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ŽUPANIJA

-

akti Poglavarstva:

II.
U Županijsko povjerenstvo iz točke I.
ovog Rješenja imenuju se predstavnici:

195.

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 82.
sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine,
donijelo
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Županijskog
povjerenstva za koordinaciju i praćenje
provedbe mjera Nacionalnog plana aktivnosti
za prava i interese djece
od 2006. do 2012. godine

-

I.

-

Osniva se Županijsko povjerenstvo za
koordinaciju
i
praćenje
provedbe
mjera
Nacionalnog plana i aktivnosti za prava i interese
djece od 2006. do 2012. godine u Brodskoposavskoj županiji.

-

Ureda državne uprave, Službe za
društvene djelatnosti, Vladimir Blekić,
Upravnog odjel za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb, Vladimir
Štefanek,
Upravnog odjela za društvene d jelatnosti
grada Slavonskog Broda, Katica Jira,
Upravnog odjela za društvene djelatnosti
grada Nove Gradiške, Marija SubićKarlovčan,
Zamjenica župana zadužena za društvene
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb,
Ružica Vidaković,
Centra za socijalnu skrb u Slavonskom
Brodu, Marija Azapović,
Centra za socijalnu skrb u Novoj
Gradiški, Ksenija Marinić-Zoričić,
Policijske
uprave
Brodsko-posavske,
Mladen Ratković,
Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" u
Slavonskom Brodu, Neda Aberle,
Opće bolnice u Novoj Gradiški, Dražen
Oršolić,
Zavoda za javno zdravstvo Slavonski
Brod, Nevenka Meanđija,
Vijeća za nacionalne manjine Brodskoposavske županije, Tihomir Prvulović,
Društva "Naša djeca" Slavonski Brod,
Marija Tomac,
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-

-

Društva "Naša djeca" Nova Gradiška,
Verica Lukačević,
Udruge za poticanje zdravog razvoja djece
i mladih Slavonski Brod, Ljilja Brica,
Dekana rimokatoličke crkve u Slavonskom
Brodu, Tomislav Bašić,
Voditelj Stručnog
vijeća
ravnatelja
osnovnih škola, Marija Katalinić,
Voditelj
Stručnog
vijeća
ravnatelja
srednjih škola, Željko Vukelić,
Dječjeg vrtića "Ivana Brlić-Mažuranić"
Slavonski Brod, Zorana Butorac,
Centra za predškolski odgoj "Grigor
Vitez" Nova Gradiška, Zdenka Zečević.

Broj: 20

196.
Na temelju članka 37. stavak 3. Zakona o
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne
novine" br. 69/99, 151/03, 157/03. i 100/04.) i
članka 45. Statuta Brodsko-posavske županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije",
br. 9/06-pročišćeni tekst i 23/07.), Županijsko
poglavarstvo je na 82. sjednici održanoj 19.
prosinca 2008. godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o odricanju prava prvokupa nekretnine na
k.č.br. 1 k.o. Vrba

III.
Zadatak je Županijskog povjerenstva da na
osnovi Nacionalnog plana aktivnosti za prava i
interese djece od 2006. do 2012. godine
koordinira i prati provedbu mjera i aktivnosti po
nositeljima u područjima djelovanja, prikupljanja
podataka, predlaže i prati financijsku potporu u
suradnji s nositeljima aktivnosti, priprema izvješće
o provedbi mjera za svaku godinu, informira
medije o ostvarenju Plana.

I
Brodsko-posavska županija odriče se
prava prvokupa u predmetu ponude za prodaju
nekretnine na k.č.br. 1. z.k.ul. 1130 k.o. Vrba, koja
u naravi predstavlja oranicu ukupne površine
14131 m2.
Ponudu za prodaju nekretnine dostavio je
Hrvoje Banić, odvjetnik iz Vinkovaca kao
opunomoćenik vlasnika Ivana i Josipa Ošust.

IV.

II.

Tehničke i administrativne poslove za
Županijsko povjerenstvo obavljat će Upravni odjel
za d ruštvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu
skrb.

Nupoprodajna cijena nekretnine iz točke I.
ovog Zaključka iznosi 15,00 EUR po 1m2 ili
ukupno 211.965,00 EUR-a u protuvrijednosti kune
po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.
III.

V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom v jesniku Brodskoposavske županije".
Klasa : 022-05/08-01/97
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 19. prosinca 2008.

Obavijest o odricanju od prava prvokupa
Brodsko-posavska županija dostavit će drugim
pravnim osobama koje imaju pravo prvokupa i
vlasniku nekretnine.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
Klasa : 940-01/08-01/2
Urbroj: 2178/1-02/08-3
Slavonski Brod, 19. prosinca 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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Broj: 20
197.

-

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 82.
sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine,
donijelo
ODLUKU
o provođenju projekta
"Sustavno gospodarenje energijom na razini
Brodsko-posavske županije".
I.
Brodsko-posavska
županija
uvodi
i
uspostavlja sustav gospodarenja energijom-SGE u
svrhu smanjenja i kontrole potrošnje energije na
razini Županije, a time i smanjenja pripadajućih
troškova, te zaštite i očuvanja okoliša.

