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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

138.
Na temelju članka 4. stavak 9. i članka
32. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.
96/03.), Županijska skupština Brodsko-posavske
županije na 28. sjednici održanoj 20. studenoga
2008. godine, donijela je

A.

Računa prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinacijske imovine

154.037.006,36

Rashodi poslovanja
Rashodi za
nefinancijsku imovinu

134.986.685,14

Razlika - Višak/Manjak

-5.453.347,78

2.500.000,00

27.003.669,00

ODLUKU
B.
o izmjenama i dopunama
Proračuna Brodsko-posavske županije
za 2008. godinu

Manjak prihoda/Višak prihoda -5.375.330,48
C.

I

Rezultat iz prethodne godine

Račun zaduživanja/Financiranja

OPĆI DIO
Članak 1.

Primici od financijske
imovine i zaduživanja

11.495.178,26

U Proračunu Brodsko-posavske županije
za 2008. godinu članak 1. mijenja se i glasi:

Izdaci za financijsku
imovinu i otplate zajmova

Proračun Brodsko-posavske županije za
2008. godinu sastoji se od:

Neto zaduživanje/Financiranje 10.828.678,26

666.500,00

Višak/Manjak+Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina + Neto zaduživanje/
Financiranje
0,00
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2008. godine i bit će objavljena u "SLužbenom v
jesniku Brodsko-posavske županije."
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 400-08/08-01/3
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 20. studenoga 2008.
Predsjednik Skupštine
Zdravko Sočković, v.r.
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Brodsko-posavske županije za 2008. godinu u
stavku 2. iznos od "375.000,00 kn" mijenja s e u
"400.000,00 kn".
Članak 2.
U članku 10. Odluke o izvršenju
Proračuna Brodsko-posavske županije za 2008.
godinu iznos od "10.000.000,00 kn" mijenja se u
"6.000.000,00 kn".
Članak 3.
U članku 15. stavku 2. briše se predzadnja
alineja "- u razdjelu 8 ravnatelj Zavoda za
prostorno planiranje".
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a primjenjuje s e od 1. siječnja
2008. godine.

139.
Na temelju članka 4. stavak 9. i članka
32. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.
96/03.), Županijska skupština Brodsko-posavske
županije na svojoj 28. sjednici održanoj 20.
studenoga 2008. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju
Proračuna Brodsko-posavske županije za 2008.
godinu
Članak 1.
U članku 7. Odluke o izvršenju Proračuna

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 400-08/08-01/2
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 20. studenoga 2008.
Predsjednik Skupštine
Zdravko Sočković, v.r.
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140.

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine br. 10/97) i Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» br. 87/08), Zakona o športu («Narodne novine» br.
71/06), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» br. 47/90 i 27/93), Zakona o tehničkoj
kulturi («Narodne novine» br. 76/93 i 11/94), Zakona o muzejima («Narodne novine» br. 142/98), Zakona o zaštiti
prirode («Narodne novine» br. 30/94, i 70/05), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 117/01,
150/02, 147/03, 132/06 i 73/08) , Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br. 121/03, 44/05, 48/05, 85/06
i 117/08), Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i
članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/06pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08), Županijska skupština Brodsko-posavske županije na 28. sjednici održanoj 20.
studenoga 2008. godine, donijela je
PROGRAM
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima društvenih
djelatnosti, zdravstva i socijalne skrbi za koja se izdvajaju sredstva iz Proračuna
Brodsko-posavske županije za 2008. godinu
1.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI

Predškolski odgoj i naobrazba uređen je Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine"
br. 10/97.) i nizom podzakonskih propisa, donesenim tijekom 1997. godine. Tim propisima se detaljnije razrađuje
način financiranja predškolskog odgoja, utvrđuje se vrsta i stupanj stručne spreme djelatnika u predškolskim
ustanovama, način i uvjeti napredovanja u struci, postupak polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih
suradnika, te posebni uvjeti i mjerila ostvarivanja programa predškolskog odgoja.
Na području Brodsko-posavske županije stvorene su pretpostavke za poticanje i promicanje
predškolskog odgoja i skrbi o djeci, sukladno hrvatskoj tradiciji i europskim ostvarenjima u različitosti pristupa i
programa.
Osnivači predškolskih ustanova, gradovi i pojedine općine su dužne osigurati sredstva za njihov rad. Dio
sredstava osigurava se naplatom usluga od roditelja. Brodsko-posavska županija prema Zakonu o predškolskom
odgoju i naobrazbi nema obvezu financiranja dječjih vrtića, a u 2008. godini sufinancirat će rad Dječjeg vrtića
«Cekin» u Slavonskom Brodu:
U pedagoškoj godini 2007/2008. U «Cekinu» imamo 22 djece s teškoćama u razvoju i 5 djece s tjelesnom
invalidnošću i utjecajnim teškoćama u razvoju. S obzirom na svoje potrebe sva djeca s teškoćama u razvoju su u
multidisciplinarnom tretmanu koji se provodi u suradnji s Poliklinikom «Zlatni Cekin». Individualni program
rada načinjen je za svako dijete s teškoćama u razvoju u skladu s njegovim sposobnostima i potrebama, a u
suradnji s psihologom, defektologom i odgajateljima.
Dječji vrtići će u suradnji s općinama Brodsko-posavske županije organizirati ostvarivanje programa
predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu pohađala druge programe predškolskog
odgoja i naobrazbe. Program predškole financirat će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema članku
50. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, općine Brodsko-posavske županije, roditelji, a Županija će
sufinancirati program predškole s 4.000,00 kuna koja će doznačavati na Proračune općina.
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE
ŽUPANIJE ZA 2008. GODINU

Program sadrži:
A - Financiranje decentraliziranih izdataka osnovnog školstva,
B - Financiranje decentraliziranih izdataka srednjeg školstva,
C - Ostali programi u školstvu.
A

Fi n a n c i ra n j e d e c e n t ra l i z i ra n i h i z d a t a k a o s n o v n o g š k o l s t v a

Zakon o osnovnom školstvu propisuje za koje se namjene osiguravaju sredstva u Proračunu Županije, a
koje u državnom proračunu RH. U Proračunu Županije osiguravaju se sredstva za:
materijalne troškove osnovne škole,
investicijsko održavanje školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava i pomagala,
nabavu školske opreme, nastavnih sredstava i pomagala,
prijevoz učenika,
kapitalnu izgradnju školskog prostora i opreme prema standardima i normativima koje utvrđuje ministar.
Polazeći od fiskalnog kapaciteta lokalne samouprave sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih
kola prenesena su na grad Slavonski Brod, za škole na području grada, (9 osnovnih škola, OŠ "Milan Amruš" za
djecu s teškoćama u razvoju i Osnovna glazbena škola "Ivan Zajc"), a za osnovne škole u Novoj Gradiški i na
području općina Brodsko-posavske županije na Županiju.
Osnovne škole za koje se planiraju sredstva u Proračunu Brodsko-posavske županije
1. OŠ "M. A. Relković", Davor
13. OŠ "V. Klaić", Garčin
2.. OŠ "Dr. S. Ilijašević", Oriovac
14. OŠ "V. C. Emin", Donji Andrijevci
3. OŠ "Markovac", Vrbova
15. OŠ "Lj. Gaj", Lužani
4. OŠ "I. Filipović", Velika Kopanica
16. OŠ Ljudevita Gaja, Nova Gradiška
5. OŠ «Stjepan Radić» Oprisavci
17. OŠ Ivana G. Kovačića, Staro P. Selo
6. OŠ "A. Mihanović", Nova Kapela
18. OŠ "M. Lovrak", Nova Gradiška
7. OŠ Dragalić
19. OŠ Okučani
8. OŠ Augusta Šenoe, Gundinci
20. OŠ "A. Starčević", Rešetari
9. OŠ "I. Mažuranić", Sibinj
21. OŠ "V. Nazor", Adžamovci
10.OŠ Sikirevci
22. OGŠ Pučko otvoreno učilište Nova
11. OŠ "I. Meštrović", Vrpolje
Gradiška "M. A. Relković"
12. OŠ "J. Kozarac", Slavonski Šamac
23. OŠ "M. Gubec", Cernik
24. OŠ "A. M. Relković", Bebrina
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U osnovnim školama u šk.god. 2007./2008. na području Županije imamo ukupno 17.216 učenika u 774
odjela, od čega u školama izvan grada Slavonskog Broda imamo 10.153 učenika u 491 odjelu.
Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola nad kojima Brodsko-posavska županija ima
osnivačka prava prenose se iz Ministarstva zanosti, obrazovanja i športa na Brodsko-posavsku županiju. Županiji
Ministarstvo priznaje bilančna prava za financiranje tekućih troškova osnovnih škola koja osiguravaju minimalni
financijski standard školama. Obračun ovih prava vrši se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje
minimalnog finacijskoj standarda osnovnog školstva, Odluke o investicijskom održavanju, Odluke o kapitalnim
projektima. Odluke se izrađuju temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske.

Pozicija 206. Investicije u osnovnom školstvu
S obzirom na dostrajalost pojedinih objekata, posebno u područnim školama planirana su sredstva za investicijsko
održavanje, izradu troškovnika i nadzor u ukupnom iznosu od 1.781.298,00 kuna. Izmjenama i dopunama
Proračuna povećava se planirani iznos na 1.787.874,00 kuna.
Investicije u osnovnim školama čiji je osnivač Brdsko-posavska županija planirat će se Planom rashoda za
materijal, dijelove i usluge investicijskog održavanja osnovnih škola u 2008.

Pozicija 219. Kapitalna ulaganja u osnovnim školama
Ukupno planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovnim školama: 5.251.302,00.
Izmjenama i dopunama Proračuna povećan je iznos na 5.264.513,00 kuna. Nastavak rekonstrukcije OŠ «Matija
Gubec» Cernik koji je započet u 2007. i ostala kapitalna ulaganja planirat će se Odlukom o kapitalnim ulaganjima
u osnovnim školama u 2008. i Planom rashoda o nabavi proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Brodsko-posavske županije u 2008.

Pozicija 220.
- Opremanje osnovnih škola 272.083,00
Izmjenama i dopunama Proračuna smanjen je iznos na 121.554,00.

B-

Fi n a n c i ra n j e d e c e n t ra l i z i ra n i h i z d a t a k a s re d n j e g š k o l s t v a

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu pored ostalih promjena propisuje se za
koje se namjene osiguravaju sredstva u Proračunu Županije, a za koje u državnom proračunu RH.
U Proračunu Županije osiguravala bi se sredstva za:
-

materijalne troškove srednjih škola,
prijevoz zaposlenika,
investicijsko održavanje školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava i pomagala,
nabavu školske opreme nastavnih sredstava i pomagala,
kapitalnu izgradnju školskog prostora i opreme prema standardima i normativima koje utvrđuje ministar.

Srednje škole za koje se planiraju sredstva u Proračunu Brodsko-posavske županije:
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1. Gimnazija Nova Gradiška,
2. Industrijsko-obrtnička škola, Nova Gradiška,
3. Elektrotehnička škola, Nova Gradiška,
4. Srednja škola Antuna Matije Relkovića, Slavonski Brod,
5. Obrtnička škola, Slavonski Brod,
6. Gimnazija "Matija Mesić", Slavonski Brod,
7. Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod,
8. Tehnička škola, Slavonski Brod,
9. Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod,
10. Srednja medicinska škola, Slavonski Brod,
11. Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića, Slavonski Brod.

U 2007. /2008. godini u srednjim školama imamo 7.202 učenika i 261 odjel.
Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola Brodsko-posavske županije prenose se iz
Ministarstva zanosti, obrazovanja i športa na Brodsko-posavsku županiju. Županiji Ministarstvo priznaje
bilančna prava za financiranje tekućih troškova srednjih škola koja osiguravaju minimalni financijski standard
školama. Obračun ovih prava vrši se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog
finacijskog standarda srednjeg školstva, Odluke o investicijskom održavanju, Odluke o kapitalnim projektima.
Odluke se izrađuju temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske.

Pozicija 231. Investicije u srednjem školstvu
Ukupno planirana sredstva za investicijsko održavanje u srednjim školama Brodsko-posavske županije:
948.354,00 kuna. Izmjenama i dopunama Proračuna povećan je iznos na 1.026.380,00.
Investicijska ulaganja za srednje škole planirat će se Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge investicijskog
održavanje srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2008.

Pozicija 245.

Kapitalna ulaganja u srednjim školama

Ukupno planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u srednjim školama: 3.111.720,00. Izmjenama i
dopunama Proračuna povećan je iznos na 3.172.241,00.
Nastavak rekonstrukcije Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška i ostala kapitalna ulaganja planirat će se
Odlukom o kapitalnim ulaganjim u srednjim školama Brodsko-posavske županije u 2008. godini i Planom
rashoda o nabavi proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola u
2008.

C- Ostali programi u školstvu
Županija temeljem čl. 15. Zakona o osnovnom školstvu usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi
ravnomjernog razvitka osnovnog školstva na području Županije. Prema odredbi čl. 87. Zakona o srednjem
školstvu Županija donosi programe javnih potreba u području školstva i osigurava sredstva za financiranje tih
programa u Proračunu.
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Pozicija 249.
1)
Stipendiranje studenata
2)
Potpora poslijediplomskim studijima
UKUPNO:

P

580.000,00
20.000,00
600.000,00
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1)

Na Učiteljskom fakultetu Osijek, dislocirani studij Slavonski Brod u ak. god. 2007./2008. upisano je
ukupno 182 studenata;

-

I god.
39 studenata
II god.
51 studenta
III god.
25 studenata
IV god 41 studenata
apsolvenata
26 studenata
182 studenta

2)
Na Poljoprivrednom fakultetu Osijek, stručni studij bilinogojstvo - smjer hortikultura u
Slavonskom Brodu upisano je u ak. godini 2007./2008. 81 student;
III. godina 29 studenata
35 studenata- apsolvenata

3)
Veleučilište u Slavonskom Brodu osnovano je uredbom Vlade Republike Hrvatske («Narodne
novine» br. 108/06 i 57/07)
Velučilište u Slavonkom Brodu je ustrojeno s 3 veleučilišna odjela:
1.
POLJPRIVREDNI ODJEL
2.
TEHNIČKI ODJEL
3.
DRUŠTVENI ODJEL
1.1.

Na Poljoprivrednom odjelu stručni studij Bilinogojstva smjer hortikultura u ak. god. 2007/2008. upisalo
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se ukupno 90 studenata;
I
godina 54 studenta
II
godina 36 studenata
1.2.
Na Tehničkom odjelu stručni studij Proizvodno strojarstvo u ak. god. 2007/2008. upislao su ukupno 143
studenta;
I
godina 101 student
II
godina 42 studenata
1.3.
Na Društvenom odjelu stručni studij Menadžment u ak. god. 2007/2008 upisalo se ukupno 350
studenata;
1.4.
I godina 269 studenata
II godina 81 student
Pozicija 254. Kapitalne donacije za poboljšanje uvjeta rada osnovnih i srednjih škola

3. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2008. GODINU
Člankom 37. Zakona o športu ("Narodne novine" br. 111/97.) propisano je da županije za svoje područje
utvrđuju program javnih potreba u športu i za njihovo ostvarenje osiguravaju financijska sredstva iz proračuna.
Članak 39. propisuje što su to javne potrebe u športu, odnosno koje su to aktivnosti, poslovi i djelatnosti za koje je
određeno da su od lokalnog značaja.
Korisnici županijskog Proračuna mogu biti udruge i njihovi pojedinci koji su registrirani po Zakonu o
športu i Zakonu o udrugama, («Narodne novine» br. 70/97), članice su nacionalnih saveza, granskih županijskih
saveza (ako su osnovani), te Zajednice športskih udruga i saveza županije.
Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu izdvajaju se temeljem članka 39. stavak 3. iz
Proračuna Županije na račun Zajednice športskih udruga i saveza, koja ta sredstva doznačava korisnicima, a
prema usvojenom Programu javnih potreba u športu za 2008. godinu.
Zajednica športskih udruga i saveza u suradnji s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti, zdravstvo i
socijalnu skrb i Uredom državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Službom za društvene djelatnosti
Odsjekom za prosvjetu i kulturu, prikuplja objedinjuje i usklađuje programe športa svojih članica, izrađuje
prijedlog programa javnih potreba, putem svojih tijela (komisije, Izvršni odbor, Skupština) donosi prijedlog za
izradu programa javnih potreba, te ga upućuje Poglavarstvu Županije, čiji prijedlog usvaja Županijska skupština,
vodeći računa o svim segmentima športa, a posebno o ravnomjernom razvoju športa na svom području i Županiji u
cjelini.
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Uz sve zakonske obveze, Zajednica će 2008. godine, posebnu pozornost posvetiti:
školovanju, osposobljavanju i usavršavanju stručnog kadra u suradnji s Kineziološkim fakultetom u
Zagrebu
stvaranju uvjeta za rad, te organizacijskih pretpostavki za studentski šport,
pomoći udrugama i športu,
poticanju gradnje novih športskih dvorana , izgradnja vanjskih terena, posebno atletskih staza
suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, te drugim
asocijacijama od interesa za šport, a sve u cilju unapređenja športa na našem području,
provođenju zdravstvene zaštite športaša,
objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana,
tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
skrbi o vrhunskim športašima.
Zajednica će svoje poslove obavljati u suradnji sa Zajednicom športskih udruga grada Slavonskog Broda i
Savezom športova grada Nove Gradiške, samim tim vodeći računa o racionalnoj potrošnji proračunskih
sredstava, ali i realnoj iskorištenosti stručnog kadra.
Iako Zakon o športu predviđa niz izvora financiranja športa (obavljanje športske djelatnosti, članarine, izdvajanje
fizičkih i pravnih osoba koji su porezni obveznici poreza na dohodak, odnosno poreza na dobit, sponzoriranje,
reklamiranje, donacije, izdvajanje financijskih sredstava iz proračuna općina, gradova, županija, te Republike),
jasno je da uz gospodarstvo u ovakvom stanju, uz koje su vezani navedeni izvori financiranja, ni šport ne može
više očekivati, te se udruge moraju krajnje racionalno ponašati, sustavno raditi i čekati bolja financijska vremena
za šport.
Izvršni odbor Zajednice športskih udruga i saveza Županije će kao i do sada, pomoću kriterija i mjerila, izvršiti
raspodjelu financijskih sredstava za potporu športskim udrugama, za školovanje stručnih kadrovima i naknadu
vrhunskim športašima. Sredstva za programe športsko rekreativnih aktivnosti invalidnih osoba doznačuju se
preko Športskog saveza invalida Županije.
-

A Zajednica

Pozicija 255.

š p o r t s k i h u d r u g a i s a v e z a Brodsko-posavske županije
2008.
Zajednica športskih udruga i saveza 1.500.000,00
Brodsko-posavske županije
- plaće,
- naknade djelatnicima,
prema kolektivnom
ugovoru
- materijalni troškovi,
najam prostora za rad
- oprema i informatizacija

B-Ostali programi

j a v n i h p o t r e b a u š p o r t u 2008.
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Pozicija 257.

Sufinanciranje programa
tjelesne i zdravstvene kulture
djece i mladeži
koju objedinjava i koordinira
Zajednica športskih udruga i saveza
Brodsko-posavske županije

Pozicija 258.

Sufinanciranje programa Športskog saveza invalida
Brodsko-posavske županije

Pozicija 259.

Posebne namjene u športu:
1. Školovanje, osposobljavanje i
usavršavanje kadrova
2. Naknada vrhunskim
športašima
3. Troškovi proglašenja
športaša godine
(izuzetna športska
ostvarenja)
Ukupno:

300.000,00

30.000,00
20.000,00

15.000,00

65.000,00

Pozicija 260. Ostale namjene u športu
1. Memorijalni turniri :
Nogometni turnir
"Zvonko Mikolčević",Ruščica
-Nogometni turnir u Lazama
Karate turnir u Slavonskom Brod
12. međunarodni memorijalni karate
turnir «Slavonski Brod 2005»
Rukometni turnir u Davoru
12. «Memorijal Hrvatski sokolovi»
ostali memorijalni turniri
2.

Ostali programi:
aktivnosti koje će nastati tijekom
godine (plasman u viši stupanj
natjecanja, obljetnice i dr.)
Ukupno:
UKUPNO A+B

105.000,00

60.000,00

40.000,00
100.000,00
3.670.000,00
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4. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2008. GODINU
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi(«Narodne novine» broj 47/90. i 27/93.) propisano je da županija
donosi program javnih potreba u kulturi od zajedničkog interesa za općine i gradove na njezinom području, te
županiju kao cjelinu, usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog kulturnog razvitka općina i
gradova na njenom području i županije kao cjeline, utvrđuje odnose u financiranju kulture pojedinih općina i
gradova na području županije i županije kao cjeline, te usklađuje razvitak. Javne potrebe u kulturi, za koje se
sredstva osiguravaju iz Proračuna Županije, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa
za Županiju, a proizlaze iz sljedećih kriterija:
financiranje matičnih i regionalnih ustanova kulture značajnih za Županiju;
djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i
poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na županijskoj razini;
akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, posebno u
područjima i sredinama pogođenim ratnim razaranjima;
njegovanje i poticanje autohtonog kulturno-umjetničkog stvaralaštva, tradicionalnog značaja;
promicanje i afirmiranje kulturno-umjetničke aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje
Županije i Republike Hrvatske;
poticanje izdavačke djelatnosti, od značaja za Županiju i Republiku Hrvatsku;
investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture, oštećenim ratnim
razaranjima kao i drugih objekata.
Financiranje javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije proizlazi iz kriterija utemeljenih na sljedećim
pretpostavkama:
I.
1.

