska uprava Brodskoposavska
(Broj:511-11-04-9/4-5736/2-07
i
Broj:511-11-04-9/4-5736/3-07) od 8. lipnja 2007.
godine.
Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/07-01/8
Urbroj: 2178/11-02/07-1
Vrpolje, 29. 6. 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Revizija Procjene ugroženosti od požara i
Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
područje općine Vrpolje sastavni je dio ovog
Zaključka, ali nije predmet objave.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/07-01/9
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 29. 6. 2007. g.

B.
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Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
(Višak prihoda i rezerviranja)

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

21.
Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 12.
sjednici održanoj 29. 6. 2007. godine, donijelo je

C.

0,00

Računi Zaduživanja / Financiranja

Primici od financijske
imovine i zaduživanja

0,00

Izdaci za financijsku imovinu i
otplate zajmova

0,00

Neto zaduživanje / Financiranje

0,00

Višak / Manjak + Raspoloživa
sredstva iz prethodnih godina
+ Neto zaduživanje / Financiranje

0,00

Članak 2.
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna
općine Vrpolje za 2007. godinu
I

Opći dio
Članak 1.

Proračun općine Vrpolje za 2006. godinu
sastoji se od:
A.

Računa prihoda i rashoda

Prihodi
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

4.598.500,00

Rashodi
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine

2.819.500,00

Razlika - Višak / Manjak

275.000,00

2.054.000,00

Prihodi i rashodi Proračuna po grupama,
utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2007.
godinu.
Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz
izdataka po osnovnim i potanjim namjenama.
Prihodi i rashodi u Bilanci, te izdaci u
posebnom dijelu Proračuna povećavaju se,
odnosno smanjuju, kako slijedi:
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POSEBNI DIO

REBALANS PRORAČUNA ZA 2007. GODINU

Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine po nositeljima i potanjim namjenama kako slijedi:

Članak 3.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2007. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
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Klasa : 021-05/07-01/6
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 29. 6. 2007. 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
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