-
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osnivanje Energetskog tima zaduženog za
vođenje projekta SGE.
Energetski tim sastojat će se od
minimalno dvije osobe odgovarajućih
kvalifikacija. Voditelj i pomoćnik voditelja
Energetskog tima (VSS i SSS strojarski,
elektro ili građevinski), koji je sastavni
dio Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša.
osigurati prikladan prostor za smještaj
Energetskog tima, Info centra i opreme
SGE,
osigurati da ravnatelji/direktori svih
objekata u vlasništvu ili pod upravom
Brodsko-posavske županije unutar svoje
ustanove imenuju osobu odgovornu za
mjerenje i bilježenje, te dostavu podataka
o potrošnji energije na tjednoj razini
Energetskom
timu
Brodsko-posavske
županije.
IV.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
i zaštitu okoliša informirat će javnost o uslugama
Info centra, aktivnostima i rezultatima primjene
sustava gospodarenja energijom.

II.
Projekt "Sustav gospodarenja energijom"
će obuhvatiti sve objekte u vlasništvu ili pod
upravom Brodsko-posavske županije (vrtiće,
školske objekte, objekte u kulturi, socijalne
objekte, sportske objekte), javnu rasvjetu,
vodoopskrbu i odvodnju.
III.
Provođenje projekta "Sustav gospodarenja
energijom" zahtijeva sljedeće:
-

uspostavu EE Info centra za pružanje
informacija
građanima
o
mogućim
mjerama smanjenja potrošnje energije u
njihovim domovima,

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom v jesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 310-01/08-01/1
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 19. prosinca 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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Broj: 20

GRAD
SLAVONSKI BROD

-

akti Vijeća:

Članak 1.
Branka Solina razrješava se dužnosti v.d.
ravnateljice Gradske knjižnice s danom 5.
prosinca 2008. godine.

157.
Na temelju članka 26. Zakona o
knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00), članka
38. stavak 2. Zakona o ustanovama (NN 76/93),
članka 31. Statuta Gradske knjižnice Slavonski
Brod i članka 35. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
14/01, 10/05, 2/06, 19/07. i 1/08.), Gradsko vijeće
je na svojoj 13. sjednici održanoj 5. prosinca
2008. godine donijelo
RJEŠENJE
o razrješenju Branke Soline
dužnosti v.d. ravnateljice Gradske knjižnice

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/08-01/136
Urbroj: 2178/01/07-08-01
Slavonski Brod, 5. prosinca 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur., v.r.
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Broj: 20
158.

-

Na temelju članka 26. Zakona o
knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00), članka
38. stavak 2. Zakona o ustanovama (NN 76/93),
članka 31. Statuta Gradske knjižnice Slavonski
Brod i članka 35. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
14/01, 10/05, 2/06, 19/07. i 1/08.), Gradsko vijeće
je na svojoj 13. sjednici održanoj 5. prosinca
2008. godine donijelo

159.

RJEŠENJE
o imenovanju Ružice Junačko
v.d. ravnateljicom Gradske knjižnice

Članak 1.
Ružica Junačko (VŠS) imenuje se za v.d.
ravnateljicu Gradske knjižnice s danom 5.
prosinca 2008. godine.
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akti Poglavarstva:

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o
vlasništvu i d rugim stvarnim pravima ("Narodne
novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
129/00, 114/01, 76/06.) i članka 49. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni v jesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07.
i 1/08.), Gradsko poglavarstvo na svojoj 54.
sjednici održanoj 17. prosinca 2008. godine
donijelo je
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o visini
novčane naknade za pravo korištenja
distribucijske telekomunikacijske kanalizacije
(DTK) i druge komunalne infrastrukture
I.

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

Gradsko poglavarstvo stavlja izvan snage
Odluku o visini naknade za pravo korištenja
distribucijske
telekomunikacijske
kanalizacije
(DTK) i druge komunalne infrastrukture
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br.
09/07 i 03/08).

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

II

Članak 2.

Klasa : 021-01/08-01/137
Urbroj: 2178/01/07-08-01
Slavonski Brod, 5. prosinca 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Rački,dipl.iur., v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom v jesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa : 021-01/07-01/194
Urbroj:2178/01-07-08-4
Slavonski Brod, 17. prosinca 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mirko Duspara, dr.med., v.r.
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Broj: 20

OPĆINA BEBRINA

13.

novčane naknade rodilja je dužna imati važeću osobnu
iskaznicu, rodni list djeteta i uvjerenje o prebivalištu.

Na temelju članka 26.Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije “ broj
10/2001), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj
26. sjednici održanoj 15. prosinca 2008.godine
donijelo je

Članak 4.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplaćuju se
u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, a
terete Proračun općine Bebrina u 2009.godini.

ODLUKU
o naknadi rodiljama za rođenje
djeteta u 2009.godini

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se naknada
rodiljama za rođenje djeteta u 2009.godini u iznosu do
1.000,00 kn neto po djetetu.

Članak 2.
Pravo na naknadu iz članka 1. ove Odluke
ostvaruju roditelji s prebivalištem na području općine
Bebrina.