2.
3.
4.
5.

II.

OSNOVNA POLAZIŠTA:
Utvrđene javne potrebe u kulturi prema prioritetima financiranja su: matične i regionalne ustanove
kulture programi ustanova i udruga kulture, izdavačka djelatnost, manifestacije u kulturi, informiranje,
investicije u kulturi, zaštita spomeničke baštine i vjerskih objekata.
Materijalne mogućnosti Županije, gradova i općina na području Brodsko-posavske županije, glede
njihovih prihoda i rashoda;
Ravnomjeran raspored obveza na Županiju, gradove i općine prema potrebama i postignutom stupnju
razvitka kulture i kulturnih djelatnosti, u svrhu ravnomjernog kulturnog razvitka Županije kao cjeline;
Poticanje i promicanje akcija i manifestacija u djelatnosti kulture koje pridonose afirmaciji Županije kao
cjeline;
Sudjelovanje Republike Hrvatske sufinanciranjem onih programa kulture koji pridonose razvitku i
unapređivanju cjelokupnog kulturnog razvitka u Republici Hrvatskoj.

ELEMENTI FINANCIRANJA:

1.
Plaće
2.
Materijalni troškovi;
3.
Programski troškovi.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2008. godinu, obuhvaća prvenstveno financiranje matičnih i
regionalnih ustanova kulture kojima je Županija osnivač ili suosnivač (Muzej Brodskog Posavlja, Galerija Ivana
Meštrovića u Vrpolju, Hrvatski institut za povijest- Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u
Slavonskom Brodu), te programe koji su od posebnog interesa za Županiju.
Navedeni Prijedlog Programa uvjetovan je zakonskim odredbama i financijskim mogućnostima
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Brodsko-posavske županije. Smatramo da su ovi programi vrlo kvalitetni, pažljivo su odabrani i vrednovani, pa
predlažemo Skupštini da ih u cijelosti usvoji. Obzirom na bogatu kulturnu djelatnost na području Županije,
nastojali smo u Program javnih potreba uvrstiti one ustanove kulture, udruge i manifestacije koje su od izuzetnog
značaja za Županiju i koje će svojim programom pridonijeti njezinom daljnjem napretku i afirmaciji. Prispjele
prijedloge programa razmatralo je Kulturno vijeće Županije, i na osnovu zaključaka ugrađeni su stručno obrađeni
programi u Program javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije.

USTANOVE U KULTURI KOJIMA JE ŽUPANIJA OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ
Pozicija 261.- 279.Spomen galerija "Ivan Meštrović", Vrpolje
Djelatnost Spomen galerije «Ivan Meštrović», Vrpolje je od posebnog županijskog i regionalnog značaja, jer ona
je stalni postav dijela svjetski priznatog kipara Ivana Meštrovića, rođenog u Vrpolju. Meštrovićeve skulpture u
bronci i gipsu, zbirka dokumenata, mapa litografija i crteži nastali od 1919. do 1923. godine, vrijedan je
Meštrovićev opus. Programska djelatnost Galerije obuhvaća suradnju sa školama, ustanovama kulture, te sličnim
galerijama u zemlji i inozemstvu. Galerija će djelovati u skladu s usvojenim Programom rada i Financijskim
planom. U Galeriji su uposlene dvije djelatnice.

Pozicija 280. 311. Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod
Muzej Brodskog Posavlja djelovat će u skladu s usvojenim Programom rada i Financijskim planom za 2008.
godinu. Temeljni ciljevi Muzeja kao neprofitne organizacije su trajna zaštita muzealija i muzejskih lokaliteta,
njihovo posredno i neposredno predočavanje javnosti putem stalnih ili povremenih izložaba , objavljivanjem
podataka u stručnim i drugim sredstvima javnog priopćavanja. U Muzeju radi 18 djelatnika u 16 organizacijskih i
stručnih jedinica.

Pozicija 329. Hrvatski institut za povijest Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski
Brod
Upravno vijeće Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba, donijelo je uz suglasnost Ministarstva znanosti 1996.
godine odluku o osnivanju podružnice toga Instituta u Slavonskom Brodu, sa zadatkom proučavanja povijesti
Slavonije, Srijema i Baranje. Podružnica radi na temelju Zakona o znanstveno istraživačkoj djelatnosti ("Narodne
novine" br. 96/93.) i Pravilnika o osnovama financiranja znanstvenog instituta ("NN" br. 38/97.). Financiranje
ustanove provodi se na temelju potpisanog Ugovora, kojim se Ministarstvo znanosti obvezalo izdvajati polovinu
sredstava, a drugu polovinu sredstava osiguravanju grad Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija. Institut će
djelovati u skladu s usvojenim Programom rada i Financijskim planom za 2008. godinu. U Ustanovi radi 13
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djelatnika: šest doktora znanosti, dva magistra znanosti, dva stručna suradnika, te administrativno i pomoćno
osoblje, tri djelatnika.
za dio redovne i programske djelatnosti
potrebno je osigurati

494.527,00

Pozicija 330. Hrvatski institut za povijest Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
za programe izdavačke djelatnosti
potrebno je osigurati

50.000,00

OSTALE JAVNE POTREBE U KULTURI
Pozicija 331.Tekuće donacije udrugama i ustanovama za manifestacije u kulturi
Sadržaj kulturnih manifestacija je folklorno tamburaškog sadržaja, likovnog, glazbenog, pjesničkog i književnog
stvaralaštva. Županija će u 2008. godini financirati manifestacije značajne za Županiju i one koje imaju tradiciju.

Strana: 2158

»SLUŽBENIVJESNIK«

Broj: 17

Pozicija 332.Tekuće donacije ustanovama i udrugama u kulturi za programe
Praćenje i poticanje rada ustanova i udruga iz kulture, te njihovo sufinanciranje nastavit će se tijekom 2008.
godine. Prioritet će imati udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s dugom tradicijom i
uspješnim nastupima u radu.
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Pozicija 333.Tekuće donacije za izdavačku djelatnost
U 2008. godini izdavačka djelatnost biti će usredotočena na sufinanciranje i potporu izdanjima od
interesa za Brodsko-posavsku županiju.

Broj: 17
Pozicija 328.
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Subvencije informativnim ustanovama

Za unapređenje javnog informiranja na području Brodsko-posavske županije, planirana su sredstva za 2008.,
vodeći računa o području koje ustanove pokrivaju i osnivačkih prava. Posavska Hrvatska (Županija 25%
osnivačkih prava), Radio Slavonija (Županija), Radio Brod (Grad), Radio Nova Gradiška (Grad), Radio Bljesak
(Općine Okučani, Gornji Bogićevci, Dragalić, Stara Gradiška), Slavonsko-brodska televizija (Grad Slavonski
Brod i šire područje). Sredstva javnog informiranja prate rad Županijskih tijela, te o njihovu radu informiraju
građane Županije.

Pozicija 334. Tekuće donacije knjižnicama
Na području Brodsko-posavske županije djeluju dvije gradske i pet općinskih knjižnica, koje su osnovane
temeljem Zakona o knjižnicama («Narodne novine» br. 105/97.). Prema navedenom Zakonu gradovi i općine su
dužni osigurati sredstva za redovnu djelatnost, a Županija će sufinancirati dio knjižnične djelatnosti i nabavu
knjižne i ne knjižne građe.

Strana: 2162

»SLUŽBENIVJESNIK«

Broj: 17

ULAGANJA U OBJEKTE U KULTURI

Pozicija 335.

Kapitalne donacije za zaštitu spomeničke baštine i vjerskih objekata

Županija će u 2008. financijski potpomagati obnovu registriranih i preventivno zaštićenih kulturnih dobara čija je
obnova u tijeku pod nadzorom i uz sufinanciranje Ministarstva kulture.
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Pozicija 336. Gradski muzej Nova Gradiška

Pozicija 337. Muzej Brodskog Posavlja

UKUPNA ULAGANJA U PODRUČJU KULTURE
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5. PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI ZA 2008. GODINU
Pozicija 338-339.Zajednica tehničke kulture
1.

2.
3.
4.

Zakonom o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93. i 11/94.) propisano je da Županija donosi
program javnih potreba u tehničkoj kulturi od zajedničkog interesa za općine i gradove na njenom
području, odnosno Županiju kao cjelinu, usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog
razvitka tehničke kulture, te utvrđuje odnose u financiranju tehničke kulture na području Županije.
Odgovarajući razvoj tehničke kulture podjednako je značajan za djecu i odrasle. Upravo zbog toga,
Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije poduzima niz aktivnosti na širenju tehničke
kulture za sve uzraste i na cjelokupnom području Županije.
Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije okuplja udruge tehničke kulture koje su se
Odlukom udružile u Zajednicu.
Program rada zajednice usmjeren je:
na odgoj i obrazovanje, osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i
vještina,
individualni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća,
na propagandu, informatičku djelatnost, prema djeci i mladeži za skupljanje u udrugama tehničke kulture,
na osiguravanje kadrovskih i materijalnih uvjeta za rad Zajednice i pomoć u radu udruga tehničke kulture,
na ustrojstvu i osiguravanju sredstava za pojedine programe,
na organizaciju susreta, smotri i natjecanja Udruga, Županije i državnoj razini.
Zajednica tehničke kulture objedinjuje rad na području cijele Županije, a posebno koordinira rad gradskih
zajednica Slavonskog Broda i Nove Gradiške za koje se dio sredstva osigurava iz Županijskog, a dio iz
gradskih proračuna.

Pozicija 338.
Sredstva za Zajednicu tehničke kulture
Brodsko-posavske županije
plaće (tajnik, administrativno,
financijski djelatnik
i djelatnik u Aero-klubu),
materijalni troškovi

2008.

237.613,55

Pozicija 339.
Potpora udrugama tehničke kulture,
za programe susrete i smotre
1. Udruge tehničke kulture
80.000,00
2. Susreti, smotre
25.000,00
3. Učeničke zadruge
40.000,00
4. Programi darovitih učenika
10.000,00
______________________________________________________________________________________
UKUPNO
155.000,00

SVEUKUPNO TEHNIČKA KULTUREA

392.613,55
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JAVNE POTREBE U SKRBI 2008.

Pozicija 340.

Interventna sredstva za pomoć braniteljima150.000,00

Pozicija 341.

Udruge proizašle iz Domovinskog rata

300.000,00

Pozicija 342. Sredstva za obilježavanje obljetnica
iz Domovinskog rata
50.000,00
Pozicija 386.
udruge

Zdravstveno-socijalno humanitarne i ostale

200.000,00

Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb prikupit će programe udruga proizašlih
iz Domovinskog rata i zdravstveno-socijalnih humanitarnih i ostalih udruga, a navedeni iznosi bit će raspoređeni
Odlukom Županijskog poglavarstva.

7.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»
129/05), Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove, između ostaloga, koji se odnose na
planiranje i razvoj mreže socijalnih ustanova. Shodno tome programom javnih potreba u socijalnoj skrbi
osiguravaju se sredstva za stvaranje preduvjeta za osnivanjem novih ustanova i financijskim sredstvima pomaže
u opremanju i poboljšanju materijalnih uvjeta rada postojećih ustanova te sufinancira programske aktivnosti u
području socijalne skrbi.
A)
B)

Financiranje decentraliziranih funkcija socijalne skrbi
Programi javnih potreba u socijalnoj skrbi

A)
Financiranje decentraliziranih funkcija socijalne skrbi
Temeljem članka 6., 6a , 7., 38. i 40. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73/97., 27/01., 59/01.,
82/01 i 103/03.) Županija za Centre za socijalnu skrb koji imaju sjedište na njezinu području (Centar za socijalnu
skrb Slavonski Brod i Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška) osigurava sredstva za materijalne i financijske
rashode i pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva temeljem Odluke o
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Brodsko-posavske županije i pomoći za
podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2008. a koju je usvojila Županijska skupština
28. svibnja 2008. godine.
Za Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod na kojem Županija ima osnivačka prava, temeljem Odluke o
kriterijima, mjerilima, te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2008. godini, a
koju je usvojila Županijska skupština 28. svibnja 2008. godine, Županija osigurava sredstva za obavljanje
djelatnosti Doma u visini razlike između ukupnih rashoda i vlastitih prihoda Doma.
Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Uredbu o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem članaka 45a stavak 2. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Korisnici decentraliziranih funkcija u djelatnosti socijalne skrbi u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruje prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak i to za:
centre za socijalnu skrb
0,5%
Dom za starije i nemoćne osobe 1,7%
Ukoliko Županija ne ostvari izvor prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak do planiranog iznosa, potrebnu

Strana: 2166

»SLUŽBENIVJESNIK«

Broj: 17

razliku ostavaruje iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna.
Za djelatnost socijalne skrbi utvrđeno je:

A)

Programi javnih potreba u socijalnoj skrbi

Pozicija 376. Županijski Crveni križ

231.900,00

Tekuće donacije Županijskom Crvenom križu. Sredstva su planirana u skladu sa smjernicma Vlade Republike
Hrvatske za razdoblje 2008. 2010. , a odnose se na plaću djelatnika i materijalne rashode, te za sufinanciranje
provođenja programske djelatnosti.

Pozicija 377. Pomoć «Cekinu» za prijevoz djece

100.000,00

U suradnji s gradom Slavonskim Brodom i ove je godine neophodno nastaviti sa sufinanciranjem prijevoza djece
s teškoćama u razvoju na rehabilitaciju u Polikliniku «Zlatni cekin». Usluge prijevoza koriste djeca s područja
cijele Brodsko-posavske županije. Na taj način osigurava se ostanak djeteta u obitelji, izbjegnute su i za obitelj i
dijete traumatizirajuće posljedice odvajanja, a dijete u Poliklinici ostvaruje rehabilitaciju koja mu je potrebna.

Pozicija 378. Terapijsko jahanje

20.000,00

U suradnji s gradom Slavonskim Brodom i Klubom «Potkovica» Udruge distrofičara, invalida cerebralne i dječje
paralize i ostalih tjelesnih invalida i Poljoprivredno turističkim gospodarstvom «Mata» zaključit će se Ugovor o
sufinanciranju troškova terapijskog jahanja za osobe s posebnim potrebama. Planirana sredstva odnose se na
troškove koje ima Poljoprivredno turističko gospodarstvo «Mata» tijekom provođenja terapijskog jahanja, i to na:
korištenje objekata na gospodarstvu, prehranu i vođenje brige o zdravlju konja koji su obučeni za pružanje usluga
terapijskog jahanja, timarenje konja.
Kako se tijekom rujna i listopada program nije provodio planirani iznos od 30.000,00 se smanjuje za 10.000,00
kuna.

Pozicija 379. Projekt «Zdrava županija»

50.000,00

Prihvaćajući projekt Škole narodnog zdravlja «Dr. Andrija Štampar», Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, Brodsko-posavska županija uključila se u Hrvatsku mrežu «Zdravih gradova i županija». Tijekom 2007.
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godine projekt ulazi u II. fazu koja se odnosi na aktiviranje Akcijskih planova izrađenih za 5 javnozdravstvenih
prioriteta.

Pozicija 380. Obiteljski centar

85.000,00

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi u suradnji s Ministarstvom obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti u tijeku je postupak osnivanja ove ustanove u sklopu mreže institucija
za potporu obitelji, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama naše Županije, i planirani iznos od
100.000,00 kuna smanjuje se za 15.000,00 kuna.

Pozicija 381. «Sigurna kuća»

85.000,00

Na području naše Županije u postupku je osnivanje ove ustanove socijalne skrbi za smještaj žrtava obiteljskog
nasilja. Ova sredstva planirana su kao sredstva za opremu te ustanove i planirani iznos od 100.000,00 kuna
smanjuje se za 15.000,00 kuna.

Pozicija 382. Projekt «Izbor više»

10.000,00

U suradnji s Uredom za suzbijanje opojnih droga Vlade Republike Hrvatske i Udruge «Kameleon i
mreža»nastavit će se s tretmanom skupine mladića i djevojaka koji su na putu odrastanja krenuli u svijet ovisnosti.
Program rada obuhvaća skupinu tkz. «eksperimentatora» kojima se uz pomoć stručnjaka pruža mogućnost
resocijalizacije.

Pozicija 383. Projekt «Desetljeće za uključivanje Roma»

17.000,00

U skladu s Nacionalnim programom za Rome a u suradnji s Hrvatskim Zavodom za javno zdravstvo, Zavodom za
javno zdravstvo Brodsko-posavske županije provest će zdravstvenu edukaciju Roma nastanjenih na području
Županije, te planirani iznos od 20.000,00 smanjuje za 3.000,00 kuna.

Pozicija 384. Pomoć obitelji s većim brojem djece

51.000,00

Udruzi «Hrvatska budućnost» doznačene su jednokratne novćane pomoći obiteljima s većim brojem djece, a
također će se sufinancirati i programi ovih obitelji sa sedemero i više djece,a planirani iznos od 60.000,00
smanjuje se za 9.000,00 kuna.

Pozicija 385. «Prevencija nasilja u adolescentskim vezama»

25.500,00

Ovaj pilot projekt provodi Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja u Slavonskom Brodu u suradnji sa Srednjom
Ekonomsko-birotehničkom školom u Slavonskom Brodu, u suradnji sa stručnim suradnicima Savjetovališta i
škole. Projekt je iznikao iz poznaje da nasilje počinje još u najranijim adolescentskim vezama, te se prenosi u brak
gdje poprima razmjere obiteljskog nasilja koje ostavlja posljedice na sve članove obitelji. Planirana sredstva
pomoći će u realizaciji aktivnosti u cilju suzbijanja nasilja u adolescentskoj dobi učenika.
Prvotno planirani iznos od 30.000,00 kuna smanjuje se za 4.500,00 kuna
Pozicija 386. Zdravstveno-socijalno humanitarne i ostale udruge
200.000,00
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8. JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU
A-Financiranje decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove
B-Financiranje programa mjera zaštite zdravlja stanovništva od štetnih čimbenika okoliša

A-Financiranje decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove
Temeljem čl. 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» 121/03. i 85/06.) Županija je u svom Proračunu
osigurala sredstva za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova-prostora,
medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, sukladno
planu i programu mjera zdravstvene zaštite i osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti. Investicijsko ulaganje
obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Investicijsko održavanje obuhvaća dodatno
ulaganje u nefinancijsku imovinu zdravstvenih ustanova kojim se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet,
mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine. Vlada Republike Hrvatske
donijela je Uredbu o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 52/08) kojom se utvrđuje preuzimanje financiranja
decentraliziranih funkcija Županije te da je izvor prihoda dodatni udio poreza na dohodak od 3,2 % za zdravstvo.
Ukoliko Županija ne ostvari prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak do iznosa prenesene obveze za 2008.
godinu tada potrebnu razliku ostvaruje s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom
proračunu Republike Hrvatske. Zdravstvene ustanove za koje se planiraju sredstva u Proračunu Brodskoposavske županije su:
1.
Opća bolnica «Dr. Josip Benčević» Slavonski Brod
2.
Opća bolnica Nova Gradiška
3.
Dom zdravlja Slavonski Brod
4.
Dom zdravlja «Dr. Andrija Štampar» Nova Gradiška
5.
Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Vlada Republike Hrvatske donjela je Odluku o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2008. godini («Narodne novine» br. 119/08) kojim se
planirani iznosi mijenjaju na način:

B-Financiranje programa mjera zaštite zdravlja stanovništva od štetnih čimbenika okoliša
Shodno čl.8., čl.9 i čl.100. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» 121/03. i 85/06.) jedinice područne
(regionalne) samouprave ostvaruju svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite tako da
osiguravaju sredstva za:
organizaciju i rad mrtvozorničke službe.
Temljem Odluke Županijskog poglavarstva o visni naknade mrtvozornika i putnih troškova u 2008. godini
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(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 11/08) potrebno je povećati sredstva na poziciji
mrtvozorstva.
Program mjera zaštite zdravlja stanovništva od štetnih čimbenika okoliša izvršava Zavod za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije u suradnji s Uredom državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Služba za
društvene djelatnosti-Odsjek za rad, zdravstvo i socijalnu skrb (sanitarna inspekcija).
Program mjera zaštite zdravlja stanovništva od štetnih čimbenika okoliša:
Pozicija 404. Zdravstvena ispravnost namirnica

20.000,00

Pozicija 407. Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe

0,00

Izvjesno je da do kraja 2008. neće biti potrebe za planiranim sredstvima od 5.000,00, te se pozicija u cijelosti
umanjuje.

Pozicija 408. Program zdravstveno-statističke i socijalno-medicinske djelatnosti provodi
Zavod za javno zdravstvo. Program obuhvaća: provođenje zdravstveno-statističke i druge socijalno medicinske
djelatnosti od značaja za cijelu RH, a prema Programu statističkih istraživanja Republike Hrvatske, prikupljanje,
kontrolu i analizu statističkih izvješća iz područja zdravstva uključujući bolesti ovisnosti na području Županije, a
za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poslove iz područja vitalne-demografske statistike, prikupljanje
DEM listića i druge relevantne podatke, šifriranje, kontrolu, obradu, analizu te sastavljanje izvješća od interesa za
Županiju i Republiku Hrvatsku, prati i ocjenjuje zdravstveno stanje pučanstva na području Županije, planira,
predlaže i provodi mjere za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti uključujući
bolesti ovisnosti.
Planirani iznos:
100.000,00

Pozicija 409. Tekuće pomoći u zdravstvu
i zdravstvenoj zaštiti pučanstva

30.000,00

Planirana sredstva namijenjena su za nabavku lijekova i liječenje kroničnih bolesnika koji su se našli u teškim
životnim okolnostima, te nisu u stanju snositi troškove liječenja.