Članak 3.
Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”, a primjenjuje se od 1. 1. 2009.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/08-02/47
Urbroj:2178/02-03-08-1
Bebrina, 15.prosinca 2008.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.
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14.

Članak 3.

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. , a u svezi
sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“NN” broj 26/03.- pročišćeni tekst,
82/04, 110/04), te članka 15. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj
10/01), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 26.
sjednici održanoj 15.12. 2008.godine, donijelo je

U 2009.godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Bebrina obuhvaća:
1.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina:

-

košnja dječjih igrališta - tri puta godišnje
čišćenje ispred svih društvenih domova pet
puta godišnje
košnja trave na javnoj površini ispred
napuštenih kuća tri puta godišnje
održavanje i uređenje parkova

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.
Programom održavanja komunalne
infrastrukture određuje se održavanje komunalne
infrastrukture na području općine Bebrina za
komunalne djelatnosti:
I
II
III
IV
V

održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
održavanje javnih površina
održavanje nerazvrstanih cesta
održavanje groblja
javna rasvjeta
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje

se:
-
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opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova, po djelatnostima
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa, s naznakom izvora
financiranja.

Članak 2.
Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu
u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja donosi Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno
članka 1. ovog Programa.

-

!
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu od 10.000,00 kn a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade.
2.

Održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih zelenih površina
naročito se razumijeva održavanje zelenih površina,
pješačkih staza, parkova, dječjih igrališta, te dijelovi
javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti
dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema
posebnom zakonu.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu od 10.000,00 kn a financirat će
se iz sredstava komunalnog doprinosa.
3.
-

Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva
nasipanje tucanikom nerazvrstanih cesta
(Kaniža, Šumeće put do groblja )
nasipanje poljskih puteva
čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu od 100.000,00 kn a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade, komunalnog
doprinosa i iz poreznih prihoda.
4.
-

Održavanje groblja
održavanje mjesnih groblja 10.000,00 kn
Financiranje: iz sredstava komunalnog
doprinosa.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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5.

Javna rasvjeta

-

troškovi zamjene dotrajalih svjetiljkii rasvjetna tijela
20.000,00 kn
troškovi potrošnje električne energije
za osvjetljavanje ulica 135.000,00 kn

-

komunalne infrastrukture utvrđuje se gradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2009.godinu na području općine Bebrina.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje
se:
-

Financiranje: sredstvima komunalne naknade
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu
danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/08-02/42
Urbroj:2178/02-03-08-01
Bebrina, 15. 12. 2008.godine

Broj: 20

opis poslova s procjenom troškova za gradnju
pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku
opreme,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.

Članak 2.
Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu
u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja donosi Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture i to:

1
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović,v.r.

Javnu rasvjetu.
Članak 3.

U 2008.godini gradnja komunalne
infrastrukture iz članka 2. ovog Programa obuhvaća
sljedeće:
15.

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. , a u svezi
sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“NN” broj 26/03.- pročišćeni tekst,
82/04, 110/04), te članka 15. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj
10/01), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 26.
sjednici održanoj 15.12. 2008.godine, donijelo je

1.

Javna rasvjeta

-

izgradnja mreže javne rasvjete i postavljanje
novih rasvjetnih mjesta
(Bebrina, Kaniža, Šumeće, Zbjeg)
40.000,00 kn

Sredstva za financiranje građenja objekata
osigurat će se iz komunalnog doprinosa i poreznih
prihoda.

PROGRAM
Članak 4.
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009.godinu

Članak 1.
Programom gradnje objekata i uređaja

Ovaj Program stupa na snagu
danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 20
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa: 021-05/08-02/41
Urbroj:2178/02-03-08-1
Bebrina, 15.12. 2008.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.
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umjetničkih društava koji djeluju na području općine.
Njihov rad financira se znatnim dijelom iz Proračuna
općine.
Kud-ovi koji djeluju na području općine Bebrina su:
Kulturno-prosvjetno društvo “TARAS
ŠEVČENKO” Kaniža
Kulturno-umjetničko društvo “POSAVAC”
Kaniža
Kulturno-umjetničko društvo “ŠOKADIJA”
Šumeće
Kulturno-umjetničko društvo “ANDRIJ
PELIH” Šumeće

16.

Manifestacije u kulturi koje se održavaju na
području općine Bebrina su:

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi
(«NN» br. 27/93) i članka
15.Statuta općine Bebrina («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 10/2001.), Općinsko
vijeće općine Bebrina na svojoj 26. sjednici
održanoj 15.prosinca 2008.godine donijelo je

-Tradicionalni festival “Inati se Slavonijo” koji se
održava u
organizaciji KUD-a
“ŠOKADIJA” u Šumeću
-Tradicionalni ukrajinski bal koji se održava u
organizaciji KUD-a “ANDRIJ PELIH” u
Šumeću
-O D R Ž AVA N J E L I T E R A R N O - D R A M S K E
VEČERI POSVEĆENE Tarasu Ševčenku
koji se održava u
organizaciji KPD-a
“TARAS ŠEVČENKO” u Kaniži
-- “ Kolo na Matniku za Grgurevo” koji organizira
KUD “POSAVAC” Kaniža