Pozicija 411.1. Kapitalne donacije Opće bolnice «Dr. JosipBenčević» Slavonski Brod
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- poliklinika
250.000,00
Za integraciju zdravstvenog sustava na razini Brodsko-posavske županije potrebno je dodatno osigurati
250.000,00.

Pozicija 410. Kapitalne donacije Hrvatskoj ligi protiv raka Brodsko-posavske županije
za kupnju ultrazvučnog aparata G-60
20.000,00
Zaključkom Županijskog poglavarstva Brodsko-posavske županije prihvatila je sporazum o prikupljenju
sredstava za nabavku mamografa, te preuzela obvezu sudjelovanja u ovoj akciji proračunskim sredstima.
Podaci u razdjelu 6. Proračuna Brodsko-posavske županije za 2008. godinu: Sredstva za financiranje i
sufinanciranje poslova iz djelokruga društvenih djelatnosti, zdravstva i socijalne skrbi sastavni su dio Programa
javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima društvenih djelatnosti, zdravstva i socijalne skrbi za koje se
izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2008. godinu.
Programi rada za 2008. godinu:
*
*
*
*
*
*

Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
Spomen galerije "I. Meštrović", Vrpolje,
Hrvatski institut za povijest, podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod,
Zajednice športskih udruga i saveza Županije,
Zajednice tehničke kulture Županije,
Županijskog Crvenog križa

su sastavni dio Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima društvenih djelatnosti, zdravstva i
socijalne skrbi za koje se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2008. godinu.
Klasa: 400-09/08-01/1
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 20. studenoga 2008.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.
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141.
Na temelju članka 11. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2008.godini (Narodne novine broj 52/08.), točke V.
Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008.godini („Narodne novine“ broj 52/08 ) i članka 21. Statuta
Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije „ broj 9/06. pročišćeni tekst, 23/07 i
3/08.), Županijska skupština Brodsko-posavske županije na 28. sjednici, održanoj 20. studenoga 2008. donijela je
PLAN
o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Brodsko-posavske županije u 2008.godini

Članak 1.
U Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
osnovnih škola Brodsko-posavske županije u 2008.godini Klasa:602-02/08-01/7, Urbroj:2178/1-01-08-1 od 28.
svibnja 2008.godine («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 8/08. ) članak 2. mijenja se i glasi:
« Sukladno točki V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008.godini (Narodne novine broj 52/08 ) ukupno
planirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za
osnovne škole Brodsko-posavske županije u ukupnom iznosu od 5.264.513,00 kn raspoređuju se:
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Članak 2.
Plan o izmjenama i dopunama Plana stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije «.
ŽUPANIJSKASKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-01/08-01/13
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 20. studenoga 2008.
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

142.

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave u 2008.godini ( „Narodne novine“ broj 52/08. ), točke V.
Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008.godini ( Narodne novine broj 52/08 ) i članka 21. Statuta
Brodsko-posavske županije ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/06 pročišćeni tekst, 23/07 i
3/08 ), Županijska skupština Brodsko-posavske županije na 28. sjednici, održanoj 20.studenoga 2008. godine,
donijela je

PLAN
o izmjenama i dopunama Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja osnovnih škola Brodsko-posavske županije u 2008.godini

Članak 1.
U Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Brodskoposavske županije u 2008.godini, Klasa: 602-02/08-01/6, Urbroj:2178/1-01-08-1 od 28. svibnja 2008. godine
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 8/08) članak 2. mijenja se i glasi:
«Sukladno točki V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini (Narodne novine broj 52/08) ukupno
bilancirana sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
Brodsko-posavske županije u iznosu od 1.909.428,00 kn raspoređuju se kako slijedi:
a)
b)
a)

tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata 1.787.874,00
opremanje školskih objekata
121.554,00
Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2008.

Broj: 17
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opremanje školskih objekata

Članak 2.
Plan o izmjenama i dopunama Plana stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije «.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-02/08-01/14
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 20. studenoga 2008.
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković,v.r.

143.

Na temelju članka 11. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2008. godini («Narodne novine» br. 52/08), točke VII. Odluke o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2008. godini, («Narodne novine» br. 52/08) i članka 21.
Statuta Brodsko-posavske županije, («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/06 - pročišćeni tekst,
23/07 i 3/08), Županijska skupština Brodsko-posavske županije na 28. sjednici, održanoj 20. studenoga 2008.
godine, donijela je
PLAN
o izmjenama i dopunama Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2008.

Broj: 17
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Članak 1.
U Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola
Brodsko-posavske županije u 2008. godini Klasa: 602-03/08-01/2 Urbroj: 2178/1-01-08-1 od 28. svibnja 2008.
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 8/2008) članak 2. mijenja se i glasi:
«Sukladno točki V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financisjkog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2008. godini («Narodne novine» br. 52/08) ukupno
bilancirana sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola
Brodsko-posavke županije u iznosu od 1.026.380,00 raspoređuje se kako sljedi:

Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije»
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-03/08-01/6
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 20. studenoga 2008.
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković,v.r.
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 14. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave za 2008. godinu («Narodne novine»
52/08.), Odluke o izmjeni Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane funkcije
za zdravstvene ustanove u 2008. godini («Narodne
novine» 119/08.) i članka 21. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 9/06-pročišćeni tekst, 23/07. i
3/08.), Županijska skupština na 28. sjednici održanoj
20. studenoga 2008. donijela je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu
financiranja i rasporedu decentraliziranih
funkcija u zdravstvu u 2008. na području
Brodsko-posavske županije

Članak 1.
U Odluci o kriterijima, mjerilima, načinu
financiranja i rasporedu decentraliziranih funkcija u
zdravstvu u 2008. na području Brodsko-posavske
županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije« broj 8/08.) članak II. mijenja se i glasi:
«Sredstva za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove u Brodsko-posavskoj županiji u
2008. utvrđena su Odlukom o izmjenama Odluke o
minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
2008. godini («Narodne novine», broj 119/08.) u
ukupnom iznosu od 17.258.968, 00 kuna i to za:
investicijsko i tekuće održavanje
3.606.746,00 kuna
investicijsko ulaganje 13.652.222,00 kuna.

Klasa: 500-01/08-01/11
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 20. studenoga 2008.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.

145.

Na temelju članka 25. točke 2. i članka 53.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01
vjerodostojno tumačenje i 129/05), te članka 21.
Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije", br. 9/06 pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08), Županijska skupština
na 28. sjednici, održanoj 20. studenoga 2008. godine,
donijela je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
županijskih upravnih tijela

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o
ustrojstvu i djelokrugu županijskih upravnih tijela
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
20/05 i 23/07).

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

Učlanku 8. briše se točka 6. i dodaju se
dvije točke:
"6. Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu
7. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb."
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U istom članku u točki 9. briše se "Zavod
za prostorno uređenje" i unosi "Ured za unutarnju
reviziju".

Članak 3.
Članak 16. mijenja se i glasi:
"Upravni odjel za obrazovanje, šport i
kulturu obavlja upravne, normativne, analitičkoplanske, dokumentacijsko-informativne i druge
stručne poslove koji se odnose na: programe
odgoja i obrazovanja, te osnovnog, srednjeg i
visokog školstva, poslove u ovlasti Županije koji
se odnose na kulturu (muzejska, glazbena,
likovna,
arhivska,
spomenička,
kulturni
amaterizam), šport i tehničku kulturu; vodi
decentralizirane funkcije ustanova osnovnog i
srednjeg školstva kojima je osnivač Županija,
sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske i
Županijske skupštine, prati i analizira cjelokupni
sustav decentraliziranog financiranja i predlaže
mjere za njegovo unapređenje; utvrđuje potrebe
ustanova školstva za dulje razdoblje i sukladno
tome
daje
prijedloge
projekcija
budućeg
financiranja aktivnosti za unapređenje; za
ustanove osnovnog i srednjeg školstva kroz
decentralizirane funkcije planira, prati i financira
materijalne troškove, investicijsko održavanje
prostora i opreme, nabavu opreme i nastavnih
sredstava i pomagala, te kapitalne projekte;
sudjeluje u izradi mreže osnovnih i srednjih škola
koje razmatra i utvrđuje prijedloge Županijska
skupština, a donosi Vlada Republike Hrvatske;
poslove povezane s posebnim programima u vezi
školstva koji se financiraju iz Državnog proračuna
izvan
decentraliziranih
funkcija;
priprema,
usklađuje i predlaže programe javnih potreba u
školstvu, športu, kulturi i tehničkoj kulturi, prati
njihovo izvršenje i utrošak planiranih financijskih
sredstava; poslove vezane za ostvarenje programa
rada ustanova u kulturi i uz financiranje rada tih
ustanova, podnosi izvješća o radu tih ustanova
Županijskoj skupštini, te predlaže mjere za
unapređenje njihovog rada; planira i usklađuje
kapitalne projekte i investicijsko održavanje
prostora i opreme ustanova u kulturi kojima je
osnivač Županija; prati i koordinira rad trgovačkih
društava kojima je osnivač Županija iz djelokruga
njihovg rada koji se odnosi na školstvo, šport,
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kulturu i tehničku kulturu; prati i predlaže mjere i
aktivnosti za unapređenje športa i športskog
amaterizma, osobito školske djece, te predlaže i
planira financijska sredstva za njihove programe;
potiče i prati razvitak znanosti i tehnologije u
suradnji sa Sveučilištem u Osijeku i drugim
relevantnim institucijama; provodi postupak
stipendiranja
studenata
za
dodiplomski
i
poslijediplomski studij, posebno deficitarnih
zanimanja; stručne i savjetodavne poslove i d ruge
poslove za ustanove školstva i kulture; prati i
potiče rad udruga iz djelokruga školstva, športa,
kulture i kulturnog amaterizma, predlaže kriterije
za dodjelu novčanih potpora tim udrugama;
predlaže i kandidira projekte od interesa za
Županiju i obavlja stručne poslove vezane za
kapitalne projekte kandidirane u ROP Brodskoposavske županije, programe Europske unije i
Državni proračun, kojima se potiče ravnomjeran i
usklađeni regionalni razvoj.
Upravni odjel priprema prijedlog općih
akata za Županijsku skupštinu i Županijsko
poglavarstvo u okviru ovlasti Županije, prati
propise koji se odnose na djelokrug rada
upravnog odjela, priprema stručne podloge vezano
za javnu nabavu, ostvaruje suradnju s nadležnim
ministarstvima i drugim institucijama, te obavlja i
druge poslove utvrđene zakonom, općim aktima
Županijske skupštine ili po nalogu župana i
zamjenika župana."

Članak 4.
Iza članka 16. dodaje se novi članak 16.a)
koji glasi:
"Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb obavlja upravne, stručne, normativne,
analitičko-planske i d ruge grupe sljedećih poslova:
poslove iz područja zdravstva i zdravstvene
zaštite, zdravstvenog osiguranja, javnog zdravlja i
socijalne skrbi; usklađuje razvitak i mrežu
ustanova zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
prati i predlaže javne potrebe iz područja
zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; osigurava,
prati i predlaže Županijskoj skupštini donošenje
godišnjeg programa i plana javno-zdravstvenih
mjera za provođenje epidemiološke, zdravstveno-
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statističke i socijalno-medicinske djelatnosti,
prevenciju bolesti, kao i hitnu medicinsku pomoć;
osigurava i prati provođenje ispravnosti pitke
vode (monitoring), zraka, namirnica i drugih
zdravstveno-ekoloških
aktivnosti;
provodi
istraživanja iz oblasti javnih potreba u području
zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; osigurava i
organizira rad Povjerenstva za zaštitu prava
pacijenata, mrtvozorničke službe, Povjerenstva za
provedbu Nacionalne strategije za prevenciju
ovisnosti, Povjerenstva za praćenje nacionalnog
programa za Rome; prati i predlaže mjere i
aktivnosti za ostvarivanje ciljeva pronatalitetne
politike Vlade Republike Hrvatske, zatim zaštite
od nasilja u obitelji i djece, zaštite osoba s
invaliditetom, te drugih dokumenata kojima s e
promiče zaštita zdravlja; prati i nadzire poslovanje
zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi
nad kojima Županija ima osnivačka prava, te
predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova
poslovanja, podnosi izvješća o njihovom
poslovanju Županijskoj skupštini; financijskoadministrativne poslove u svezi korištenja
sredstava za decentralizirano financiranje potreba
zdravstvenih i socijalnih ustanova.
U Odjelu se planira investicijsko
održavanje prostora i opreme zdravstvenih i
socijalnih ustanova čiji je osnivač Županija, vodi
briga o pravilnoj raspodjeli u korištenju sredstava
za financiranje ovih ustanova, te predlažu
programi i mjere za ostvariranje višeg standarda
zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva;
prati se ostvarivanje socijalnih prava u okviru
socijalnih programa općina i gradova, izvještava
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi o
izvršenju socijalnih programa za područje
Županije; potiče i promiče rad udruga iz područja
zdravstva, humanitarne djelatnosti, socijalne skrbi;
vodi brigu o ostvarivanju prava braniteljske
populacije i njihovih obitelji, te potiče i podupire
aktivnosti udruga branitelja, roditelja poginulih
branitelja i drugih udruga; predlaže kriterije za
dodjelu novčanih potpora udrugama, daju
mišljenja o njihovim programima i aktivnostima
za koja traže sredstva.
Odjel predlaže i kandidira projekte od
interesa za Županiju, te daje mišljenje o
kapitalnim projektima kandidiranih u ROP,
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programe Europske unije i Republike Hrvatske;
prati propise koji se odnose na djelokrug Odjela,
od pripreme i donošenja do primjene, obavlja i
sve druge stručne poslove utvrđene posebnim
zakonima, općim aktima Županijske skupštine ili
po nalogu župana i zamjenika župana."

Članak 5.
Članak 16. briše s e.

Članak 6.
U članku 23. briše se tekst: "i ravnatelj" i
umjesto toga unosi tekst: "a uredima voditelji".

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja
2009.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/08-01/88
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 20. studenoga 2008.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.
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146.

Na temelju članka 48. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine broj 86/08) i članku 20.
Statuta Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik
br. 9/06-pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08), Županijska
skupština je na 28. sjednici održanoj 20. studenog
2008. godine donijela
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koje su počinili službenici i namještenici upravnih
odjela i stručnih službi Županije, gradova i općina u
sastavu Brodsko-posavske županije.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuje se na
službenike i namještenike upravnih tijela grada
Slavonskog Broda, ako Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda samostalno ustroji Službenički
sud.

III.

Zaglavlje i pečat

ODLUKU
Članak 4.
o ustrojavanju Službeničkog suda u
Brodsko-posavskoj županiji

I.

Opće odredbe
Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Službenički sud
u Brodsko-posavskoj županiji (u daljnjem tekstu
Službenički sud) uređuje nadležnost, sjedište i broj
članova Službeničkog suda, postupak imenovanja
predsjednika i članova, financiranje i način rada
Službeničkog suda, te druga pitanja od značaja za
njihov rad.

Akti Službeničkog suda su upravni akti i u
zaglavlju sadržavaju: grb RH, naziv «Republika
Hrvatska», naziv Službeničkog suda u Brodskoposavskoj županiji, sjedište suda, brojčanu oznaku
predmeta, mjesto i datum izrade akta.
Pečat Službeničkog suda okruglog je oblika,
promjera 38 mm i u sredini sadrži grb RH, a oko njega
naziv «Republika Hrvatska», naziv «Službenički sud
u Brodsko-posavskoj županiji» i sjedište: «Slavonski
Brod».

IV.

Sastav i ovlasti Službeničkog suda
Članak 5.

II.

Nadležnost Službeničkog suda
Članak 2.

Službenički sud ustrojava se za vođenje
postupka protiv službenika i namještenika upravnih
tijela jedinica lokalne područne (regionalne)
samouprave na području Brodsko-posavske županije,
zbog teških povreda službene dužnosti u prvom
stupnju i lakših povreda službene dužnosti u drugom
stupnju, te o žalbama protiv rješenja o udaljavanju iz
službe.

Članak 3.
Sjedište Službeničkog suda je u Slavonskom
Brodu, ulica Petra Krešimira IV. br. 1.
Službenički sud nadležan je za postupke zbog
povrede službene dužnosti iz članka 2. ove Odluke

Službenički sud ima predsjednika i šest
članova.
Predsjednika i članove Službeničkog suda
imenuje Županijska skupština sukladno uvjetima
propisanim Zakonom, a po postupku propisanom za
izbor i imenovanja iz nadležnosti Županijske
skupštine.
Predsjednik i najmanje dva člana imenuje se
iz reda diplomiranih pravnika s položenim
pravosudnim ispitom.
Službenički sud odlučuje u vijeću od tri člana.
Predsjednik Službeničkog suda imenuje
članove vijeća za svaki pojedini slučaj u skladu s
uvjetima propisanim Zakonom. Vijeću uvijek
predsjedava član imenovan iz reda diplomiranih
pravnika s položenim pravosudnim ispitom.
Predsjednik i članovi Službeničkog suda
sudjeluju u pripremi i radu vijeća koji vodi postupke iz
nadležnosti Službeničkog suda i donosi odluke o
provedenim postupcima, a s tim u svezi izrađuju
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donesene odluke.
Na postupak zbog povrede službene dužnosti
primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje opći
upravni postupak, ako posebnim zakonom nije
drugačije određeno.
Svoju dužnost predsjednik i članovi
Službeničkog suda obavljaju volonterski i za svoj rad
primaju naknadu.
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prvostupanjskim Službeničkim sudom ustrojenom za
državne službenike, a prema prijašnjim propisima bio
je nadležan za postupke zbog povrede službene
dužnosti službenika i namještenika upravnih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
na području Brodsko-posavske županije.

Članak 9.
Članak 6.
Stručne poslove, poslove uredskog
poslovanja i druge administrativno tehničke poslove
za Službenički sud obavlja županijsko upravno tijelo
nadležno za službeničke odnose.

V.

Sredstva za rad Službeničkog suda

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/08-01/89
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 20. studenoga 2008.

Članak 7.
Sredstva za rad Službeničkog suda
osiguravaju se u Županijskom proračunu.
Predsjednik, članovi i tajnik Službeničkog
suda imaju pravo na naknadu za svoj rad.
Naknada za rad predsjednika, članova i
tajnika Službeničkog suda određuje se po završenom
predmetu a iznosi za predsjednika 400,00 kuna, a za
članove i tajnika 300,00 kn.
Zapisničar Službeničkog suda ima pravo na
novčanu naknadu u iznosu 150,00 kuna po završenom
predmetu.
Troškovi postupka Službeničkog suda, koji
obuhvaćaju sredstva za isplatu naknada za dovršene
postupke zbog povrede službene dužnosti pred
Službeničkim sudom kao i druge pripadajuće
troškove postupka naplatit će se od lokalne jedinice u
čijem je upravnom tijelu zaposlen službenik ili namješ
tenik, protiv kojega se vodio i okončao postupak zbog
povrede službene dužnosti.

Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.

147.

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o
savjetima mladih («Narodne novine» br. 23/07) i
članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
9/06-pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08) Županijska
skupština na 28. sjednici, održanoj 20. studenoga
2008., donijela je
ZAKLJUČAK

VI.

Prijelazne i završne odredbe

o odobravanju Programa rada Županijskog
savjeta mladih za 2009.

Članak 8.
Danom imenovanja predsjednika i članova
Službeničkog suda započinje njegov rad, a ujedno
preuzima i započete predmete koji nisu dovršeni pred

I.
Županijska skupština odobrava Program rada
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Savjeta mladih Brodsko-posavske županije za 2009.
godinu.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/08-01/90
Urbroj. 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 20. studenoga 2008.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.

Županiji, a predstavljat će pravac mladima i
županijskoj vlasti.
Ovim Programom rada određuju se načela,
smjernice i područja djelovanja, te se utvrđuju
programske i druge aktivnosti Savjeta za 2009.
godinu.
Zbog pronalaženja najboljih rješenja u
provedbi politike prema mladima i za mlade, Savjet će
organizirati stručne rasprave i tribine, prvenstveno
zbog osposobljavanja članova Savjeta za kreiranje
politike mladih, te uspostavljanju partnerskih odnosa
između županijske vlasti i Savjeta.