PROGRAM
javnih potreba u kulturi općine Bebrina za
2009.godine
UVODNE NAPOMENE
Zakonom o financiranju javnih potreba u
kulturi («NN» br. 27/93) određeno je da Republika
Hrvatska, županije, gradovi i općine donose programe
javnih potreba u kulturi, te za njihovo ostvarivanje
osiguravaju financijska sredstva iz svog proračuna.
Program javnih potreba u kulturi
na
općinskoj razini donosi predstavničko tijelo općine
na prijedlog njegovog poglavarstva.
Sredstva za financiranje javnih potreba u
kulturi
na općinskoj razini osiguravaju se u
proračunima općine.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
OPĆINE BEBRINA ZA 2009.G.
Na području općine Bebrina rad u kulturi
odvija se najvećim dijelom kroz rad kulturno-

U Proračunu općine Bebrina izdvojeno je
50.000,00 kn na ime prijenosnih sredstava (transfera)
KUD-ovima, a ova sredstva bit će raspoređena shodno
potrebama i aktivnostima ovih društava.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/08-02/43
Urbroj:2178/02-03-08-1
Bebrina, 15.prosinca 2008.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.
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17.

korisnici i prava po osnovi socijalne skrbi.
II

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne
novine” 33/2000) i članka 12. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
10/2001), Općinsko vijeće općine Bebrina na 26.
sjednici održanoj 15.12. 2008.godine, donosi
PROGRAM
SOCIJALNIH POTREBA
OPĆINE BEBRINA ZA 2009.GODINU
I.

Broj: 20

UVOD

Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje
svojih životnih potreba i potreba osoba koje je dužan
uzdržavati.
Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje
pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba
socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama
koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu
zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih,
socijalnih i drugih okolnosti. Takve su osobe u stanju
socijalne potrebe i mogu biti korisnici socijalne skrbi.
općina Bebrina u okviru samoupravnog
djelokruga, među ostalim, osigurava lokalne potrebe
stanovnika u oblasti socijalne skrbi. Sredstva za
obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne
skrbi osigurava i Republika Hrvatska, koja svoju
djelatnost u toj oblasti obavlja putem Centra za
socijalnu skrb i drugih ustanova.
Shodno odredbama članka 7. Zakona o
socijalnoj skrbi, općine i gradovi obvezni su u svom
proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati
sredstva u visini najmanje 5% svojih prihoda, kojima
osiguravaju pomoć za podmirenje troškova
stanovanja, kao i za ostvarivanje prava utvrđenih
propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih
vrsta pomoći.
Vrste pomoći, te uvjete i način njihova
ostvarivanja propisuje općina Bebrina Odlukom o
socijalnoj skrbi.
Cilj Programa socijalne zaštite jest
sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći
osobama u stanju socijalne potrebe na području
općine Bebrina, kako bi se kroz Proračun općine
osigurala potrebna sredstva i odlukom odredili

OSNOVNI PODACI O POSTOJEĆEM
STANJU

općina Bebrina u svom sastavu ima sedam
naselja ruralnog tipa.
Prema popisu stanovništva iz 2001.godine na
području općine Bebrina živi 3541 stanovnik u
ukupno 1034 kućanstva. Veći je broj, posebice
samačkih kućanstava, starije životne dobi. U
pojedinim naseljima prevladava stanovništvo starije
životne dobi, što u pravilu znači i stanovništvo, u
prosjeku, s razmjerno niskim primanjima (mirovine).
Kretanje stanovništva

Izvor podataka: Popis stanovništva 1991. i 2001.godine

Na najvećem dijelu općine Bebrina prisutna
je depopulacija, kako većom stopom mortaliteta od
stope nataliteta tako i odljevom mlađe životne dobi
preseljavanjem u gradska središta (Slavonski Brod,
Zagreb) i druga mjesta.
Neznatno povećanje zabilježeno je
u
mjestima Kaniža i Zbjeg i to zbog doseljavanja većeg
broja ljudi iz Bosanske Posavine koji su ovdje
potražili spas od ratnih razaranja. Iz tabele je vidljivo
da je u svim ostalim mjestima zabilježen pad broja
stanovnika.
Dio radno aktivnog stanovništva zaposlen je
u Slavonskom Brodu, te u ostalim mjestima Brodskoposavske
županije, a
veći dio se bavi
poljoprivredom.
Prisutna je dnevna migracija stanovništva
prema gradu Slavonskom Brodu, ne samo vezano za
rad već i glede srednješkolskog i visokog
obrazovanja, te zadovoljavanja zdravstvenih,
kulturnih i drugih potreba stanovništva. Pri tome
sredstva javnog prijevoza koristi
manji dio
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stanovništva, koji sudjeluje u dnevnoj migraciji, što je
u suprotnosti s razdobljem od prije 10-tak godina.
Razlozi su visoke cijene prijevoznih usluga i
stvorene navike korištenja osobnog prijevoza. Javni
prijevoz u najvećoj mjeri koriste osobe koje to moraju,
znači učenici i osobe slabijeg imovnog stanja.

18.

Na temelju članka 15. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj
10/01), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 26.
sjednici održanoj 15.12. 2008.godine, donijelo je

Putem Centra za socijalnu skrb u Slavonskom
Brodu pojedine oblike socijalne pomoći ostvaruje
ukupno 82 korisnika socijalne skrbi (što obitelji što
samaca), i to kao pomoć za uzdržavanje.
III.

PLAN JAVNE NABAVE
OPĆINE BEBRINA ZA 2009.GODINU

OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI

Programom socijalne zaštite za 2009.godinu
utvrđuju se oblici socijalne skrbi i to:
pomoć za podmirenje troškova stanovanja
jednokratna pomoć
naknada rodiljama za novoronđenčad
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Članak 1.
Usvaja se Plan javne nabave općine Bebrina
za 2009.godinu.

Članak 2.
.

IV.

ZAVRŠNE NAPOMENE

Pojedinačna prava iz ovog Programa
osiguravat će se isključivo osobama koje imaju
prebivalište na području općine Bebrina.
Pojedinačna prava podliježu redovnom
preispitivanju glede postojanja uvjeta i okolnosti s
obzirom na koje su ostvarena.
Program se provodi putem usvajanja
Proračuna, Odluke o socijalnoj skrbi i drugih općih
akata, te aktivnosti Poglavarstva i Jedinstvenog
upravnog odjela na rješavanju pojedinačnih predmeta,
te praćenjem stanja njegove provedbe.
Prava koja će se na temelju ovog Programa
utvrditi Odlukom o socijalnoj skrbi i drugim općim
aktima, ostvarivat će se u okviru mogućnosti
Proračuna za 2009.godinu i njime utvrđenih namjena.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:550-01/08-01/44
Urbroj:2178/02-03-08-1
Bebrina, 15.prosinca 2008.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.

Ovaj Plan
stupa na snagu
danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”, a primjenjivat će se od 1. 1.
2009.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa: 021-05/08-02/46
Urbroj:2178/02-03-08-1
Bebrina, 15.12. 2008.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE BEBRINA ZA 2009.GODINU
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Bebrini, Dubočcu i Kaniži.

Na temelju članka 37.i članka 39. Zakona o
športu («NN» br. 111/97 i 13/98) i članka 15.Statuta
općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina
na svojoj 26. sjednici održanoj
15.12.2008.godine donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u športu općine Bebrina za
2009.godine
UVODNE NAPOMENE
Temeljem Zakona o športu («NN» br. 111/97
i 13/98) Republika Hrvatske, županije, gradovi i
općine utvrđuju javne potrebe u športu i za njihovo
ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva iz svog
proračuna u skladu sa Zakonom.
Javne potrebe u športu za koje se sredstva
osiguravju iz proračuna županije, gradova i općina
jesu aktivnosti, radovi i djelatnosti za koje je
određeno da su lokalnog značaja.
Na području općine Bebrina registrirano je 6
sportskih udruga (klubova), 2 športsko-ribolovne
udruge, dva stolnoteniska kluba: u Stupničkim
Kutima i Šumeću koji ulaze u Program javnih potreba
u športu općine Bebrina za 2009.godinu.
Športske udruge koje se bave športskom
djelatnošću su:
Nogometni klubovi:
NK “MLADOST” Banovci
NK “BONK” Bebrina
NK “POSAVAC” Kaniža
NK “GRANIČAR” Stupnički Kuti
NK “ŠOKADIJA” Šumeće
NK “GAJ” Zbjeg
Športsko-ribolovnom djelatnošću bave se
dvije športsko-ribolovne udruge: ŠRU “KEČIGA”
Dubočac i “ČIKOV” Šumeće.
Stolnoteniski klubovi u Stupničkim Kutima i
Šumeću, a počeli su s radom i stolnoteniski klubovi u

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
OPĆINE BEBRINA ZA 2009.GODINU
1.

Prijenosna sredstva športskim klubovima
za 2009.godinu

U Proračunu općine Bebrina izdvojeno je
130.000,00 kn na ime prijenosnih sredstava
(transfera) športskim klubovima i organizacijama
koje djeluju na području općine Bebrina.
Dotacija nogometnim klubovima predviđena
je u iznosu od 108.000,00 kn, tako da će svaki NK
dobiti iznos od 18.000,00 kn tijekom godine (6 NK
x 18.000,00 kn)

2.

Ostali izdaci u športu

općina podupire i sufinancira športska
natjecanja i manifestacije u športu koje se održavaju
na njenom području, a u oranizaciji su športskih
klubova, Općinskog športskog saveza i ustanova u
športu.
Financiraju se slijedeće manifestacije:
-

-

-

općinski turnir u šahu
tradicionalna utakmica između “A” i “B”
reprezentacije općine na uskrsni ponedjeljak
općinska nogometna liga u kojoj sudjeluju
NK s područja općine Bebrina
NK “OPĆINE BEBRINA” VETERANI
prijevozni troškovi NK “ŠOKADIJA”
Šumeće na tradicionalne susrete
“Šokadijadu”
dotacija za rad športsko-ribolovnih udruga:
ŠRU “KEČIGA” Dubočac i “ČIKOV”
Šumeće.
rad Stolnoteniskih klubova
rad Udruge žena koje se bave aerobikom

U Proračunu općine predviđeno je 22.000,00
kuna ime ostalih izdataka u športu.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/08-02/45
Urbroj:2178/02-03-08-1
Bebrina, 15.prosinca 2008.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.