CILJEVI PROGRAMA
Savjet mladih Brodsko-posavske županije
(nadalje u tekstu: Savjet) svoj rad i djelovanje temeljit
će na:
·

·
Na temelju čl.16. Zakona o savjetima mladih
(Narodne novine br. 23/07) i čl. 23. Odluke o
osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 19/07) Savjet
mladih Brodsko-posavske županije na 4. sjednici
održanoj 23. rujna 2008. godine donio je
PROGRAM RADA
Savjeta mladih Brodsko-posavske županije
za 2009. godinu
·
UVOD
Program rada Savjeta mladih Brodskoposavske županije (nadalje u tekstu: Program) temelji
se na Nacionalnom programu djelovanja za mlade,
Zakonu o savjetima mladih i Odluci o osnivanju
Savjeta mladih Brodsko-posavske županije.
Program rada za 2009. godinu dio je
programiranih zadataka u poticanju djelovanja za
mlade i predstavlja uvod u cjeloviti Županijski
program djelovanja za mlade, koji će se temeljiti na
stvarnom stanju o položaju i potrebama mladih u
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·
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Zagovaranju i promicanju interesa i stavova
mladih na načelima tolerancije,
razumijevanja, te participacije i poštivanja
prava i potreba mladih,
Praćenju i evaluaciji provedbe mjera
utvrđenih Nacionalnim programom
djelovanja za mlade, te zahtijevanju na
provedbi državne skrbi i opće društvenog
djelovanja za mlade, od strane nadležnih
tijela, posebno u područjima: obrazovanja,
zapošljavanja, socijalne politike, zdravstvene
zaštite, aktivnog sudjelovanja mladih u
društvu, izgradnji civilnog društva i
volonterskog rada, kulture mladih i njihovog
slobodnog vremena, mobilnosti mladih i
njihovom adekvatnom informiranju,
Predlaganju Županijskoj skupštini raspravu o
pojedinim pitanjima od značaja za
unapređivanje položaja mladih, način
rješavanja tih pitanja, te donošenju
konkretnih odluka koje će poboljšati položaj
mladih u Županiji,
Uključivanje Savjeta u procese prilagodbe
novom obrazovnom sustavu u Republici
Hrvatskoj (Bolonjski proces), podržavanjem
inicijativa učenika i studenata u traženje
boljih rješenja, te i iniciranja navedenih
aktivnosti u ovom području,
Osmišljavanju programa za mlade (sportski,
zabavni) u sportskim dvoranama i drugim
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prostorima osnovnih i srednjih škola, čiji je
osnivač Županija,
Suradnji sa Savjetima mladih u općinama i
gradovima s područja Županije, drugih
županija, udrugama mladih i za mlade u
Županiji, radi zajedničkog razumijevanja i
razmjene iskustava, te njegovanju
prijateljstava,
Podupiranju osnivanja Centra za mlade, kao
višenamjenskog prostora za izražavanje,
kreaciju i aktivnosti mladih u slobodno
vrijeme (savjetovališta, Internet klub,
informativni centar, edukativni centar,
zabava i sl.), u kojem će se moći realizirati
interesi mladih organiziranih u udrugama ili
neposrednom inicijativom mladih.

PODRUČJA DJELOVANJA
Sukladno s Nacionalnim programom, Savjet
će u svojem radu isticati posebno važnost na
područjima:
-

Obrazovanja i informatizacije,
Zapošljavanja,
Socijalne politike prema mladima,
Zdravstvene zaštite,
Borba protiv svih vrsta ovisnosti,
Aktivnog sudjelovanja mladih u društvu,
Izgradnje civilnog društva,
Kulture mladih i slobodnog vremena,
Mobilnosti, informiranja i savjetovanja.

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Savjet će do donošenja Županijskog
programa, koji će stvoriti pretpostavke za
uspostavljanje partnerskog odnosa između Savjeta i
županijske vlasti, u 2009.godini posebno aktivnost
usmjeriti na:
1.
Uključivanje predstavnika Savjeta u procese
donošenja i provedbu programa i odluka
županijskih tijela, te predlaganju novih
programa o:
Kreditiranju učenika i studenata,
Sudjelovanje u Povjerenstvu za
stipendiranje učenika i studenata,

-
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Prijevozu učenika i studenata,
Uključivanju i financiranju udruga mladih i
za mlade
Sudjelovanju u organiziranju rasprava na
temu ovisnosti

2.

Praćenje stanja, položaja i potreba mladih u
Županiji, zbog identificiranja najvažnijih
točaka života i interesa mladih i njihovog
društvenog djelovanja

3.

Prisustvovanje predstavnika Savjeta mladih
sjednicama Županijske skupštine i
Županijskog poglavarstva, zbog uvida u
funkcioniranje područne samouprave,
prvenstveno s aspekta informiranosti mladih
o temama koje su u njihovom interesu, te
stjecanju iskustava u radu županijskih tijela.

Savjet se obvezuje da će o načinu i sadržaju
aktivnosti ovog Programa pravovremeno informirati
nadležna tijela Županije i to putem prijedloga i
inicijativa, a njihova verifikacija, prihvaćanjem od
strane Županijske skupštine, stvara pretpostavku za
provedbu ovog Programa.

PROJEKTI ZA 2009. GODINU
Savjet će u 2009. godini, sukladno ciljevima i
programskim aktivnostima, skraćenoj programskoj
godini, te planiranim financijskim mogućnostima
organizirati i provesti projekte i programske zadatke,
koji se daju u posebnom dijelu ovog Programa i čine
njegov sastavni dio.
Projekti i programske aktivnosti koji se neće
realizirati u 2009. godini prenose se u Program rada
Savjeta za narednu godinu.
Savjet mladih zadržava pravo na promjenu
projekata iz programa rada, u dijelu koji se odnosi
naziv i sadržaj radionice, ukoliko će za to postojati
opravdani razlozi.
Ovaj Program objavit će se u Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije, nakon što ga
odobri Županijska skupština Brodsko-posavske
županije.

»SLUŽBENIVJESNIK«
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PROJEKTI SAVJETA MLADIH
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2009. GODINU

sa
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Savjet mladih Brodsko-posavske županije
tijekom godine sudjelovat će u radu i svih ostalih
tema iz Programa rada Županijske skupštine koje se
odnose na mlade.
SAVJET MLADIH
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/08-01/ 79
Urbroj: 2178/1-01-08-2
Slavonski Brod, 23. rujna 2008.
Predsjednica
Danijela Krijan, dipl.oec., v.r.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja
na području Brodsko-posavske županije s
Prijedlogom smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području
Brodsko-posavske županije u 2009. godini
Županijska skupština usvaja:
a)
b)

Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na
području Brodsko-posavske županije,
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Brodskoposavske županije.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

148.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju («Narodne novine» br. 174/04 i 79/07) i
članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
9/06-pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08) Županijska
skupština je na 28. sjednici, održanoj 20. studenoga
2008. godine, donijela

Klasa: 810-01/08-01/ 3
Ur.broj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 20. studenoga 2008.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.
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akti Poglavarstva:

Broj: 17

Klasa: 602-03/08-01/14
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 11. studenoga 2008.

149.
Zamjenica župana
Ružica Vidaković, oec., v.r.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» br. 33/01 i 129/05) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 9/06 - pročišćeni
tekst i 23/07), Županijsko poglavarstvo je na 78.
sjednici održanoj 11. studenoga 2008. godine,
donijelo

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju članova Županijskog
povjerenstva za izradu prijedloga mreže srednjih
škola Brodsko-posavske županije

150.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» br. 33/01 i 129/05) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 9/06 - pročišćeni
tekst i 23/07), Županijsko poglavarstvo je na 78.
sjednici održanoj 11. studenoga 2008. godine,
donijelo

I.

R J E Š E NJ E

Dužnosti člana/ice Županijskog povjerenstva
za izradu prijedloga mreže srednjih škola Brodskoposavske županije, razrješuju se:

o razrješenju i imenovanju članova Županijskog
povjerenstva za izradu prijedloga mreže
osnovnih škola Brodsko-posavske županije

1. Dubravka Pitlović, prof.
2. Ivica Kovačević, prof.
3. Dubravka Marković, prof.

II.
Za članove Županijskog povjerenstva za
izradu prijedloga mreže srednjih škola Brodskoposavske županije, imenuju se:
1. Vladimir Štefanek, prof.
2. Jelena Adrović, dipl.iur.
3. Tomislav Vlaović, prof.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

I.
Dužnosti članice Županijskog povjerenstva
za izradu prijedloga mreže osnovnih škola Brodskoposavske županije, razrješuju se:
1. Dubravka Pitlović, prof.
2. Dubravka Marković, prof
3. Marija Katalinić.

II.
Za članove Županijskog povjerenstva za
izradu prijedloga mreže osnovnih škola Brodskoposavske županije, imenuju se:
1. Vladimir Štefanek, prof.
2. Ljubica Maksimčuk, ing.
3. Ksenija Bokulić, dipl.ing.
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III.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
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ODLUKU
o izmjeni Popisa prioriteta za raspored
dodijeljenih sredstava između zdravstvenih
ustanova u 2008. čiji je osnivač
Brodsko-posavska županija

Klasa: 602-02/08-01/8
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 11. studenoga 2008.
Zamjenica župana
Ružica Vidaković, oec., v.r.

151.

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 za 2008.
godinu («Narodne novine» br. 52/08), točke VI.
Odluke o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
2008. godini («Narodne novine» br. 52/08., 119/08.),
Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima,
načinu financiranja i rasporedu decentraliziranih
funkcija u zdravstvu u 2008. na području Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 16/08.) i čl. 45. Statuta
Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 9/06.-pročišćeni
tekst i 23/07.), Županijsko poglavarstvo na 80.
sjednici održanoj 1. prosinca 2008. utvrđuje

I.
U Popisu prioriteta za raspored dodijeljenih
sredstava između zdravstvenih ustanova u 2008. čiji
je osnivač Brodsko-posavska županija («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 7/2008.)
mijenjaju se prioriteti za raspored decentraliziranih
sredstava u Općoj bolnici Nova Gradiška, Domu
zdravlja «Dr. Andrija Štampar» Nova Gradiška,
Domu zdravlja Slavonski Brod i Općoj bolnici «Dr.
Josip Benčević» Slavonski Brod, a prema tablici koja
je sastavni dio ove Odluke.

II.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
Klasa: 500-01/08-01/37
Urbroj: 2178/1-02/08-01
Slavonski Brod, 1. prosinca 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Na temelju članka 7. stavak 2. i 3. Odluke o
uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz
sredstava(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 15./05.) Županijsko poglavarstvo na
80.sjednici održanoj 1. prosinca 2008. godine
donijelo je

Klasa: 604-02/08-01/3
Urbroj: 2178/1-02/08-01
Slavonski Brod, 1. prosinca 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

ODLUKU
o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodijelu
stipendija studentima za akademsku godinu
2008./2009.

I.
Utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja za
dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu
2007./2008. kako slijedi:
-

profesor engleskog jezika,
profesor njemačkog jezika,
profesor hrvatskog jezika,
profesor matematike,
profesor fizike,
diplomirani psiholog,
diplomirani građevinski inženjer,
diplomirani strojarski inženjer,
magistar farmacije,
profesor informatike,
školski pedagog,
strojarski inženjer,
građevinski inženjer,
umjetnička zanimanja,
doktor medicine,
diplomirani inženjer geodezije,
diplomirani inženjer elektrotehnike

153.

Na temelju članka 2. Odluke o uvjetima,
kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava
Županijskog proračuna («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 15./08.) Županijsko
poglavarstvo na 80. sjednici održanoj 1. prosinca
2008. godine na prijedlog Komisije za dodjelu
stipendija, donijelo je
ODLUKU
o broju i visini stipendija studentima za
akademsku godinu 2008./2009.

I.
U akademskoj godini 2008./2009. iz
sredstava Proračuna Brodsko-posavske županije za
2009. dodijelit će se ukupno 18 stipendija studentima
kako slijedi:
-

studenti koji se školuju za deficitarna
zanimanja 7 stipendija
studenti slabijeg socijalnog stanja
6
stipendija
daroviti studenti 5 stipendija

II.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije»

II.
Visina mjesečne stipendije u akademskoj
godini 2008./2009. studentima iznosit će 800,00 kuna.
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III.

II.

Ova Odluka objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».

Prijave za dodjelu stipendija podnose se na
propisanom obrascu Komisiji za stipendiranje
studenata u roku od 15 dana od dana objave u tisku.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 604-02/08-01/1
Urbroj: 2178/1-02/08-01
Slavonski Brod, 1. prosinca 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

III.
Za provedbu ove Odluke i postupka dodjele
stipendija propisanog Pravilnikom iz točke I. ove
Odluke zadužuje se Komisija za stipendiranje
studenata

IV.
Ova Odluka objavti će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».

154.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima,
kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava
Županijskog proračuna (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 15./08.) Županijsko
poglavarstvo na 80. sjednici održanoj 1. prosinca
2008. godine donijelo je

Klasa: 604-02/08-01/2
Urbroj: 2178/1-02/08-01
Slavonski Brod, 1. prosinca 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu
stipendija studentima za akademsku godinu
2008./2009.
-

ostali akti:

I.
155.
Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj za
dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini
2008./2009.
Javni natječaj objavit će se u tjedniku
«Posavska Hrvatska».
Javni natječaj sadrži podatke propisane
člankom 11. Odluke o uvjetima, kriterijima i
postupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog
proračuna (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 15./08.) i odgovorajućih odluka
Poglavarstva.

Na temelju Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Vijeće
romske nacionalne manjine na svojoj trećoj
sjednici održanoj 3. 11. 2008. godine, za 2009.
godinu, donosi
PROGRAM RADA
Vijeća romske nacionalne manjine

Strana: 2202
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Vijeće romske nacionalne manjine svojim
radom i zalaganjem djeluje na području Brodskoposavske
županije
prema
Akcijskom
i
Nacionalnom planu desetljeća za Rome. Osnovni
ciljevi i radni zadaci Vijeća su okupljati građane
Romske pripadnosti bez obzira na vjeru, uzrast i
spol. Pridonosi u skladu sa Zakonom Vlade RH
mogućnosti rješavanja svih pitanja koja su od
velikog značaja za romsku građansku populaciju
kao i za RH. Zbog povećane potrebe pomoći
raznih oblika i naravi, Vijeće će umjesto 4.
sastanka, sjednice od sada povećati na sedam do
osam sjednica, jer se pokazalo da je premalo
informacija za članove kao i za stanovništvo
naselja. Vijeće ima učestali rad na terenu. Rad se
svodi na prikupljanje podataka o sadašnjem stanju
i novine koje se, uglavnom, pojavljuju svaki dan.
Prema Programu rada Vijeće će u 2009.
godini raditi na rješavanju sljedećih potreba:

8.

9.

10.

11.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dobivanje vlasništva zemljišta
Omogućiti priključenje vode i struje za
cjelokupno stanovništvo u naselju, te
zatražiti od Ureda za nacionalne manjine
financijsku potporu za priključenje iste.
Romsko stanovništvo u naselju nije
pokazalo interes odlasku liječniku ili nije
dovoljno
informirano
o
mogućim
zarazama od raznih bolesti, te će stoga
Romsko vijeće u narednoj godini
organizirati s nadležnim organima učestala
predavanja, vezana uz ove potrebe.
Za osnovno i srednje školsko obrazovanje,
Vijeće će i dalje aplicirati na dobivanju
besplatnih udžbenika, besplatnu užinu,
stipendije i školski i javni prijevoz.
Potrebno je osigurati financijska sredstva
za ljetnu školu, te odlazak na more za 40
učenika.
Osigurati pričuvni novčani fond za
elementarne nepogode, teška oboljenja,
novorođenčad.
Nemoćne i nezbrinute osobe pomoći u
potrebi i naravi.

12.

13.

Broj: 17

Vijeće romske nacionalne manjine nema
svoj prostor za rad niti materijalna i
tehnička potrebita sredstva. Vijeće će
zatražiti od Brodsko-posavske županije da
se za narednu godinu pokuša riješiti ovo
pitanje.
Mjere zapošljavanja prema programu
Romi za Rome. Vijeće će i dalje u
suradnji sa Zavodom za zapošljavanje
voditi evidenciju i uvrstiti sve radno
sposobne građane romske nacionalnosti u
listu čekanja do novog natječaja Programa
Romi za Rome ili Programa lokalna
zajednica za građansku inicijativu.
U suradnji s Policijskom upravom i dalje
će se ukazivati na potrebu policijske
pomoći
za
rješavanje
dobivanja
građanskog statusa za one koji to do sada
nisu ostvarili.
Brodsko-posavska županija bi trebala
učestalo informirati Vijeće o natječajima
koji su za njih od velikog značaja, bili to
natječaji Vlade RH ili drugih stranih
država.
Vijeće romske nacionalne manjine sa
cjelokupnom zajednicom romskog naselja,
te u suradnji s ostalim postojećim
udrugama svake godine obilježava romski
najveći blagdan, Svjetski dan Roma, a
koji se obilježava na dan osmoga travnja
u godini.
Sve aktivnosti predsjednika Vijeća i
predsjedništva Vijeća provode se u
sukladno Zakonu o pravu nacionalnih
manjina u RH, te Statutu Vijeća romske
nacionalne manjine Brodsko-posavske
županije.
ŽUPANIJSKO VIJEĆE
ROMSKE NACIONALNE MANJINE
Predsjednik
Vijeća romske nacionalne manjine
Nenad Radosavljević, v.r.
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OPĆINA BEBRINA

12.

Članak 2.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na svojoj 25. sjednici održanoj 23. rujna
2008. g. donijelo je

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

RJEŠENJE

Članak 3.

o izboru Savjeta mladih općine Bebrina

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

Članak 1.
Za članove Savjeta mladih općine Bebrina
izabiru se:
1.
2.
3.
4.
5.

Željko Filajdić, Kaniža 49
Matea Jozanović, Kaniža 102
Gordana Klarić, Kaniža 65
Dijana Petrović, Kaniža 33
Josip Petrović, Kaniža 55

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/08-02/34
Urbroj: 2178/02-03-08-1
Bebrina, 23. rujna 2008. godine
Predsjednik
Mato Dikanović, v.r.
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OPĆINA BUKOVLJE

11.

programa Savjeta mladih, te druga pitanja od značaja
za rad Savjeta mladih.
Članak 2.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima
mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 25.
Statuta općine Bukovlje (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije« broj 11/01 i 04/06) Općinsko
vijeće općine Bukovlje, na 19. sjednici održanoj 4.
studenoga 2008. godine, donijelo je

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno
tijelo Općinskog vijeća općine Bukovlje sa ciljem
aktivnog uključivanja mladih u javni život općine
Bukovlje.

ODLUKU

Članak 3.

o osnivanju Savjeta mladih općine Bukovlje

Mladi, u smislu ove Odluke, su hrvatski
državljani s prebivalištem na području općine
Bukovlje u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet
(29) godina života.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

SASTAV SAVJETA MLADIH
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta
mladih općine Bukovlje (u daljnjem tekstu: Savjet
mladih), broj članova, postupak izbora članova,
djelokrug i način rada Savjeta mladih, utjecaj Savjeta
mladih na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja
odluka i drugih akata od neposrednog interesa za
mlade i u vezi s mladima, način financiranja rada i

Članak 4.
Savjet mladih ima sedam članova,
uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta.
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IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 5.
Općinsko vijeće općine Bukovlje pokreće
postupak izbora članova Savjeta mladih javnim
pozivom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu
ove Odluke.
Kandidate za članove Savjeta mladih
predlažu udruge mladih i udruge koje se bave
mladima, učenička vijeća, te drugi oblici
organiziranja mladih sa sjedištem na području općine
Bukovlje.

Strana:2205

U pripremi i postupku tajnog glasovanja
predsjedniku Općinskog vijeća pomaže upravno
tijelo, prema odredbama Poslovnika Općinskog
vijeća.
Za članove Savjeta su izabrani kandidati od
rednog broja 1. do 7. na rang-listi dobivenih glasova.
U slučaju da pod rednim brojem 7. dva ili više
kandidata ostvari jednaki broj glasova izbor se
ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 8.

Članak 6.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije
godine.

Prijedlog kandidata podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Bukovlje u roku od 15 dana
od dana objave javnog poziva na oglasnim pločama,
na web stranici općine Bukovlje i javnom glasilu.
Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime
kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i
obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od
ovlaštene osobe predlagatelja.
Jedinstveni upravni odjel utvrđuje listu
kandidata koji ispunjavanju uvjete za izbor u Savjet
mladih i za koje je pravovremeno podnijet potpun
prijedlog u roku od 48 sati od isteka roka za dostavu
prijedloga te je objavljuje.
Lista kandidata se objavljuje na oglasnim
pločama i na web stranici općine Bukovlje u roku od
dva dana od utvrđivanja liste kandidata.
Općinsko vijeće općine Bukovlje je dužno u
roku od 30 dana od dana objave liste kandidata
izabrati članove Savjeta mladih.

Općinsko vijeće općine Bukovlje razriješit će
člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako
neopravdano ne nazočni na tri uzastopne sjednice
Savjeta mladih, kad navrši trideset godina života, na
osobni zahtjev, ako je pravomoćnom sudskom
presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci, te ako odjavi
prebivalište s područja općine Bukovlje.
Ako Savjet mladih ostane trajno bez
minimalnog broja članova potrebnih za donošenje
odluka Općinsko vijeće raspušta Savjet mladih i u
roku od 60 dana od dana donošenja odluke o
raspuštanju Savjeta mladih pokreće postupak za izbor
novih članova Savjeta mladih.

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH
Članak 9.
Savjet mladih:

Članak 7.
1.
Općinsko vijeće općine Bukovlje bira
članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način
propisan Poslovnikom Općinskog vijeća općine
Bukovlje.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićem ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću su prezimena i imena
kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na
način da se zaokruži redni broj ispred prezimena
kandidata a najviše 7.

2.

3.

4.

raspravlja o pitanjima značajnim za rad
Savjeta mladih,
raspravlja na sjednicama o pitanjima iz
djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od
interesa za mlade,
predlaže Općinskom vijeću donošenje
odluka, programa i drugih akata od značaja
za unapređenje položaja mladih,
predlaže Općinskom vijeću raspravu o
pojedinim pitanjima od značaja za mlade, te
način rješavanja navedenih pitanja,
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5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih
akata od osobitog značenja za mlade,
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe
lokalnog programa djelovanja za mlade,
izrađuje izvješća nadležnim tijelima o
problemima mladih, a po potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih
problema i poboljšanje položaja mladih,
predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu
odluka i programa o skrbi za mlade,
skrbi o informiranosti mladih o svim
pitanjima značajnim za unapređivanje
položaja mladih,
potiče suradnju savjeta mladih općina,
gradova i županija u RH te suradnju s
odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
predlaže Općinskom vijeću financijski plan
radi ostvarivanja programa rada Savjeta
mladih,
po potrebi poziva predstavnike općine
Bukovlje na sjednice Savjeta mladih,
obavlja i druge poslove od interesa za
mlade.

Broj: 17
Članak 12.

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

Članak 13.
Savjet mladih donosi odluke većinom
glasova ako je na sjednici nazočna većina članova
Savjeta mladih.
Član Savjeta mladih koji je neposredno
osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom
pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju ali je
izuzet od odlučivanja.
Smatra se da je član Savjeta mladih
neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka
o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u
kojem osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u
kojoj on ima udio u vlasništvu.

NAČIN RADA SAVJETA MLADIH
Članak 14.
Članak 10.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u
roku od 30 dana od konstituiranja Savjeta mladih
saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih
predsjedava predsjednik Vijeća općine Bukovlje.
Na konstituirajućoj sjednici mora biti
nazočna većina članova Savjeta mladih.

Članak 11.
Savjet mladih donosi Poslovnik o radu
Savjeta mladih, u roku od 30 dana od dana
konstituiranja i to većinom glasova svih članova
Savjeta mladih, kojim se uređuje način rada Savjeta
mladih, te način i izbor predsjednika i zamjenika
predsjednika Savjeta mladih u skladu sa Zakonom o
osnivanju savjeta mladih i ovom Odlukom.

Predsjednik Savjeta mladih predstavlja i
zastupa Savjet mladih. Zamjenik predsjednika
zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili odsutnosti.

Članak 15.
Savjet mladih može imenovati svoja stalna i
povremena radna tijela za uža područja djelovanja, te
organizirati forume, tribine i radionice za pojedine
dobne skupine mladih ili srodne vrste problema
mladih.
U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez
prava glasa stručnjaci iz pojedinih područja vezanih
za skrb o mladima.

Članak 16.
Savjet mladih donosi program rada i
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financijski plan Savjeta za svaku kalendarsku godinu,
većinom glasova svih članova Savjeta najkasnije do
30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku
godinu, uz odobrenje Općinskog vijeća općine
Bukovlje.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o
svom radu Općinskom vijeću općine Bukovlje
najkasnije do 28. veljače tekuće godine za prethodnu
godinu.
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Stručne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja
Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«.

Članak 17.
Komunikacija između Savjeta mladih i
Općinskog vijeća općine Bukovlje osigurava se prije
svega na način da se svi akti kao i zapisnik sa sjednice
Savjeta mladih obvezno dostave općini Bukovlje i to
najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja
sjednice.
Komunikacija između Savjeta mladih i
Općinskog vijeća općine Bukovlje isto tako može se
postići prisustvovanjem predsjednika ili
potpredsjednika Općinskog vijeća općine Bukovlje na
sjednicama Savjeta mladih, ukoliko predsjednik
Općinskog vijeća ocijeni da za to postoji opravdani
interes.

SURADNJA SAVJETA MLADIH
Članak 18.
U cilju unapređenja rada, Savjet mladih
surađuje sa savjetima mladih drugih jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u zemlji i
inozemstvu, te s međunarodnim organizacijama.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa: 021-01/08-01/16
Ur. broj: 2178/25-02-08-01
Bukovlje, 4. studenoga 2008.
Predsjednik Vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

12.

Temeljem članka 11. i članka 13. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj
66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), članka 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/ 05) te
članka 25. Statuta općine Bukovlje (»Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije« broj 11/01 i 04/06),
Općinsko vijeće općine Bukovlje, na sjednici
održanoj 5.lipnja 2008. donijelo je

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH
Članak 19.
Općina Bukovlje osigurava sve potrebne
uvjete za rad Savjeta mladih (financijska sredstva,
prostor, stručnu pomoć i sl.). Financijska sredstva se
osiguravaju u Proračunu općine Bukovlje, na temelju
odobrenog programa rada i financijskog plana.
Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu
za svoj rad, ali imaju pravo na nadoknadu putnih
troškova vezanih za rad u Savjetu.

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, te uređenju i
održavanju poljoprivrednih rudina na području
općine Bukovlje

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se potrebne
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agrotehničke mjere poljoprivrednog i drugog
zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno zemljište
na području općine Bukovlje, a u slučajevima u
kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu,
onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju,
te mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina.
Pod poljoprivrednim rudinama u smislu
stavka 1. ovog članka smatraju se parcele na
određenom lokalitetu, odnosno zaokružena cjelina
parcela.

Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se
poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade,
pašnjaci, voćnjaci, vinogradi, ribnjaci i drugo
zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj
proizvodnji.
Zemljište u građevinskom području i
zemljište izvan tog područja predviđeno
dokumentima prostornog uređenja za izgradnju,
koristi se do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni
kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati
sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta
iz stavka 2. ovog članka smatra se sprječavanje
njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim
raslinjem.

II.

AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 3.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno zemljište
obrađivati ne umanjujući njegovu vrijednost sukladno
agrotehničkim mjerama.

4.
5.
6.

zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih
biljnih vrsta na određenom području,
suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i dr.

Članak 5.
Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite
poljoprivrednog zemljišta od erozije razumijeva se:
ograničenje ili potpuna zabrana sječe
stablašica na strmim zemljištima, osim sječe
iz agrotehničkih razloga,
zabrana preoravanja livada, pašnjaka i
neobrađenih površina na strmim zemljištima i
njihovo pretvaranje u oranice s
jednogodišnjim kulturama,
zabrana skidanja humusnog, odnosno
oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta
osim u slučajevima promjene namjene
poljoprivrednog zemljišta,
određivanje obveznog zatravljivanja strmog
zemljišta,
zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura
odnosno obvezne sadnje dugogodišnjih
nasada i višegodišnjih kultura na strmim
zemljištima gdje je prisutna erozija.

Članak 6.
U svrhu sprječavanja zakorovljenosti,
vlasnici, posjednici , odnosno korisnici dužni su:
-

-

Članak 4.
U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta
propisuju se agrotehničke mjere.
Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:
1.
sprječavanje erozije,
2.
sprječavanje zakorovljenosti,
3.
čišćenje kanala,
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-

održavati obradivim i uređivati
poljoprivredne površine, međe, živice i
poljske putove,
uklanjati sav korov, a napose ambroziju
sukladno Odluci o uklanjanju i uništavanju
ambrozije na području općine Bukovlje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", 8/05), sprječavati zatravljivanja i
obrastanje poljoprivrednog zemljišta i ugara
višegodišnjim korovima i raslinjem.
obveznici iz ovog članka dužni su provoditi
mjere sukladno stavku 1. točke 1.,2. ovog
članka tijekom vegetacijske sezone tekuće
godine u više navrata.
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Članak 7.
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ljudi, životinjskog i biljnog svijeta,
nesmetanog korištenja i zaštite čovjekova
životnog okoliša.

Radi sprječavanja i otklanjanja erozije i
djelovanja bujica nužno je provoditi mjere zaštite a
osobito:

Članak 10.
-

čišćenje prirodnih i umjetnih vodenih kanala,
krčenje raslinja i drugi slični radovi,
a u svrhu omogućavanja prirodnog toka
oborinskih voda.

Vlasnici, posjednici, korisnici
poljoprivrednog zemljišta dužni su:
-

Članak 8.
Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih
parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja,
zabranjuje se sadnja voćnih vrsta, i drugih stablašica 5
metara od međe, a u građevinskom području 2 m od
međe.
Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta
zabranjuje se pošumljavanje obradivog
poljoprivrednog zemljišta osim marginalnog
poljoprivrednog zemljišta pod nagibom i zemljišta
male sposobnosti, kad je obvezu pošumljavanja tih
površina propisalo svojom Odlukom predstavničko
tijelo općine, odnosno kad pošumljavanje takva
zemljišta zatraži vlasnik ili ovlaštenik od
predstavničkog tijela općine.
U tom se slučaju isti oslobađa plaćanja
naknade od prenamjene poljoprivrednog zemljišta.

-

-

-

-

Članak 9.
Vlasnici, posjednici, odnosno korisnici
poljoprivrednog zemljišta dužni su:
-

-

-

provoditi postupke za sprječavanje širenja
biljnih štetočina na način propisan Zakonom o
zaštiti bilja, te Zakonom o biljnom zdravstvu,
a posebice su dužni odmah nakon provedenih
agrotehničkih mjera (rezidbe, berbe usjeva)
ukloniti sa zemljišta sav biljni otpad koji bi
mogao biti uzrokom biljnih štetočina,
ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu
bilja (posebice pesticida) odlagati prema
uputama koje su priložene uz ta sredstva,
zaštita poljoprivrednog zemljišta od
onečišćenja provodi se radi omogućavanja
proizvodnje zdrave hrane, radi zaštite zdravlja

uklanjati suhe biljne ostatke nakon
provedenih agrotehničkih mjera, a posebno u
trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja
tekuće godine,
odstraniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja
šume, putova i međa na šumskom zemljištu
koje graniči s poljoprivrednim zemljištem,
spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i
korova na poljoprivrednom i šumskom
zemljištu vršiti samo uz poduzimanje
odgovarajućih propisanih preventivnih mjera
opreza, i to u doba kada je dopušteno,
u vremensko razdoblju kada je na području
Županije Brodsko-posavske pa tako i općine
Bukovlje proglašena velika i vrlo velika
opasnost od požara, zabranjuje se svako
loženje vatre, pa tako i spaljivanje biljnih
otpadaka, te korova,
izuzetno, pravne ili fizičke osobe koje
namjeravaju ložiti vatru na otvorenom u
periodu iz stavka 2. ovog članka dužne su
zatražiti odobrenje nadležne Javne
vatrogasne postrojbe grada Slavonskog
Broda, uz organiziranje vatrogasnog
dežurstva.

Članak 11.
Mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina su:
-

održavanje živica i međa,
održavanje poljskih putova,
uređivanje i održavanje kanala da se omogući
prirodan tok oborinskih voda,
sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,
te sprječavanje sadnje u svrhu pošumljavanja,
održavanje vjetrobranskih pojasa.

»SLUŽBENIVJESNIK«

Strana: 2210
Članak 12.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su
je redovito održavati i obrezivati.
Živice uz poljske putove i živice uz međe u
građevinskom području mogu se zasaditi najmanje 40
cm od ruba puta, odnosno međe.
Živica ne može služiti kao međa između
poljoprivrednih parcela izvan građevinskog područja.

IV.

Broj: 17

NADZOR
Članak 17.

Vlasnici, korisnici, posjednici
poljoprivrednog zemljišta dužni su pridržavati se
odredbi ove Odluke. Neuređene poljoprivredne
površine unutar građevinskog pojasa koje u
prethodnoj vegetacijskoj sezoni nisu obrađivane, a za
koje nije utvrđen vlasnik ili ovlaštenik održavat će se
na teret Proračuna općine Bukovlje.

Članak 13.
Članak 18.
U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog
zemljišta koriste se poljski putovi. Održavanje
poljskih putova od interesa je za sve korisnike
poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni
brinuti o njihovom održavanju.

Članak 14.
Vlasnici, korisnici, posjednici dužni su
provoditi mjere održavanja kanala na poljoprivrednim
rudinama sukladno članku 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja, Odsjek inspekcijskog nadzora Slavonski
Brod, Poljoprivredna, fitosanitarna, šumarska,
vodopravna inspekcija, inspekcija zaštite od požara, te
Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje.
Za poduzimanje mjera iz ove Odluke
ovlašteni nadležni inspektori obvezni su :
-

izdati rješenje, nalog
izdati obvezni prekršajni nalog
odrediti rokove za uklanjanje nedostataka

V.

KAZNENE ODREDBE

Članak 15.
Vlasnici, korisnici, posjednici
poljoprivrednih rudina dužni su provoditi mjere
sprječavanja zasjenjivanja sukladno članku 8.

Članak 16.
Ako je zemljište izloženo jakim vjetrovima
vlasnik, odnosno ovlaštenik poljoprivrednog
zemljišta obvezan je u svrhu zaštite od vjetra, zasaditi
vjetrobrani pojas zemljišta stablašicama, te isti
održavati.
S tim u vezi potiče se primjena metoda
ekološke (organske, biološke) poljoprivrede kao
agrotehnička mjera zaštite okoliša i poljoprivrednog
zemljišta.

Članak 19.
Provođenje agrotehničkih mjera osigurat će
nadležno tijelo općine Bukovlje na teret vlasnika ili
ovlaštenika ako ih isti ne provede u zadanom roku.
Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička
novčanom kaznom od 300,00 do 2.000,00 kn za
prekršaj ako:
-

-

ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno
članku 5.,
ne sprječava zakorovljenost sukladno čl.6.,
ne čisti vodene kanale, krčenje raslinja kako
je navedeno čl. 7.,
ne sprječava zasjenjivanje susjednih parcela,
te vrši nedozvoljenu sadnju i pošumljavanje
sukladno članku 8.,
ne provodi postupke sprječavanja širenja
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-

-

biljnih štetočina sukladno članku 9.,
ne uklanja suhe biljne ostatke i vrši
spaljivanje u ljetnom periodu tijekom
proglašene povećane opasnosti od požara, te
ne zatraži odobrenje nadležne Javne
vatrogasne postrojbe grada Slavonskog
Broda sukladno članku 10.,
ne uređuje i održava poljoprivredne rudine
sukladno članku 12.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00
kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi, a u
iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn fizička osoba,
obrtnik, te osoba koja obavlja drugu samostalnu
djelatnost za prekršaj iz stavka 2. ovog članka.

Članak 20.
Novčanom
kaznom
od 5.000,00 do
10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a
od 1.000,00 do 2.000,00 kn fizička osoba - ovlaštenik,
odnosno vlasnik poljoprivrednog zemljišta ako
o n emo g u ći o v laš ten im p r av n im o s o b ama
poduzimanje agrotehničkih mjera na zemljištu kojega
je ovlaštenik, odnosno vlasnik.
Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00
kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
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13.

Na temelju članka
25. Statuta općine
Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 11/01), Općinsko vijeće općine Bukovlje
na17. sjednici održanoj 5. lipnja 2008. godine
donijelo je
ODLUKU
o uklanjanju i uništavanju ambrozije
na području općine Bukovlje

I

OPĆE ODREDBE

Članak 21.

Članak 1.

Danom primjene ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o mjerama za korištenje
poljoprivrednog zemljišta u općini Bukovlje
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
16/02«, .

U cilju uklanjanja uzročnika i izvora štetnih
utjecaja na zdravlje ljudi i smanjenje površina na
kojima raste ambrozija, ovom se Odlukom propisuje
uklanjanje i uništavanje ambrozije na području općine
Bukovlje, obveza pravnih i fizičkih osoba, vlasnika,
posjednika, korisnika ili ovlaštenika za uklanjanje i
uništavanje ambrozije na površinama na kojima je
uočena, te mjere za provođenje ove Odluke.

Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«.

Članak 2.
Ambrozija je jednogodišnja biljka, visoka 11,5 m, širi svoj pelud od početka kolovoza do kraja
listopada. Pelud ambrozije je izrazito alergen
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Ambrozija se uklanja i uništava u dvorištima,
vrtovima, na poljoprivrednom obrađenom i
neobrađenom zemljištu, na neizgrađenom
građevinskom zemljištu, u šumama, na javnim
zelenim površinama, nasipima i obalama uz
vodotokove, kanale i ujezerene vodene površine, na
površinama, odnosno pripadajućem zemljištu uz
javne prometnice, te na drugim površinama na kojima
se pojavi.

II

Broj: 17
Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel vršiti će
prikupljanje dostupnih relevantnih podataka o
ambroziji i javnom objavom pozvati obveznike iz
članka 3. ove Odluke na provođenje mjera, sukladno
roku iz prethodnog članka.
Građani, Vijeća mjesnih odbora i pravne
osobe dužni su tijelu iz prethodnog stavka dostaviti
podatke o lokacijama gdje je uočena ambrozija.

PROVEDBENE MJERE
III

NADZOR NAD PROVEDBOM

Članak 3.
Članak 6.
Obveznici provođenja mjera na uklanjanju i
uništavanju ambrozije su:
vlasnici, posjednici ili korisnici
poljoprivrednog i drugog zemljišta;
ovlaštenici upravljanja i održavanja javnih
prometnica;
ovlaštenici upravljanja javnih zelenih
površina;
ovlaštenici upravljanja otvorenim
vodotokovima, kanalima i ujezerenim
površinama;
vlasnici, posjednici šuma i ovlaštenici
upravljanja šumama.
Obveznici iz prethodnog stavka provode
mjere na sljedeće načine:
pljevljenjem čupanjem biljaka;
redovitom košnjom;
okopavanjem usjeva;
tretiranjem selektivnim hebricidima i to
minimalno dva puta godišnje (lipnju i
kolovozu)

Članak 4.
Obveznici uklanjanja i uništavanja
ambrozije, iz članka 3. stavak 1. ove Odluke, dužni su
kontinuirano provoditi mjere najkasnije do roka od
petnaest (15) dana prije cvatnje ambrozije.

Nadzor nad uklanjanjem i uništavanjem
ambrozije provodi Jedinstveni upravni odjel općine
Bukovlje.
U provođenju ove Odluke mogu se poduzeti
sljedeće mjere:
usmeno ili pismeno opomenuti vlasnika,
posjednika, korisnika ili ovlaštenika površina
iz članka 3. ove Odluke na obvezu uklanjanja
i uništavanja ambrozije;
rješenjem naložiti provođenje mjera
uklanjanja i uništavanja ambrozije;
pokrenuti prekršajni postupak (izdati
obvezni prekršajni nalog).
Članak 7.
Obveznici uklanjanja i uništavanja
ambrozije, iz članka 3. stavak 1. ove Odluke dužne su
postupiti prema usmenoj ili pismenoj opomeni,
odnosno rješenju Jedinstvenog upravnog odjela. Ako
isti ne postupe prema usmenoj ili pismenoj opomeni,
odnosno rješenju, Jedinstveni upravni odjel će izdati
obvezni prekršajni nalog počinitelju prekršaja.
Ukoliko obveznici uklanjanja i uništavanja
ambrozije ne izvrše svoju obvezu, tj. ne uklone i ne
unište ambroziju u roku iz članka 4. ove Odluke,
odredit će se uklanjanje iste putem treće osobe na
trošak obveznika.
Troškove iz prethodnog stavka podmirit će
općina Bukovlje, a za iste će se sukladno Zakonu
poduzeti radnje za naplatu od pravne ili fizičke osobe
kojoj je rješenjem određeno provođenje tih mjera i
postupaka.
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IV

PREKRŠAJNE SANKCIJE
Članak 8.

Novčanom kaznom od 1000,00-5000,00
kuna kaznit će se pravna osoba ukoliko ne postupi
prema odredbama članka 4. i članka 7. ove Odluke, a
odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se
novčanom kaznom u iznosu od 300,00-700,00 kuna.
Novčanom kaznom od 300,00-700,00 kuna
kaznit će se fizička osoba ukoliko ne postupi prema
odredbama članka 4. i članka 7. ove Odluke.
Novčanom kaznom od 700,00-2000,00 kuna
kaznit će se fizička osoba obrtnik ili osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnost ukoliko ne
postupi prema odredbama članka 4. i članka 7. ove
Odluke.

V

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje vrijediti Odluka o uklanjanju i uništavanju
ambrozije na području općine Bukovlje (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br.05/2004)
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Članak10.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 320-01/08-01/10
URBROJ: 2178/25-02-08-1
Bukovlje, 5. lipnja 2008.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Miroslav Brblić, v.r.
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OPĆINA GARČIN

18.

II

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 24. sjednici održanoj 21.
studenoga 2008. g. donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u
Proračun i financijske izvještaje općine
Garčin za 2007. godinu
I
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu
u Proračun i financijske izvještaje općine Garčin
za 2007.

Usvaja se Izvješće o obavljenom uvidu u
Proračun i financijske izvještaje općine Garčin za
2007. g.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-01/08-01/117
Urbroj: 2178/06-08-01-1
Garčin, 21. studenoga 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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19.

20.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 24. sjednici održanoj 21.
studenoga 2008. g. donijelo je

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 22. sjednici održanoj 14. srpnja
2008. g. donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o poništenju Javnog natječaja za dodjelu
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području općine Garčin

o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
za Županijsku upravu za ceste
I

I
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o poništenju Javnog natječaja za dodjelu
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području općine Garčin.

Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o oslobađanju plaćanja komunalnog
doprinosa za Županijsku upravu za ceste.
II

II
Poništava se Javni natječaj za dodjelu
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području općine Garčin i donosi se Odluka o
raspisivanju novog natječaja za dodjelu koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
općine Garčin.

Na temelju zamolbe Županijske uprave za
ceste, Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o oslobađanju plaćanja komunalnog
doprinosa za modernizaciju dionice županijske
ceste Ž4188 između Zadubravlja i Trnjanskih
Kuta.
III

III
Za sve poslove oko raspisivanja novog
natječaja, zadužuje se Općinsko poglavarstvo.

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

IV

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-01/08-01/116
Urbroj: 2178/06-08-01-1
Garčin, 21. studenoga 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Klasa : 021-01/08-01/111
Urbroj: 2178/06-08-01-02
Garčin, 14. srpnja 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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započeti s radom najranije u 6,00 sati, a završiti s
radom najkasnije do 21,00 sat.