Broj: 20
Članak 3.

Tijekom 2008. godine općina Bebrina će
pristupiti nabavi sljedećih roba, radova i usluga:
RB

Opis nabave

Konto Iznos u kn

1.

Izrada projektne dokumentacije
- poslovna zona
42149
243.500,00

2.

Izgradnja društvenih domova u
Kutima i Šumeću
42124
200.000,00

3.

Izgradnja mrtvačnica u Stup.Kutima,
Banovcima, Dubočcu
42149
800.000,00

4.

Dodatna ulaganja u društvene domove
u Zbjegu, Bebrini, Dubočcu, Kaniži,
zgrada općine
4512
120.000,00

5.

Dodatna ulaganja -uređenje
Centar sela Šumeće, Bebrina
4514
15.000,00

6.

Ugradnja klima uređaja u društvene domove
4223
200.000,00

7.

Sanacija nerazvrstanih cesta i
poljskih putova nasipanje tucanikom,
ugradnja cijevi za prijelaze
4513
80.000,00

8.

Rekonstrukcija javne rasvjete u Bebrini,
Kaniži,Zbjegu, Šumeću
3232
50.000,00

20.

Na temelju članka 14. st. 1. Zakona o javnoj
nabavi («NN» br. 117/01 i 92/05.) i članka 15.Statuta
općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na svojoj 26. sjednici održanoj 15.12.
2008.g. donijelo je
IZMJENU PLANA NABAVE
općine Bebrina za robe, radove i usluge
male vrijednosti za 2008.godinu

Članak 1.
Planom nabave općine Bebrina za robu,
radove i usluge male vrijednosti za 2008.godinu (u
daljnjem tekstu: Plan) određuje se nabava roba,
radova i usluga za koje su planirana sredstva u
Proračunu općine Bebrina za 2008.godinu čija ukupna
vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos
manji od 300.000,00 kn za robe i usluge, odnosno
500.000,00 kn za radove. U vrijednost nabave nije
uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

SVEUKUPNO

1.708.500,00

Članak 2.

Članak 4.

općina Bebrina provodit će postupak nabave
roba, radova i usluga iz članka 1. ovog Plana javnim
prikupljanjem ponuda, a za nabavu roba, radova i
usluga u vrijednosti do 70.000,00 kn izravnim
ugovaranjem.

Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva i
odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja u postupku
provođenja nabave za nabavu vrijednosti veće od
70.000,00 kn donosi Općinsko poglavarstvo.
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Broj: 20
Članak 5.

Za provedene postupke nabave u općini
Bebrina vodit će se evidencija postupka nabave i
sklopljenih ugovora o nabavi.
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Program javnih potreba u kulturi
na
općinskoj razini donosi predstavničko tijelo općine
na prijedlog njegovog poglavarstva.
Sredstva za financiranje javnih potreba u
kulturi
na općinskoj razini osiguravaju se u
proračunima općine.

Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa: 021-05/08-01/40
Urbroj:2178/02-02-08-01
Bebrina, 15.12. 2008.godine

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
OPĆINE BEBRINA ZA 2008.G.
Na području općine Bebrina rad u kulturi
odvija se najvećim dijelom kroz rad kulturnoumjetničkih društava koji djeluju na području općine.
Njihov rad financira se znatnim dijelom iz Proračuna
općine.

Kud-ovi koji djeluju na području općine Bebrina su:
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.

-

Kulturno-prosvjetno društvo “TARAS
ŠEVČENKO” Kaniža
Kulturno-umjetničko društvo “POSAVAC”
Kaniža
Kulturno-umjetničko društvo “ŠOKADIJA”
Šumeće
Kulturno-umjetničko društvo “ANDRIJ
PELIH” Šumeće

21.

-

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi
(«NN» br. 27/93) i članka
15.Statuta općine Bebrina («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 10/2001.), Općinsko
vijeće općine Bebrina na svojoj 26. sjednici
održanoj 15.prosinca 2008.godine donijelo je

Manifestacije u kulturi koje se održavaju na
području općine Bebrina su:

IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u kulturi općine Bebrina
za 2008.godinu
UVODNE NAPOMENE
Zakonom o financiranju javnih potreba u
kulturi («NN» br. 27/93) određeno je da Republika
Hrvatska, županije, gradovi i općine donose programe
javnih potreba u kulturi, te za njihovo ostvarivanje
osiguravaju financijska sredstva iz svog proračuna.