Na temelju članka 58., 58.a, 59. i 60.
Zakona o trgovini ("Narodne novine" br. 87/08. i
116/08.) i članka 28. Statuta općine Garčin
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
13/01.), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj
24. sjednici održanoj 21. studenoga 2008. g.
donijelo je

Članak 6.
Na dan Uskrsni ponedjeljak i 26. prosinac
prodavaonice mogu započeti s radom najranije u
7,00 sati i završiti s radom najkasnije u 14,00
sati.

ODLUKU
Članak 7.
o radnom vremenu prodavaonica i d rugih
oblika trgovine
Članak 1.
Ovom Odlukom za područje općine
Garčin propisuje se radno vrijeme prodavaonica i
drugih oblika trgovine, radno vrijeme u dane
državnih blagdana i neradnih d ana, te radno
vrijeme benzinskih postaja, tržnica, mjesnih
sajmova, izložbi i druge stalne i povremene
načine obavljanja djelatnosti trgovine.

Štandovi i klupe izvan tržnica na malo,
specijalizirane prodavaonice za prodaju kruha i
pekarskih proizvoda, tiska, cvijeća i svijeća,
nedjeljom tijekom cijele godine mogu raditi na
način da započnu s radom najranije u 7,00 i
završe s radom najkasnije u 14,00 sati.
Nedjeljom tijekom cijele godine mogu
raditi i prodajni objekti u kojima se prodaju
proizvodi namijenjeni promidžbi i zabavi za
vrijeme održavanja sportskih i kulturnih događaja.
Članak 8.

Članak 2.
Prodavaonice
mogu
poslovati
od
ponedjeljka do subote, te započeti s radom
najranije u 6,00 sati, a završiti s radom najkasnije
do 21,00 sat.

Benzinske postaje i prodavaonice na malo
unutar zatvorenog dijela benzinskih postaja mogu
raditi tijekom cijele godine u vremenu od 0 do 24
sata.
Članak 9.

Članak 3.
Prodavaonice nedjeljom i u dane blagdana
ne rade.

Radno vrijeme prodavaonice, trgovac je
dužan istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo na ulazu
u prodavaonicu.
Članak 10.

Članak 4.
Na dan uoči Uskrsa (Velika subota), na
dan 24. prosinca (Badnjak) i 31. prosinca (Stara
godina) prodavaonice mogu raditi najduže do
15,00 sati, ako taj dan para u radni dan.

Trgovac i kupci dužni su se pridržavati
radnog vremena prodavaonice. Trgovac je dužan
15 minuta prije završetka radnog vremena
upozoriti kupce koji se zateknu u prostoru
prodavaonice na kraj dnevnog radnog vremena
prodavaonice.

Članak 5.
Članak 11.
Na dan 1. s tudenoga (Svi sveti) štandovi i
klupe izvan tržnica na malo za prodaju cvijeća i
svijeća kao i kiosci s istom namjenom, mogu

Odredbe ove Odluke ne odnose se na
tržnice na malo, prigodne prodaje i mjesne
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sajmove koji posluju sukladno radnom vremenu
tržnica na malo.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Klasa : 021-01/08-01/118
Urbroj: 2178/06-08-01-1
Garčin, 21. studenoga 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

»SLUŽBENIVJESNIK«

Strana: 2218

Broj: 17

OPĆINA OPRISAVCI

10.

Članove Savjeta mladih bira Općinsko
vijeće na vrijeme od dvije godine.

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o
savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07),
članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih
općine Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 4/08) i članka 26. Statuta
općine Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 01/06.), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 26. sjednici održanoj
12. studenoga 2008. godine, donijelo je
ODLUKU

Članak 3.
Pravo predlaganja kandidata za članove
Savjeta mladih imaju:
-

o upućivanju javnog poziva za predlaganje
kandidata za izbor članova Savjeta mladih
općine Oprisavci
Članak 1.
Pokreće se postupak izbora članova
Savjeta mladih općine Oprisavci, koji se osniva
kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća općine
Oprisavci u cilju aktivnog uključivanja mladih u
javni život općine Oprisavci.
Članak 2.
Savjet mladih općine Oprisavci (u
daljnjem tekstu: Savjet mladih) broji 5 članova,
uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
U Savjet mladih mogu biti birane osobe s
prebivalištem na području općine Oprisavci u
dobi od 15 do 29 godina.

udruge mladih i udruge koje se bave
mladima,
učenička vijeća,
studentski zborovi,
drugi registrirani oblici organiziranja
mladih na području općine Oprisavci.
Članak 4.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta
mladih podnose se u pisanom obliku, na obrascu
prijave koji je sastavni dio ove Odluke.
Predlagatelji mogu u listu prijedloga
kandidata predložiti najviše onoliko kandidata
koliko ih se bira.
Prijedlog mora biti potpisan od strane
ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
Uz prijavu predlagatelj je dužan priložiti:
-

dokumentaciju iz koje je vidljivo da
kandidati ispunjavaju uvjete iz članka 2.
ove Odluke (presliku osobne iskaznice za
kandidate starije od 16 godina, a za
kandidate mlađe od 16 godina koji
nemaju osobnu iskaznicu - uvjerenje
Policijske uprave o prebivalištu kandidata
ne starije od šest mjeseci, te presliku
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-

-

rodnog lista ili domovnice kandidata),
dokumentaciju iz koje je vidljivo da
predlagatelj ispunjava uvjete iz članka 3.
ove Odluke (izvadak iz odgovarajućeg
registra ne stariji od šest mjeseci),
kratko obrazloženje za svakog kandidata.
Članak 5.

Prijedloge kandidata za izbor članova
Savjeta mladih sastavljene sukladno odredbama
ove Odluke, ovlašteni predlagatelji dostavljaju na
adresu: Općina Oprisavci, Oprisavci 174 a,
Komisiji za izbor i imenovanja, s naznakom
"Prijedlog kandidata za izbor članova savjeta
mladih općine Oprisavci".
Prijedlozi se dostavljaju osobno predajom
na urudžbeni zapisnik općine Oprisavci, svakim
radnim danom od 8,00 do 15,00 sati ili dostavom
putem pošte, najkasnije 15 dana od dana objave
javnog poziva u tjedniku "Posavska Hrvatska" i
na oglasnoj ploči općine Oprisavci.
Prijedlog
kandidata
koji
je
nepravovremeno dostavljen ili je nepotpun ili
nepravilno sastavljen, neće s e razmatrati.
Članak 6.
Na temelju pravovaljanih i uredno
zaprimljenih prijedloga od ovlaštenihpredlagatelja,
Komisija za izbor i imenovanja sastavlja listu
kandidata za izbor članova Savjeta mladih općine
Oprisavci, koju objavljuje na oglasnoj ploči
općine Oprisavci.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 023-05/08-01/22
Urbroj: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 12. studenoga 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.
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11.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01. i 129/05.) i članka 26. Statuta općine
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06.), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 26. sjednici održanoj 12.
studenoga 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o pokretanju postupka izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Oprisavci
Članak 1.
Ovom Odlukom pokreće se postupak
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
općine Oprisavci.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 023-05/08-01/19
Urbroj: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 12. studenoga 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.
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Članak 2.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01. i 129/05.) i članka 26. Statuta općine
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06.), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 26. sjednici održanoj 12.
studenoga 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u
Proračun i financijske izvještaje općine
Oprisavci za 2007. g.
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci usvojilo
je Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i
financijske izvještaje općine Oprisavci za 2007. g.

Općinsko vijeće općine Oprisavci nalaže
Općinskom poglavarstvu da izvrši sve potrebne
radnje kako bi se postupilo prema nalazima i
mišljenjima izvještaja Državnog ureda za reviziju
od rujna 2008. g.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 023-05/08-01/20
Urbroj: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 12. studenoga 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.
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OPĆINA ORIOVAC

31.

- k.č. broj 347, oranica, 5 klase ……….819 čhv
za kupoprodajnu cijenu od : 2.480,00 kn

Na temelju članka 23. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (N.N. 66/01, 87/02, 48/05
i 90/05), i članka 21. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
13/01, 10/04, 4/06), Vijeće općine Oriovac na 21.
sjednici održanoj 22. 9. 2008.godine donosi

Sveukupna površina za općinu Oriovac
Živike .1 j 955 čhv

K.O.

Sveukupna kupoprodajna cijena 3.740,00 kn

ODLUKU

II

o izboru najpovoljnije ponude za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Oriovac

Na temelju ove Odluke općinski načelnik i
podnositelj ponude sklopit će ugovor o prodaji
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, nakon
dane suglasnosti Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva.

I
Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na natječaju objavljenom 23. 5.
2008.godine u javnom glasilu „Posavska Hrvatska“ i
na oglasnim pločama na području općine Oriovac,
koje je objavilo i provelo Općinsko vijeće općine
Oriovac i to:
Katastarska općina Živike

III
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/37
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 22. 9. 2008.godine.

1. IVAN KEREKOVIĆ, Živike 22, 35257 Lužani
MBG 3003959321101
- k.č. broj 346, pašnjak, 5 klase ……….1 j136 čhv
za kupoprodajnu cijenu od:1.260,00 kn

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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32.

- k.č. br. 1380/2 oranica, 4 klase1 ha 06 a 27 m2
za kupoprodajnu cijenu10.400,00 kn

Na temelju članka 23. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (N.N. 66/01, 87/02, 48/05
i 90/05) i članka 21. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 13/01, 10/04 i
04/06), Općinsko vijeće općine Oriovac na 21.
sjednici održanoj 22. 9. 2008.godine, donijelo je

Sveukupna površina 1 ha 06 a 27 m2
Za sveukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu
10.400,00 kn

3.

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Oriovac

I
Prihvaćaju se, kao najpovoljnije, ponude za
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na natječaju objavljenom 14. 8.
2008.godine u javnom glasilu „Posavska Hrvatska“ i
na oglasnim pločama na području općine Oriovac,
koje je objavilo i provelo Općinsko vijeće općine
Oriovac i to:
Katastarska općina Slavonski Kobaš

1.

PETAR KOLUNDŽIĆ, Stjepana Radića
22, 35255 Slavonski Kobaš
MBG 2210952302126

IVAN KLASNIĆ, Matije Gupca 37,
35255 Slavonski Kobaš
MBG 0101964302252

- k.č. br. 2254 livada, 4 klase 3 ha 23 a 68 m2
za kupoprodajnu cijenu 18.150,00 kn
- k.č. br. 2255 livada, 4 klase 1 ha 67 a 77 m2
za kupoprodajnu cijenu9.410,00 kn
- k.č. br. 2256 livada, 4 klase 2 ha 08 a 27 m2
za kupoprodajnu cijenu11.800,00 kn
- k.č. br. 2257 livada, 4 klase 1 ha 47 a 13 m2
za kupoprodajnu cijenu 8.250,00 kn
- k.č.br. 2258 livada, 4 klase67 a 68 m2
za kupoprodajnu cijenu 3.795,00 kn
- k.č. br. 2260/2 livada, 4 klase 86 a 33 m2
za kupoprodajnu cijenu 4.841,00 kn
- k.č. br. 2261 livada, 4 klase 70 a 01 m2
za kupoprodajnu cijenu 3.926,00 kn
- k.č. br. 2262 livada, 4 klase 1 ha 32 a 33 m2
za kupoprodajnu cijenu 7.420,00 kn
Sveukupna površina: 12 ha 03 a 20 m2
Za sveukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu
67.592,00 kn

4.
- k.č. br. 1115/2 livada, 4 klase1 ha 80 a 92 m2
za kupoprodajnu cijenu11.000,00 kn

PETAR NIKIČIĆ, Matije Gupca 26,
35255 Slavonski Kobaš
MBG 2708943302103

Sveukupna površina:1 ha 80 a 92 m2
Za sveukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu
11.000,00 kn

- k.č. br. 2335, livada, 4 klase2 ha 46 a 76 m2
- k.č. br. 2335, oranica, 4 klase 1 ha 39 a 00 m2
za kupoprodajnu cijenu27.500,00 kn

2.

Sveukupna površina: 3 ha 85 a 76 m2
Za sveukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu
27.500,00 kn

POLJOPRIVREDNO
GOSPODARSTVO „SEKULIĆ“
VL. ANTUN SEKULIĆ,
Ante Starčevića 12, 35255 Slav.Kobaš
MBG 1005946302126

5.

MIJO PIŠONIĆ, Ante Starčevića 35,
35255 Slavonski Kobaš
MBG 0112950302103

Broj: 17
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- k.č. br. 1149 livada, 4 klase 1 ha 22 a 30 m2
za kupoprodajnu cijenu 8.000,00 kn
- k.č. br. 1150 livada, 4 klase 80 a 21 m2
za kupoprodajnu cijenu 6.000,00 kn
- k.č. br. 1151 livada, 4 klase 51 a 37 m2
za kupoprodajnu cijenu4.000,00 kn

za kupoprodajnu cijenu 1.764,05 kn
Sveukupna površina: 69 a 73 m2
Za sveukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu od
11.692,75 kn

8.
Sveukupna površina: 2 ha 53 a 88 m2
Za sveukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu od
18.000,00 kn

6.

IVAN ČULETIĆ, Matije Gupca23,
35255 Slavonski Kobaš
MBG 2607948302135

- k.č. br. 1155, livada, 4 klase 88 a 35 m2
za kupoprodajnu cijenu 4.954,05 kn
- k.č. br. 1156 livada, 4 klase63 a 60 m2
za kupoprodajnu cijenu 3.567,10 kn
Sveukupna površina: 1 ha 51 a 95 m2
Za sveukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu od
8.521,60 kn

Sveukupna površina za K.O. Slavonski Kobaš 56
ha 34 a 11 m2
Sveukupna kupoprodajna cijena za K.O.
Slavonski Kobaš681.082,65 kn

Katastarska općina Oriovac

MIJO SARIĆ, Stjepana radića 41,
35255 Slavonski Kobaš
MBG 1404962302111

- k.č. br. 2568 oranica, 4 klase 90 a 21 m2
za kupoprodajnu cijenu 10.001,00 kn
- k.č. br. 2568/2 oranica, 4 klase 90 a 21 m2
za kupoprodajnu cijenu 10.001,00 kn
- k.č. br. 2570 oranica, 4 klase 1 ha59 a 77 m2
za kupoprodajnu cijenu 17.001,00 kn
Sveukupna površina:3 ha 40 a 19 m2
Za sveukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu
od33.003,00 kn

JOSIP ČULETIĆ, Nikole Zrinskog 22,
35255 Slavonski Kobaš
MBG 2504976302163

- k.č. br. 1019 oranica, 5 klase 29 ha 42 a 21 m2
za kupoprodajnu cijenu493.373,30 kn
Sveukupna površina: 29 ha 42 a 21 m2
Za sveukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu od
493.373,30

1.
7.
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DARKO GRIVIČIĆ, (obiteljsko
gospodarstvo), Kujnik 61, 35250 Oriovac
MBG 2112970302129

- k.č. br. 3035 oranica, 4 klase 16 ha 70 a 70 m2
za kupoprodajnu cijenu165.000,00
Sveukupna površina:16 ha 70 a 70 m2
Za sveukupno kupoprodajnu cijenu u iznosu
od165.000,00 kn
Sveukupna površina za K.O. Oriovac
16 ha 70 a 70 m2
Sveukupna kupoprodajna cijena za K.O. Oriovac
165.000,00 kn

Katastarska općina Ciglenik
7.

OBITELJSKO GOSPODARSTVO
„LALIĆ, vlasnik Stjepan Lalić
Nikole Zrinskog 42,
35255 Slavonski Kobaš
MBG 1812963302116

- k.č. br. 1011 oranica, 5 klase59 a 21 m2
za kupoprodajnu cijenu 9.928,70 kn
- k.č. br. 1016 oranica, 5 klase10 a 52 m2

1.

JOZO MARJANOVIĆ, Matije Gupca 86,
Malino, 35250 Oriovac
MBG 0304955350005

- k.č. br. 422/1 livada, 5 klase 22 a 87 m2
za kupoprodajnu cijenu:2.000,00 kn
- k.č. br. 433/1 oranica, 4 klase 31 a 00 m2
za kupoprodajnu cijenu:3.600,00 kn
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Broj: 17

- k.č. br. 433/2 oranica, 4 klase 31 a 00 m2
za kupoprodajnu cijenu:3.600,00 kn
- k.č. br. 452/1b oranica, 5 klase 17 a 98 m2
za kupoprodajnu cijenu:2.000,00 kn

- k.č. br. 617 oranica, 5 klase 38 a 41 m2
za kupoprodajnu cijenu 4.000,00 kn
- k.č. br, 618 oranica, 5 klase 6 a 87 m2
za kupoprodajnu cijenu:800,00 kn

Sveukupna površina: 1 ha 02 a 85 m2
Sveukupna kupoprodajna cijena u iznosu
11.200,00 kn

Sveukupna površina:1 ha 22 a 71 m2
Za sveukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu
12.600,00 kn

2.

Sve ukupna površina za K.O. Ciglenik
5 ha 04 a 63 m2

ANTUN FRANIĆ, Slavonska 74,
Ciglenik, 35250 Oriovac
MBG 0108950302106

- k.č. br. 13 oranica, 5 klase 47 a 58 m2
za kupoprodajnu cijenu: 3.990,00 kn
- k.č. br. 17 oranica, 5 klase28 a 09 m2
za kupoprodajnu cijenu: 2.360,00 kn
- k.č. br. 91/1 oranica, 5 klase41 a 22 m2
za kupoprodajnu cijenu: 3.460,00 kn
- k.č. br. 195/1a oranica, 5 klase 25 a 14 m2
za kupoprodajnu cijenu: 2.110,00 kn
- k.č. br. 497/2a oranica, 5 klase 10 a 86 m2
za kupoprodajnu cijenu:1.500,00 kn
- k.č. br. 497/2b oranica, 5 klase 24 a 57 m2
za kupoprodajnu cijenu:2.500,00 kn
- k.č. br. 498/1a oranica, 5 klase 38 a 27 m2
za kupoprodajnu cijenu:3.800,00 kn
- k.č. br. 526/2 oranica, 5 klase 38 a 41 m2
za kupoprodajnu cijenu:3.600,00 kn
- k.č. br. 528/2 vinograd, 4 klase10 a 29 m2
za kupoprodajnu cijenu: 1.010,00 kn
- k.č. br. 528/4 vinograd, 4 klase 3 a 60 m2
za kupoprodajnu cijenu: 360,00 kn
- k.č. br. 538/3 vinograd, 4 klase 11 a 04 m2
za kupoprodajnu cijenu: 1.080,00 kn
Sveukupna površina: 2 ha 79 a 07 m2
Sveukupna kupoprodajna cijena u iznosu
25.770,00 kn

3.

BRANKO VRANEŠEVIĆ,
Slavonija I, 1/II, 35000 Slavonski Brod
MBG 1012946302114

- k.č. br. 114/1 oranica, 5 klase 21 a 87 m2
za kupoprodajnu cijenu:2.200,00 kn
- k.č. br. 150 oranica, 5 klase 55 a 56 m2
za kupoprodajnu cijenu:5.600,00 kn

Sveukupna kupoprodajna cijena za
K.O. Ciglenik 49.570,00 kn

II
Na temelju ove Odluke općinski načelnik i
podnositelji ponuda sklopit će ugovor o prodaji
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, nakon dane suglasnosti od strane
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog
gospodarstva.

III
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/36
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 22. 9.2008.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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Broj: 17
33.
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Članak 6.

Na temelju članka 21. Statuta općine Oriovac
( Službeni vjesnik Brodsko posavske županije 13/01 ,
10/04 i 4/06.) , Općinsko vijeće općine Oriovac na 21.
sjednici održanoj 22. 9. 2008. godine , donosi

Nekretnine u poduzetničkoj zoni namjenjene
su za :
proizvodne sadržaje,
uslužne sadržaje,
skladišne sadržaje.

ODLUKU
Članak 7.
o uvjetima i cijeni prodaje nekretnina
u poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u Oriovcu

Članak 1.

Kupac nekretnine prilikom gradnje
poslovnog objekta ima pravo na korištenje poticajnih
mjera gospodarstvu,
malom i srednjem
poduzetništvu, sukladno važećim odlukama općine
Oriovac.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i cijena
prodaje nekretnina u vlasništvu općine Oriovac u
poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u Oriovcu (u daljnjem
tekstu : poduzetnička zona ).

Članak 2.
Nekretnine u poduzetničkoj zoni prodaju se
putem javnog natječaja, a prijedlog odabira
najpovoljnijih ponuditelja provodi Povjerenstvo
imenovano od strane Općinskog vijeća općine
Oriovac( u daljnjem tekstu: povjerenstvo) . Konačnu
odluku odabira najovoljnijeg ponuditelja donosi
Općinsko vijeće općine Oriovac.

Članak 8.
Najveća površina za koju se može natjecati
iznosi 15000 m2 , a za potrebu veće površine odlučit
će Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva.

Članak 9.
Ponuditelj je, uz pisani zahtjev za kupnju
nekretnine , dužan priložiti :
-

Članak 3.
Početna cijena za nekretnine u poduzetničkoj
zoni iznosi 3,00 kune /m2 zemljišta.

-

Članak 4.
Kupac nekretnine u poduzetničkoj zoni
ponuđenu cijenu plaća jednokratno.

-

naziv, adresu i osnovne podatke o ponuditelju
izvod iz sudskog registra ili obrtnicu
ponuđenu cijenu izraženu po jednom
četvornom metru i u ukupnom iznosu za
cijelu buduću građevinsku česticu
dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10 % od
ukupno ponuđene cijene
površinu buduće građevinske čestice za koju
se natječe
poslovni plan ( djelatnost koju namjerava
obavljati u poduzetničkoj zoni , broj
novozaposlenih radnika i sl)

Članak 10.
Članak 5.
U cijenu zemljišta uključeno je neuređeno
zemljište u prirodnom stanju s pristupnom cestom do
ruba zemljišta.

Prvenstveno pravo kupnje nekretnina imaju
fizičke i pravne osobe za koje Povjerenstvo utvrdi da
imaju kvalitetniji poslovni plan.
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Članak 11.

Općina Oriovac će s odabranim
najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti kupoprodajni
ugovor i izraditi parcelaciju zemljišta novoformirane
čestice, temeljem čega će kupac regulirati vlasništvo u
katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Broj: 17

34.

Na temelju članka 21. Statuta općine Oriovac
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
13/01, 10/04 i 04/06), Vijeće općine Oriovac na 21.
sjednici održanoj 22. 9. 2008.godine, donosi
RJEŠENJE

Članak 12.
o imenovanju Povjerenstva
za odabir najpovoljnijih ponuda za kupnju
nekretnina u poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u
Oriovcu

Kupljenu nekretninu kupac ne smije otuđiti
niti dati u zakup u periodu od 10 godina.
Općina Oriovac kao prodavatelj nekretnine ,
nakon isteka roka iz st.1. ovog članka, pridržava pravo
prvokupa i pravo nadzakupa istih nekretnina.

I
Članak 13.
Ponuditelj koji uspije u natječaju dužan je
započeti izgradnju objekta u što kraćem roku, a
najkasnije u roku od 2 godine od dana zaključivanja
ugovora.
U slučaju nepoštivanja navedenog roka ili
promjene djelatnosti, općina Oriovac ima pravo
raskinuti ugovor.

U Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih
ponuda za kupnju nekretnina u poduzetničkoj zoni
„Čaplja“ u Oriovcu imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Jadranko Mličević
Marijan Pandurić
Marko Pejić
Mladen Sudar
Miroslav Maričić

Članak 14.
II
Troškove oko zaključenja ugovora i prijepisa
snosi kupac.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa:022-01/08-01/35
Urbroj:2178/10-01-08-1
Oriovac, 22. 9. 2008.godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
općine Oriovac:
Jadranko Mličević, v.r.

Povjerenstvo iz točke I ovog Rješenja provest
će vrednovanje i odabir zaprimljenih ponuda za
kupnju nekretnina u poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u
Oriovcu.

III
Prijedlog o odabiru najpovoljnijih ponuda za
kupnju nekretnina Povjerenstvo dostavlja Općinskom
vijeću na donošenje konačne odluke.

IV
Stručne i operativne poslove za Povjerenstvo
obavljat će Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac.
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V

Članak 2.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa; 022-01/08-01/34
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 22. 9. 2008.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/34
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 22. 9. 2008.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

35.
36.
Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (N.N. 26/03, 82/04, Uredba 110/04) i
članka 21. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 13/01, 10/04 i 04/06),
Vijeće općine Oriovac na 21.sjednici održanoj 22. 9.
2008.godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 17. Zakona o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03,
157/03) i članka 21. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br.
13/01, 10/04 i 04/06), Općinsko vijeće općine Oriovac
na 21. sjednici održanoj 22. 9. 2008.godine, donosi
ODLUKU
o proglašenju obiteljske kuće u Bečicu
zaštićenim dobrom od lokalnog značenja

Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
16/04), članak 11. mijenja se i glasi:
„Fizičkim i pravnim osobama koje grade ili
dograđuju poslovne objekte na području općine
Oriovac, obvezni predviđeni komunalni doprinos
umanjuje se za 50%.“

Članak 1.
Obiteljska kuća u Bečicu, sagrađena
1836.godine, na k.č. 1/1GR proglašava se zaštićenim
dobrom od lokalnog značenja.

Članak 2.
Način zaštite zaštićenog dobra od lokalnog
značenja iz čl.1. ove Odluke utvrdit će se na temelju
prethodne suglasnosti nadležnog tijela Uprava za
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zaštitu kulturne baštine
Slav.Brodu.

Konzervatorski odjel u

Broj: 17
I

Raspisuje se javni natječaj za prodaju
nekretnina u vlasništvu općine Oriovac i to:
Članak 3.
K.O. ORIOVAC
Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu
kulture.

·
k.č. br. 781/2, pašnjak u Fišićima, površina, 1
j 896 čhv, početna cijena 9.949,49 kuna,
Članak 4.

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

K.O. RADOVANJE
·
k.č. br. 713, oranica Urija, površina 14717
m2, početna cijena 16.452,43 kuna
K.O. CIGLENIK

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/32
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 22. 9. 2008.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

·
k.č. br. 574/2, kuća, dvorište i oranica Cerik,
površina 1266 m2, početna cijena 6.330,00 kuna.

II
Javni natječaj za prodaju nekretnina iz točke I
ove Odluke objavit će se u tisku «Posavska Hrvatska».

III
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se
ponuda s najvećom ponuđenom cijenom.
37.
IV
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 73/00,
114/01, 79/05 i 141/06), i članka 41. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 13/01, 10/04 i 04/06), Poglavarstvo
općine Oriovac na 22. sjednici održanoj 15. 9.
2008.godine donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu općine Oriovac

Postupak odabira najpovoljnije ponude
provest će Poglavarstvo općine Oriovac.

V
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/31
Urbroj: 2178/10-02-08-1
Oriovac, 15. 9.2008.godine.
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE ORIOVAC
Antun Pavetić, v.r.
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III

Naknada za provođenje stručnog nadzora
utvrđuje se u iznosu od 2 % od ukupne vrijednosti
projekta.

IV
Za sklapanje Ugovora o provedbi stručnog
nadzora sa svim ostalim odrednicama, ovlašćuje se
načelnik općine Oriovac.

V
38.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Na temelju članka 178. st.3. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (N.N. br. 76/07) i
članka 41. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 13/01, 10/04 i
04/06), Poglavarstvo općine Oriovac na 22. sjednici
održanoj 15. 9. 2008.godine donosi

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/30
Urbroj: 2178/10-02-08-1
Oriovac, 15. 9. 2008.godine.

RJEŠENJE

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE ORIOVAC
Antun Pavetić, v.r.

o imenovanju nadzornog inženjera nad
izvođenjem radova na adaptaciji krovišta na
Društvenom domu i školi u Cigleniku

I
Anto Marinić iz tvrtke „Soling“, Požeška
br.54, Slav.Brod imenuje se za nadzornog inženjera
nad izvođenjem radova na adaptaciji krovišta na
Društvenom domu i školi u Cigleniku.

39.

Na temelju članka 41. Statuta općine Oriovac
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
13/01, 10/04 i 4/06), Općinsko poglavarstvo općine
Oriovac na 22. sjednici održanoj 15. 9. 2008.godine,
donosi

II
ODLUKU
U provedbi stručnog nadzora građenja
nadzorni inženjer dužan je pridržavati se odredbi
Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

o darovanju nekretnina
Članak 1.
Općina Oriovac daruje nekretnine u svom
vlasništvu:
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1.
·
·
·

2.
:
·

3.
·

4.
·

Domu zdravlja Slav.Brod
K.O. Oriovac, k.č . br. 942/1, dvorište kod
kuće u selu, površina 216 čhv
K.O. Oriovac, k.č. br. 942/2, oranica u selu,
površina 108 čhv
K.O. Oriovac, k.č. br. 942/7, dvorište ulica V.
Becića, površina 238 čhv

Broj: 17

40.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (N.N. br. 76/07) , članka 21. Statuta
općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 13/01, 10/04 i 04/06) Vijeće općine
Oriovac na 20. sjednici održanoj 24. 6. 2008.godine,
donijelo je

Ivanu Zorko, Frankopanska 123, Oriovac
ODLUKU
K.O. Oriovac, k.č. br. 880, pašnjak u Čerinu,
površina 816 čhv

Đurđi Pećek, Radovanje
K.O. Radovanje, k.č. br. 337/1, oranica kod
kuće u selu, površina 766 čhv

Jagodi Pleše, Malino, A.Starčevića 5
K.O. Malino, k.č.br. 712/2, oranica u selu,
površina 1600 m2.

Članak 2.
O darovanju nekretnina iz članka 1. ove
Odluke sklopit će se Ugovor.

Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/08-01/31
Urbroj: 2178/10-02-08-1
Oriovac, 15. 9. 2008.godine.
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
OPĆINE ORIOVAC
Antun Pavetić, v.r.

o izradi izmjena i dopuna PPUO Oriovac

Članak 1.
Pristupa se izradi izmjena i dopuna PPUO
Oriovac sukladno članku 102. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (N.N. br. 76/2007.).

Članak 2.
Izmjene i dopune obuhvaćaju formiranje
gospodarske zone u Lužanima, izmjenu uvjeta za
smještaj gospodarskih sadržaja u naseljima, te
usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i
gradnji (N.N. br. 76/07.).
Izmjene i dopune također obuhvaćaju
izmjenu Odredbi za provođenje u smislu
omogućavanja gradnje seoskih domaćinstava
turističkih sadržaja u građevinskim područjima
povremenog stanovanja.
Izmjene i dopune izrađuju se na
kartografskim prikazima i Odredbama za provođenje.
Navedeni zahtjevi će se na odgovarajući
način ugraditi u tekstualni i grafički dio PPUO-a.

Članak 3.
Osnovni razlog i cilj izrade izmjena i dopuna
PPUO Oriovac je stvaranje prostorne osnove za
očekivani pojačani razvoj gospodarstva na području
općine, te usklađenje sa Zakonom o prostornom
uređenju i gradnji (N.N. br. 76/07.).
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Broj: 17
Članak 4.

5.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO REGIONALNOG
RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA
GOSPODARSTVA
Babonićeva 121
10000 ZAGREB

6.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Sl.Brodu
A. Starčevića 43
35000 SLAVONSKI BROD

7.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu prirode
G-đa Randić Potkonjak
Runjaninova 2
10000 ZAGREB

8.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravi odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša
Petra Krešimira IV br. 1
35000 SLAVONSKI BROD

9.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
Služba za gospodarstvo
Odsjek za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
Petra Krešimira IV br. 1
35000 SLAVONSKI BROD

10.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
Trg pobjede bb
35000 SLAVONSKI BROD

11.

SUSJEDNE JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE

12.

HRVATSKE VODE ZAGREB
VGO za vodno područje sliva Save
VGI „Brodska posavina“ Slavonski Brod
Braće Radića 22
35000 SLAVONSKI BROD

Za potrebe izrade Plana nije potrebna izrada
stručnih podloga, odnosno koristit će se stručne
podloge iz važećeg Plana.

Članak 5.
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Stručna rješenja pribavit će se od strane
stručnog izrađivača Plana.

Članak 6.
U okviru izrade Izmjena i dopuna koriste se
katastarski planovi i geodetske podloge iz važećeg
Plana.

Članak 7.
Popis tijela i osoba određenih posebnim
propisima, koja daju zahtjeve (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog
plana iz područja svog djelokruga, te drugih
sudionika, koji će sudjelovati u izradi Plana su privitak
ove Odluke.
1.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Zvonimirova 4
10000 ZAGREB

2.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH
POSLOVA
Ulica grada Vukovara 33
10000 ZAGREB

3.

MUP PU Brodsko-posavska

4.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Uprava za poljoprivredno zemljište
g-đa Ana Budanko Penavić
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
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„VODOVOD“ d.o.o.
N. Zrinskog 25
35000 SLAVONSKI BROD

14.

HP HRVATSKA POŠTA d.d.
Središte pošta Slavonski Brod
Trg pobjede 2
35000 SLAVONSKI BROD

15.

HRVATSKA AGENCIJA ZA
TELEKOMUNIKACIJE
Jurišićeva 13
10000 ZAGREB

16.

HT- HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE
d.d.
Sektor za regionalnu mrežu
Regija 4 Istok
Kardinala A. Stepinca 8b
31000 OSIJEK

17.

OT OPTIMA TELEKOM d.o.o.
Regija Istok
Lorenza Jagera 2
31000 OSIJEK

Broj: 17

Petra Krešimira IV 11
35000 SLAVONSKI BROD
23.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
I.G.Kovačića 58
35000 SLAVONSKI BROD

24.

LUČKA KAPETANIJA SLAVONSKI
BROD
Šetalište braće Radić 19A
35000 SLAVONSKI BROD

25.

HRVATSKE ŽELJEZNICE
HŽ INFRASTRUKTURA
Ulica A. Mihanovića 12
10000 ZAGREB

26.

INA d.d.
Avenija Većeslava Holjevca 10
10000ZAGREB

27.

JANAF d.d.
Miramarska 24
10000 ZAGREB
BROD PLIN d.o.o.
Tome Skalice 4
35000 SLAVONSKI BROD

18.

T-MOBILE HRVATSKA d.o.o.
Sektor za planiranje i razvoj sustava
Ulica grada Vukovara 23
10000 ZAGREB

28.

19.

VIPNET d.o.o.
Odjel izgradnje
Ulica Hrvatske Republike 43
31000 OSIJEK

Pravne osobe navedene u stavku 1., ovoga
članka dužne su osigurati i dostaviti općini zahtjeve
(podatke, planske smjernice i propisane dokumente)
sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji u roku od 30 dana.

20.

TELE 2 d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 D
10000 ZAGREB

21.

HEP OPERATER PRIJENOSNOG
SUSTAVA d.o.o.
Prijenosno područje Osijek
Šetalište kardinala F. Šepera 1a
31000 OSIJEK

22.

HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Služba za razvoj i investicije

Članak 8.
Nacrt prijedloga Plana izradit će se
najkasnije u roku od 90 dana od primitka eventualno
nedostajućih podloga i zahtjeva iz članka 7. ove
Odluke.

Članak 9.
Izvori financiranja za izradu Plana
osiguravaju se iz Proračuna općine.
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Broj: 17
Članak 10.

Provođenje ove Odluke povjerava se
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Oriovac.

Strana:2233
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/08-01/30
Urbroj: 2178/10-01-08-1
Oriovac, 24. 6.2008.godine.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po
njezinu objavljivanju u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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OPĆINA SIBINJ

8.

Odgovorna osoba je predsjednik Općinskog
poglavarstva općine Sibinj.

Na temelju članka 78. i 81. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07), te
članku 28.Statuta općine Sibinj («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br.11/01 i 21/04)
Općinsko vijeće na svojoj 22.sjednici održanoj
29.svibnja 2008.godine donijelo je:

Na temelju Odluke Općinskog vijeća općine
Sibinj odabran je
stručni izrađivač, odnosno
izvršitelj: ARHEO d.o.o. Zagreb, Ivana Šibla 17.

ODLUKU

Članak 3.

O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA SLOBODNICA III FAZA

UPU Slobodnica-III faza izrađuje se i donosi
na temelju sljedeće pravne osnove:
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN
76/07)
Prostorni plan uređenja općine Sibinj
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 17/07)

Članak 1
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog
plana uređenja Slobodnica III faza ukupne površine
cca 15,50 ha u nastavku UPU.

Pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a

Razlozi za izradu UPU-a
Obveza donošenja UPU-a Slobodnica III
faza temelji se na članku 60.a. Odredbi za provođenje
Izmjena i dopuna PPU općine Sibinj ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 17/07).

Članak 4.
-

Članak 2.
Nositelj izrade odgovora za postupak izrade i
donošenja UPU-a Slobodnica - III faza :

Razvoja gospodarske djelatnosti na
području općine
Iskazanog interesa za gradnju gospodarskih
objekata na području obuhvata Plana
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Broj: 17
Obuhvat UPU-a

1.

Članak 5.

2.

Granice obuhvata UPU-a prikazane su na
kartografskom prikazu Izmjena i dopuna PPUO Sibinj
4. I građevinska područja naselja Slobodnica.

3.
4.
5.

Ciljevi i programska polazišta izrade UPU-a
Članak 6.

-

-

Donošenjem UPU-a planira se:
Detaljno razraditi uvjete za gradnju i uređenja
pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na
njihovu namjenu, položaj i veličinu
Utvrditi opće smjernice oblikovanja
Utvrditi način priključenja na komunalnu
infrastrukturu
Odrediti mjere zaštite okoliša, prirodnih,
krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih
vrijednsti

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i
odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Županijski zavod za prostorno planiranje
Slavonski Brod
BPŽ
Upravni odjel za graditeljstvo i
prostorno uređenje
Hrvatske vode VGI Slavonski Brod
Županijska uprava za ceste Slavonski Brod
Hrvatska agencija za telekomunikacije
Zagreb
Hrvatske šume
MUP PU-Brodsko-posavska
HEP DP «Elektra» - Slavonski Brod
JANAF Zagreb
PLINACRO - Zagreb
«VODOVOD» - Slavonski Brod

Rok za dostavu zahtjeva, podataka, planskih
smjernica je 30 dana.
Članak 9.
Rok za izradu UPU-a iznosi
115
kalendarskih dana (ne računajući dane koji će biti
potrebni za upućivanje prijedloga UPU-a na javni
uvid, samo trajanje javnog uvida te odgovore na
možebitne primjedbe).
Rokovi za izradu pojedinih faza UPU-a.

Članak 7.
U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04ispravak i 163/04) katastrski prikazi UPU-a će se
izrađivati na digitalnom topografsko-katastarskom
planu u mjerilu 1:2000.
Općina Sibinj raspolaže svim potrebnim
kartografskim prikazima za potrebe izrade UPU-a u
digitalnom obliku, te će isti biti dostavljani stručnom
izrađivaču, odnosno izvršitelju.

Članak 8.
Podaci planske smjernice i dokumenti iz
područja svog djelokruga za potrebe UPU-a zatražit
će se od:

-

-

-

-

Dostava zahtjeva tijela i osoba određenih
posebnim propisima u roku 30 dana
Izrada nacrta prijedloga UPU-a za potrebe
prethodne rasprave u roku od najviše 30 dana
po isteku roka za dostavu zahtjeva
Izrada Prijedloga UPU-a za javnu raspavu u
roku od najviše 20 dana od prihvaćanja
izvješća o prethodnoj raspravi
Provođenje javne rasprave UPU-a 30 dana
Obrada primjedbi s javne rasprave u roku
najviše 15 dana
Izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU-a
(za ishođenje suglasnosti nadležnih tijela) u
roku od 10 dana od prihvaćanja izvješća s
javne rasprave od strane Općinskog vijeća
Izrada prihvaćenog i donesenog UPU-a u
roku 10 dana nakon dobivanja mišljenja
nadležnih tijela.
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Izvori financijanja izrade UPU-a

Broj: 17
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Članak 10.
Izrada UPU-a financirat će se sredstvima
Proračuna općine Sibinj.

Završne odredbe
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

Klasa: 021-05/08-01/3
Ur.broj: 2178/08-01-08-6
Sibinj, 29.svibnja 2008.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Kovačević , v.r.
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OPĆINA SIKIREVCI

32.

B.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”br.87/08.,) i članka 26.Statuta
općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije”br.3/06.), Općinsko vijeće općine
Sikirevci na svojoj 29 sjednici održanoj 21.studenog
2008.godine, donosi:
PRORAČUN

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
( Višak prihoda i rezerviranja)

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina
C.

0 kn

RAČUN ZADUŽIVANJA
/FINANCIRANJA

Primici od financijske
imovine i zaduživanja

0 kn

Izdaci za financijsku
imovinu i otplate zajmova

10.000 kn

općine Sikirevci za 2009.godinu

I. OPĆI DIO
Neto zaduživanje / financiranje

10.000 kn

Članak 1.
Proračun općine Sikirevci za 2009. godinu
sastoji se od:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za
nefinancijsku imovinu.
Razlika- Višak / Manjak.

4.574.200 kn
142.100 kn
1.661.300 kn
3.045.000 kn
10.000 kn

Višak/Manjak + Raspoloživa sredstva iz prethodnih
godina + Neto zaduživanje/ financiranje
0 kn

Članak 2.
Opći dio prihoda i primitaka sadrži prihode i
primitke po izvorima i vrstama prihoda, te rashode i
izdatke po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:
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Rashodi i izdaci Proračuna općine Sikirevci za 2009. god. u svoti od 4.716.300 kn raspoređuju
se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.

Broj: 17
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PLAN RASHODA/IZDATAKA OPĆINE SIKIREVCI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2009. G.
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Članak 4.

Članak 2.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1.siječnja 2009.godine
i bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

Proračun se sastoji od općeg i posebnog
dijela, te planova razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čine: Račun prihoda i
rashoda, raspoloživa sredstva iz prethodne godine i
Račun financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi
prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po vrstama i
namjenama.
U Računu financiranja iskazuju se primici od
financijske imovine, primljeni krediti i zajmovi, te
izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i
kredita.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana
rashoda i izdataka proračunskih korisnika
raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću
proračunsku godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa: 400-08/08-01/2
Urborj: 2178/26-02-08-1
Sikirevci, 21.studenoga 2008.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mijo Živić, v.r.

Članak 3.
33.

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o
proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 26.
Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 03/06.), Općinsko vijeće
općine Sikirevci, na svojoj 29.sjednici održanoj
21.studenog 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Sikirevci
za 2009. godinu

Stvarna naplata prihoda nije ograničena
procjenom prihoda u Proračunu.
Iznosi izdataka u Proračunu smatraju se
maksimalnim iznosima, tako da stvarni izdaci općine
u 2009. godini ne smiju, prema ovom Proračunu, biti
veći od 4.716.300,00kuna.
Proračunska sredstava koristit će se samo za
namjene koje su utvrđene Proračunom.
Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze
na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u
Posebnom dijelu. Ukoliko dođe do podbačaja
proračunskih prihoda smanjit će se raspodjela
sredstava po korisnicima.