-

-

-

Tradicionalni festival “Inati se Slavonijo”
koji se održava u organizaciji KUD-a
“ŠOKADIJA” u Šumeću
Tradicionalni ukrajinski bal koji se održava u
organizaciji KUD-a “ANDRIJ PELIH” u
Šumeću
ODRŽAVANJE LITERARNO-DRAMSKE
VEČERI POSVEĆENE Tarasu Ševčenku
koji se održava u
organizaciji KPD-a
“TARAS ŠEVČENKO” u Kaniži

U Proračunu općine Bebrina izdvojeno je
42.000,00 kn na ime prijenosnih sredstava (transfera)
KUD-ovima, a ova sredstva bit će raspoređena shodno
potrebama i aktivnostima ovih društava.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

-

Klasa:021-05/08-02/38
Urbroj:2178/02-03-08-1
Bebrina, 15.prosinca 2008.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.

Broj: 20

opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova, po djelatnostima
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa, s naznakom izvora
financiranja.

Članak 2.
Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu
u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja donosi Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno
članka 1. ovog Programa.

22.
Članak 3.
Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. , a
u svezi sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03.pročišćeni tekst, 82/04, 110/04), te članka 15. Statuta
općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije, broj 10/01), Općinsko vijeće
općine Bebrina na svojoj 26. sjednici održanoj 15.12.
2008.godine, donijelo je
IZMJENU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za
2008.godinu

U 2008.godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Bebrina obuhvaća:
1

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina:

-

košnja dječjih igrališta - tri puta godišnje
čišćenje ispred svih društvenih domova pet
puta godišnje
košnja trave na javnoj površini ispred
napuštenih kuća tri puta godišnje
održavanje i uređenje parkova

-

Članak 1.
Programom održavanja komunalne
infrastrukture određuje se održavanje komunalne
infrastrukture na području općine Bebrina za
komunalne djelatnosti:
I
II
III
IV
V

održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
održavanje javnih površina
održavanje nerazvrstanih cesta
održavanje groblja
javna rasvjeta
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje

se:

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu od 10.000,00 kn a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade.
2.

Održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih zelenih površina
naročito se razumijeva održavanje zelenih površina,
pješačkih staza, parkova, dječjih igrališta, te dijelovi
javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti
dijelovi ne održavjau kao javne ceste prema
posebnom zakonu.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu od 10.000,00 kn a financirat će se iz
sredstava komunalnog doprinosa.

Broj: 20
3.
-
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Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva
nasipanje tucanikom nerazvrstanih cesta
(Kaniža, Šumeće put do groblja )
nasipanje poljskih puteva
čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu od 90.000,00 kn a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade, komunalnog
doprinosa i iz poreznih prihoda.
4

Održavanje groblja

-

održavanje mjesnih groblja
10.000,00 kn

Financiranje: iz sredstava komunalnog
doprinosa.
5.

Javna rasvjeta

-

troškovi zamjene dotrajalih svjetiljkii rasvjetna tijela

-
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20.000,00 kn
troškovi potrošnje električne energije
za osvjetljavanje ulica
135.000,00 kn
Financiranje: sredstvima komunalne naknade

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu
danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/08-02/37
Urbroj:2178/02-03-08-01
Bebrina, 15.12. 2008.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mato Dikanović, v.r.
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Broj: 20

OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

11.
Na temelju članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 29.
Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije" broj 10/01 i 6/04), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici održanoj 11.prosinca 2008. godine, donosi
PRORAČUN
općine Brodski Stupnik za 2009. godinu
I.

OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Brodski Stupnik za 2009. godinu sastoji s e od:

Članak 2.
Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka za 2009. godinu, kako
slijedi:

Broj: 20
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Broj: 20

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 17.794.539,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicma i potanjim namjenama
u Posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.

Broj: 20
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Klasa : 400-06/08-01/05
Urbroj: 2178/03-02-08-9
Brodski Stupnik, 11. prosinca 2008. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2009. godine i bit će objavljen u "Službenom
v jensiku Brodsko-posavske županije".

Članak 4.
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Broj: 20
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Broj: 20
12.
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no, odnosno prema dospjelim obvezama, a u skladu s
ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim
mogućnostima Proračuna općine.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(“Narodne novine” broj 87/08) i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 10/01. i 6/04.), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici
održanoj 11. prosinca 2008. godine, donijelo je
Odluku
o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik za
2009. godinu

Članak 4.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u
planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom
godine, prednost u podmirivanju izdataka Proračuna
imat će sredstva za redovnu djelatnost.

Članak 5.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se struktura prihoda
i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna općine
Brodski Stupnik za 2009. godinu (U daljnjem tekstu:
Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i
jamstva, upravljanje financijskom imovinom, prava i
obveze korisnika i nositelja proračunskih sredstava.

Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog
dijela, te planova razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čine: Račun prihoda i
rashoda, te raspoloživa sredstva iz prethodne godine.
U Računu prihoda i primitaka i rashoda i
izdataka iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama,
te rashodi i izdaci po vrstama i namjenama.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana
rashoda i izdataka proračunskih korisnika
raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću
proračunsku godinu.

Članak 3.
Naplata prihoda koji prema Zakonu o
financiranju jedinica lokalne i područ
ne (regionalne) samouprave i drugim propisima, te
odlukama predstavničkog i izvršnog tijela nije
ograničena procjenom prihoda u Proračunu.
Proračunska sredstva koriste se za namjene
koje su određene Proračunom, i to u visini utvrđenoj u
Posebnom dijelu u iznosu jedne dvanaestine mjeseč

Neraspoređeni dio prihoda čine
neraspoređeni rashodi do visine proračunske pričuve
koji se tijekom godine raspoređuju i koriste za
nepredviđene i nedovoljno predviđene potrebe, a koje
se financiraju iz Proračuna.