Članak 4.
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i
primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna općine
Sikirevci za 2009. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun), njegovo izvršenje, opseg zaduživanja i
jamstva, upravljanje financijskom imovinom, prava i
obveze korisnika i nositelja proračunskih sredstava.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se
sredstva za amortizaciju zgrada i opreme.
Sredstva za tekuće izdatke, osim za
održavanje objekata i opreme korisnika Proračuna,
izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg
plana sukladno likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 5.
Sredstva tekuće zalihe mogu se koristiti za
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neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke, za
izvršenje sudskih odluka i odluka ostalih nadležnih
organa (presuda, rješenje, naloga i sl.). O korištenju
tekuće zalihe Proračuna odlučuje općinski načelnik,
koji je o istome obvezan izvijestiti Općinsko
poglavarstvo.
Općinsko poglavarstvo je obvezno
polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju
tekuće zalihe.
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dati potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od
njih traže.

Članak 10.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u
Proračunu vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 11.
Članak 6.
U okviru svoga djelokruga i ovlasti, članovi
Općinskog poglavarstva, te voditelj Odsjeka za
Proračun, financije i računovodstvo, odgovorni su za
provedbu ove Odluke, kako za naplatu i prikupljanje
prihoda, tako i za izvršavanje svih izdataka, sukladno
namjenama i iznosima utvrđenima u posebnom dijelu
Proračuna, u okviru odgovarajućih razdjela.
Odsjek za Proračun, financije i
računovodstvo podnosi Općinskom poglavarstvu
tromjesečno, polugodišnje i devetomjesečno, a
Općinskom vijeću polugodišnje sa stanjem na dan 30.
lipnja i godišnje sa stanjem 31. prosinca, izvješće o
izvršenju Proračuna.

Članak 7.
Za izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran je
općinski načelnik.

Raspoloživim novčanim sredstvima na
računu Proračuna upravlja Poglavarstvo.
Raspoloživa novčana sredstva mogu se
oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim
pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica
poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.
Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih
zajmova donosi Poglavarstvo, a ugovor potpisuje
načelnik.
Prihodi od upravljanja raspoloživim
novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

Članak 12.
Općina se može zaduživati uzimanjem
kredita na tržištu novca i kapitala i kod izvođača
radova temeljem odluke Općinskog poglavarstva uz
prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Ugovor o zaduživanju sklapa općinski
načelnik na osnovi Proračuna, te odluke Općinskog
vijeća i uz prethodnu suglasnost Vlade Republike
Hrvatske.

Članak 8.
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti
planiranih prihoda - primitaka i rashoda - izdataka
Proračuna, Općinsko poglavarstvo će predložiti
Općinskom vijeću donošenje izmjena i dopuna
Proračuna.

Članak 13.
Općinsko poglavarstvo može davati jamstvo
pravnoj osobi u većinskom vlasništvu općine kao i
ustanovi čiji je osnivač.
Ugovore o jamstvu sklapa općinski načelnik.

Članak 9.
Članak 14.
Općinsko poglavarstvo ima pravo nadzora
nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim
poslovanjem korisnika, te na zakonitoj i svrsishodnoj
upotrebi proračunskih sredstava. Korisnici su obvezni

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31.
prosinca 2009. godine.
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Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj
godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2009.
godinu.
Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza
u 2008. godini rashodi su Proračuna za 2009. godinu,
neovisno o plaćanju.
Financijske obveze koje ne budu podmirene
do 31. prosinca 2009. godine podmirit će se iz
namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2010.
godinu.
O namjeni viška prihoda iz prethodne godine
odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja
Godišnjeg obračuna Proračuna za 2009. godinu.

Broj: 17
Članak 1.

Javni naručitelj općina Sikirevci, Ljudevita
Gaja br. 12.Sikirevci, MB:01289586, pristupa
postupku javne nabave radova za izgradnju lokalne
ceste u naselju Jaruge, te parkirališta i autobusnih
ugibališta u naselju Sikirevci na području općine
Sikirevci s projektom.

Članak 2.
Procjena vrijednosti nabave iznosi cca
800.000-1.200.000,00kn brz PDV-a.
Evidencijski broj nabave: E-VV1/08.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja
2009. godine.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Članka 4.

Klasa :400-08/08-01/3
Ur. broj: 2178/26-02-08-1
Sikirevci, 21.studenoga 2008.

Članak 3.

Način provedbe postupka javne nabave :
Otvoreni postupak javne nabave, sukladno Zakonu o
javnoj nabavu.
Predsjednik
Mijo Živić,v.r.

Članak 5.

-

34.

Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o
javnoj nabavi (Narodne Novine br. 110/07.) i čl. 39.
Statuta općine Sikirevci, (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije”3/06.), Općinsko poglavarstvo
općine Sikirevci je na svojoj 22. sjednici održanoj
19.kolovoza 2008.god. donijelo

Ovlašteni predstavnici naručitelja:
Mijo Živić-član
Đuro Živić, član
Stjepan Džambo, član

Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja:
koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne
nabave, javno otvaranje ponuda, sudjeluju u pregledu
i ocjeni ponuda, te ostali poslovi u vezi s postupkom
javne nabave.
Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad
odgovaraju odgovornoj osobi.

ODLUKU
o početku postupka javna nabave
za izgradnju nerazvrstane lokalne ceste,
parkirališta i autobusna ugibališta u općini
Sikirevci

Članak 6.
Odgovorna osoba naručitelja:
Odgovorna osoba je načelnik Stjepan Lešić.
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Članak 7.

Članak 2.

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

Procjena vrijednosti nabave iznosi
1.350.000,00kn brz PDV-a.
Evidencijski broj nabave: E-VV-2/08.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Članak 3.

Klasa:404-01/08-01/1
Urbroj:2178/26-03-08-1
Sikirevci,19.kolovoza 2008.god.

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

Za Općinsko poglavarstvo,
predsjednik: Stjepan Lešić, v.r.

Članka 4.
Način provedbe postupka javne nabave :
Otvoreni postupak javne nabave, sukladno Zakonu o
javnoj nabavu.

Članak 5.
35.

Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o
javnoj nabavi (Narodne Novine br. 110/07.) i čl. 39.
Statuta općine Sikirevci, (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije”3/06.), Općinsko poglavarstvo
općine Sikirevci je na svojoj 24. sjednici održanoj
21.studenog 2008.god. donijelo
ODLUKU
o početku postupka javna nabave
za izgradnju poslove zgrade-društveni dom u
Jarugama u općini Sikirevci

-

Ovlašteni predstavnici naručitelja:
Mijo Živić-član
Đuro Živić, član
Stjepan Džambo, član

Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja:
koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne
nabave, javno otvaranje ponuda, sudjeluju u pregledu
i ocjeni ponuda, te ostali poslovi u vezi s postupkom
javne nabave.
Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad
odgovaraju odgovornoj osobi.

Članak 6.
Članak 1.
Javni naručitelj općina Sikirevci, Ljudevita
Gaja br. 12.Sikirevci, MB:01289586, pristupa
postupku javne nabave radova za izgradnju poslovne
zgrade-društveni dom u naselju Jaruge na području
općine Sikirevci s projektom.

Odgovorna osoba naručitelja:
Odgovorna osoba je načelnik Stjepan Lešić.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
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OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa:404-01/08-01/2
Urbroj:2178/26-03-08-1
Sikirevci, 21.studenoga 2008.god.
Za Općinsko poglavarstvo,
predsjednik: Stjepan Lešić,v.r.

Broj: 17
Članka 2.

Radovi na izgradnji nerazvrstane lokalne
ceste, autobusnih ugibališta i parkirališta na području
općine Sikirevci iz članka 1. ove Odluke vršit će se u
dogovru s izabranim izvođačem radova, prema
utvrđenoj jediničnoj cijeni iz ponudbenog
Troškovnika koji je sastavni dio prihvaćene ponude
od 26. 11. 2008.godine.

Članka 3.

36.

Na temelju članka 85. i članka 86. Zakona o
javnoj nabavi («Narodne novine» broj 110/07) i
članka 41. Statuta općine Sikirevci («Službeni
vijesnik Brodsko-posavske županije» broj 3/06.), i
članak 28.Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva
općine Sikirevci(«Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 3/06.),Općinsko
poglavarstvo općine Sikirevci na 25. (telefonskoj)
sjednici održanoj 27. studenog 2008. godine , donijelo
je:

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

Članka 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE SIKIREVCI

ODLUKU
o odabiru ponude za izgradnju nerzavrstane
lokalne ceste, autobusnih ugibališta i
parkirališta na području općine Sikirevci

Članak 1.
Za izvođenje radova na izgradnji
nerazvrstane lokalne ceste, autobusnih ugibališta i
parkirališta na području općine Sikirevci, izabire se
ponuda od ponuditelja „Kamen-Gradnja“ d.o.o za
izvođenje radova u niskogradnji, Vrbska ulica br.12.,
Slavonski Brod, po ponudbenoj cijeni prema
Troškovniku u sveukupnom iznosu od 859.716,60kn
u cijenu nije uračunat PDV-e.

Klasa: 022-05/08-01/46
Urbroj:2178/26-03-08-1
Sikirevci: 27. studenoga 2008. god.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Stjepan Lešić,v.r.
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

10.

Naselja Beravci, Mala Kopanica, Divoševci (do
podjele PVC posuda)

Na temelju članka 21. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), članka
35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01.
i 129/05.) i članka 39. Statuta općine Velika
Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/01.), Općinsko poglavarstvo
općine Velika Kopanica na 47. sjednici održanoj
24. listopada 2008. godine, donijelo je

-

ODLUKU
o prethodnoj suglasnosti za povećanje cijena
za komunalne uskuge skupljanja i odvoza
komunalnog otpada
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost za povećanje
cijena za komunalne usluge skupljanja i odvoza
komunalnog otpada na području općine Velika
Kopanica isporučitelju navedene komunalne
usluge - Trgovačkom društvu "Runolist" d.o.o. iz
Vrpolja, J. J. Štrosmajera 34 i to:
Naselje Velika Kopanica
-

za pražnjenje posuda za domaćinstva
povećanje cijene od 29,00 kn mjesečno na
iznos od 35,00 kn mjesečno,
za PVC unificirane vreće povećanje
cijene od 7,00 kn/kom. na iznos od
10,00kn/kom.

-

za pražnjenje kontejnera )1100 lit) za
obrtnike i trgovačka društva povećanje
cijene od 350,00 kn mjesečno na iznos od
565,00 kn mjesečno.
za pražnjenje kontejnera (5000 lit.)
565,00 kn/pražnjenje.

Sve navedene cijene
porezom na dodanu vrijednost.

su

izražene

s

Datum primjene novih cijena je 1. rujna
2008. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa : 363-01/08-01/11
Urbroj: 2178/12-02-08-2
Velika Kopanica, 24. 10. 2008. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Zvonimir Šimunović, v.r.
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Broj: 17

11.

12.

Na temelju članka 27. Statuta općine
Velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/01.), Općinsko vijeće
općine Velika Kopanica na svojoj 23. sjednici
održanoj 26. kolovoza 2008. g. donijelo je

Na temelju članka 32. i članka 52.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne
novine" br. 66/01, 87/02, 48/05. i 90/05.),
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj
23. sjednici održanoj 26. kolovoza 2008. g. donosi

ODLUKU

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja općine
Velika Kopanica za 2007. godinu

o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za područje općine
Velika Kopanica

I
I
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica
usvaja Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih
izvještaja i poslovanja općine Velika Kopanica za
2007. godinu koju je obavio Državni ured za
reviziju,
Područni ured Slavonski Brod u
razdoblju od 2. lipnja do 15. srpnja 2008. godine.

Općinsko vijeće prihvaća Izvješće revizije
i obvezuje se da će se u budućem poslovanju
pridržavati odredbi Zakona prema nalogu
Državnog ureda za reviziju, te ispraviti navedene
nepravilnosti u što kraćem roku.

Predmet javnog natječaja je poljoprivredno
zemljište u vlasništvu države na području općine
Velika Kopanica u katastarskim općinama Velika
Kopanica, Beravci, Mala Kopanica i Divoševci u
Brodsko-posavskoj županiji, sukladno Programu
raspolaganja
poljoprivrednim
zemljištem
u
vlasništvu države na području općine Velika
Kopanica na koji je suglasnost dalo Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gopspodarstva,
Klasa:320-02/02-02-01/1114,
urbroj:525-02-0202/DI od 17. ožujka 2003. g., Klasa:320-02/0601/1498, urbroj:525-9-06-03/DI od 6. studenoga
2006. g., Klasa:320-02/07-01/1776, urbroj:525-907-2/DL od 19. listopada 2007.g.

III

II

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

Popis poljoprivrednog zemljišta koje s e
daje u zakup prilaže se ovoj Odluci i čini sastavni
dio:
A)
Poljoprivredno
zemljište
koje
je
Programom predviđeno za prodaju, daje se u
zakup do stjecanja uvjeta za prodaju, a najduže
na rok do 10 godina,

II

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa : 400-01/08-01/2
Urbroj: 2178/12-02-08-3
Velika Kopanica, 26. kolovoza 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Matija Vidaković, v.r.

B)

Poljoprivredno
zemljište
koje
je
Programom predviđeno za zakup, daje se
u zakup na rok od 10 godina,

C)

Poljoprivredno
zemljište
koje
je
Programom predviđeno za zakup, prodaju
i povrat (mješovite), daje se u zakup do
donošenja pravomoćnih rješenja o povratu
ili stjecanju uvjeta za prodaju, a najduže
na rok od 10 godina.
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III

VI

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu
države na području s otežalim uvjetima
gospodarenja u privredi utvrđeni posebnim
propisom daje se u zakup fizičkim i pravnim
osobama koje imaju prebivalište, odnosno sjedište
na području općine velika Kopanica, a koje daju
ovjerenu izjavu da će na tom području prebivati,
odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu
djelatnost najmanje 10 godina, odnosno na rok
trajanja zakupa.
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu
države može s e dati u zakup:

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

-

-

obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
upisanom u registar obveznika poreza na
dohodak kojima je poljoprivreda osnovna
djelatnost i poljoprivredni obrt,
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
pravnim
osobama
registriranim
za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti i
ostalim fizičkim i pravnim osobama koje
nisu upisane u upisnik poljoprivrednih
gospodarstava, a namjeravaju se baviti
poljoprivrednom proizvodnjom.
IV

Pravo na sudjelovanje na natječaju imaju
fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u
iznosu od 30% početne cijene zakupa za zemljište
za koje se podnosi ponuda, odnosno natječe, na
žiro-račun Proračuna općine Velika Kopanica.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa : 021-01/08-01/1
Urbroj: 2178/12-02-08-01
Velika Kopanica, 26. kolovoza 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Matija Vidaković, v.r.

13.
Na temelju članka 84. st. 2. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine"
br. 76/07.) i članka 39. Statuta općine Velika
Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/01.), Općinsko poglavarstvo
općine Velika Kopanica na 46. sjednici održanoj
20. listopada 2008. g. donijelo je
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana
uređenja "Proizvodno-poslovne zone II"
Velika Kopanica

V
Postupak javnog natječaja provest
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica.

će

Općinsko vijeće objavit će javni natječaj
najkasnije u roku 10 dana od dana dobivanja
suglasnosti
od
Ministarstva
poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj
za zakup je 15 dana od dana objavljivanja
natječaja.

I
Prihvaća se Izvješće o prethodnoj raspravi
o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja
"Proizvodno-poslovne zone II" Velika Kopanica i
utvrđuje Prijedlog Urbanističkog plana uređenja
"proizvodno-poslovne zone II" Velika Kopanica (u
daljnjem tekstu: Prijedlog Urbanističkog plana
uređenja).
II

Općinsko vijeće donijet će odluku o
izboru najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za
zakup u roku 30 dana od isteka roka za
prikupljanje ponuda.

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja
upućuje se na javnu raspravu. Javna rasprava s
javnim uvidom trajat će 30 (trideset) dana u
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vremenu od 31. 10. do 1. 12. 2008. godine.

-

III
Prijedlog Urbanističkog plana uređenja
(tekstualni i grafički dio) bit će izložen u
vijećnici općine Velika Kopanica svakim danom
od 8,00 do 14,00 sati.
IV
Tijekom trajanja javne rasprave bit će
organizirano izlaganje prijedloga Urbanističkog
plana uređenja u vijećnici općine Velika
Kopanica, dana 27. 11. 2008. godine u 10,00 sati.
V
Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe
na prijedlog Urbanističkog plana uređenja mogu
se dostaviti Općinskom vijeću zaključno s danom
1. prosinca 2008. godine.
VI
Načelnik općine Velika Kopanica obvezuje
se:

-

Broj: 17

u roku osam (8) dana po donošenju ovog
Zaključka, o njegovom sadržaju i trajanju
javne rasprave izvijestiti sredstva javnog
priopćavanja (novine ili radio),
obavijest o javnoj raspravi mora se
objaviti najkasnije osam (8) dana prije
početka javne rasprave,
uputiti posebnu pismenu obavijest o
donošenju ovog Zaključka s pozivom na
javno izlaganje, tijelima, opisanim u
članku 87. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07.).
VII

Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa : 350-01/08-01/3
Urbroj: 2178/12-02-08-2
Velika Kopanica, 20. listopada 2008. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Zvonimir Šimunović, v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

39.

Članak 5.

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj
nabavi ("Narodne novine" br. 110/07.) i članka
38. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/01. i 22/06.),
Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje na svojoj
40. sjednici održanoj 12. studenoga 2008. godine
donijelo je

Ovlašteni predstavnici naručitelja
otvorenom postupku javne nabave su:
1.
2.
3.

u

Ružica Domazet,dipl.iur.
Tomislav Šimundić,ing.elektrotehnike
Nada Funarić

Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja:
koordinaciju priprema i provođenje
postupka javne nabave,
javno otvaranje ponuda,
sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda,
usmjeravaju rad stručnih osoba i službi
naručitelja kojima je povjerena izrada
dokumentacije za nadmetanje, pregled i
ocjena ponuda, te ostali poslovi u vezi s
postupkom javne nabave.
Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj
rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.
-

ODLUKU
o početku postupka javne nabave radova za
građenje javne rasvjete u naselju Vrpolje
Članak 1.
Javni naručitelj, općina Vrpolje, Trg dr.
Franje Tuđmana bb, 35210 Vrpolje, MB:0430536
pristupa postupku predmeta nabave radova za
građenje javne rasvjete u naselju Vrpolje.

Članak 6.
Članak 2.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi
1.250.000,00 kn (bez PDV-a).
Evidencijski broj nabave: E-VV-1/2008.
Članak 3.
Izvor - način planiranja sredstava: sredstva
su planirana u Općinskom proračunu.
Članak 4.
Način provedbe postupka javne nabave:
Otvoreni postupak javne nabave sukladno članku
13. Zakona o javnoj nabavi.

Odgovorna osoba
načelnica Ankica Zmaić.

naručitelja:

općinska

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 022-05/08-01/44
Urbroj: 2178/11-01/08-1
Vrpolje, 12. 11. 2008. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.
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Broj: 17

Proračunu općine Vrpolje putem socijalnog
programa koji se donosi za svaku proračunsku
godinu.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05. i
109/07.), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi
("Narodne novine" br. 73/97., 27/01., 82/01.,
103/03., 44/06. i 79/07.) i članka 26. Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 15/01. i 22/06.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 18. sjednici
održanoj 7. 11. 2008. godine donijelo je
ODLUKU

Članak 4.
Novčanu pomoć neće moći koristiti
roditelji koji nemaju podmirene financijske obveze
prema općini Vrpolje.
Članak 5.

o isplati jednokratne novčane pomoći za
novorođenu djecu s područja općine Vrpolje

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a primjenjuje se od 1. veljače
2009. godine.

Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti,
kriteriji i postupak ostvarivanja prava na isplatu
jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu
i visina jednokratne novčane pomoći za svako
novorođeno dijete s područja općine Vrpolje.

Klasa : 021-05/08-01/5
Urbroj: 2178/11-01/08-2
Vrpolje, 7. 11. 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Članak 2.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za
novorođenu djecu pripada djetetu, a ostvaruju
roditelji djeteta - rodilja koja ima prebivalište na
području općine Vrpolje u trajanju najmanje 6
mjeseci prije dana rođenja djeteta.
Pismeni zahtjev se podnosi općini Vrpolje
u roku 60 dana od dana rođenja djeteta.
Zahtjevu za isplatu jednokratne novčane
pomoći prilaže se:
1.
2.
3.
4.

Preslika važeće osobne iskaznice
Uvjerenje o prebivalištu
Rodni list djeteta
Broj tekućeg ili žiro-računa jednog od
roditelja.
Članak 3.

Visina jednokratne novčane pomoći za
svako novorođeno dijete iznosi 1.000,00 kuna.
Isplata novčane pomoći izvršit će s e u
roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Sredstva za isplatu osiguravaju se u

41.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 49/03. i 177/04.) i članka 26. Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 15/01. i 22/06.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 18. sjednici
održanoj 7. 11. 2008. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u
Proračun i financijske izvještaje općine
Vrpolje za 2007. godinu
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Broj: 17
Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i
financijske izvještaje općine Vrpolje za 2007.
godinu koji je obavio Državni ured za reviziju,
Područni ured Slavonski Brod.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa : 021-05/08-01/6
Urbroj: 2178/11-01/08-2
Vrpolje, 7. 11. 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.
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Izdaje Stručna služba za poslove Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod

Broj: 17