Članak 6.
Hitni i nepredvidivi rashodi koji se pojave u
tijeku proračunske godine podmirit će se iz tekuće
rezerve Proračuna.
O korištenju sredstava cjelokupne tekuće
rezerve odlučuje izvršno tijelo.
Općinski načelnik odobrava korištenje
sredstava tekuće rezerve do 5.000.00 kuna.
O korištenju tekuće rezerve Proračuna iz
stavka 3. ovog članka, općinski načelnik obvezan je
svaki mjesec izvijestiti Općinsko poglavarstvo.

Članak 7.
Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu
Proračuna za plaće zaposlenih, naknade plaća i
troškova zaposlenih u Upravnom odjelu i Službi
komunalnih djelatnosti, izvršavat će se putem žiroračuna Proračuna do visine i za namjene utvrđene
općim aktima izvršnog tijela kojima je ta materija
propisana.
Sredstva raspoređena za udruge građana
doznačavat će se kvartalno putem njihovih žiroračuna .
Sredstva raspoređena za kapitalne izdatke
izvršavat će se putem žiro-računa i doznačavat
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izravno izvođačima radova i dobavljačima roba i
usluga na temelju odluke izvršnog tijela.

Članak 8.
Nadzor nad korištenjem sredstava i
izvršavanjem Proračuna obavlja Općinsko vijeće.

Broj: 20
Članak 14.

Godišnji proračun izvršava se od 1. siječnja
do 31. prosinca 2009. godine.
Ako se proračunski prihodi ostvare u svoti
većoj od planiranih, uporabit će se za namjene koje će
na kraju obračunskog razdoblja Općinsko vijeće
propisati svojom odlukom.
Manjak Proračuna financirat će se iz viška
prihoda iz prethodnih godina.

Članak 9.
Općinski načelnik dužan je kvartalno
izvješćivati Općinsko poglavarstvo, a polugodišnje i
godišnje izvršavanje Proračuna dostavlja se
Općinskom vijeću.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”, a primjenjivat će se od
1. siječnja 2009. godine.

Članak 10.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BRODSKI STUPNIK

Općinski načelnik odgovoran je za izvršavanje
Proračuna u cjelini.

Članak 11.

Klasa: 400-06/08-01/05
Urbroj:2178/03-02-08-10
Brodski Stupnik, 22. prosinca 2008.g

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti
planiranih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka
Proračuna, izvršno tijelo će predložiti Općinskom
vijeću donošenje izmjena i dopuna Proračuna.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

Članak 12.
Raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna upravlja izvršno tijelo.
Raspoloživa novčana sredstva mogu se
oročavati kod poslovnih banaka.
Prihodi koji se ostvare od upravljanja
raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su
Proračuna.

Članak 13.
općina se može zaduživati uzimanjem kredita
na tržištu novca i kapitala i kod izvođača radova
temeljem Odluke Općinskog vijeća uz prethodnu
suglasnost Vlade RH.

13.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03pročišceni tekst, 82/04 i 110/04 Uredbe) i članka 29.
Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” broj 10/01 i 6/04),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20.
sjednici održanoj 11. prosinca 2008. godine, donosi
PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine
Brodski Stupnik za 2009. godinu
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Broj: 20
Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture
u skladu sa
člankom 30. Zakona za područje općine Brodski
Stupnik u 2009. godini za:
-

javne površine,
nerazvrstane ceste,
javnu rasvjetu,

-
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opskrbu pitkom vodom,
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
izgradnja gospodarske zone Brodski Stupnik

Ovim Programom određuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata iz
stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom
izvora financiranja po djelatnostima.

1.GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

30.000,00

Rok izgradnje - 2009. godina.
Izvori financiranja uređenja trga u Brodskom Stupniku :
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Broj: 20

Broj: 20
2.
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GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta u općini Brodski Stupnik s asfaltnim kolnikom:
Brodski Stupnik: Slavonska ulica, Stari Slatinik: A.G.
Matoša, Hrvatske mladeži, Lovčić i izgradnja
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infrastrukture u funkciji razvoja turizma (biciklističke
staze i šetnice)
Izgradnja ugibališta i postavljanje nastreš
ica, te izgradnja komunalne infrastrukture u funkciji
razvoja turizma (biciklističke staze i šetnice).

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

Izgradnje nerazvrstanih cesta na području općine Brodski Stupnik
(Slavonska ulica, Ulica hrvatske mladeži, Ulica A.G. Matoša,
Lovčić- izrada projektne dokumentacije i izgradnja)

-

Izgradnja ugibališta i postavljanje nastrešica

-

Izgradnja komunalne infrastrukture u funkciji razvoja turizma :

-

Izgradnja cesta-biciklističke staza «četiri kapelice
Izgradnja šetnica s odmorištima

1.100.000,00
200.000,00

UKUPNO:

3.000.000,00

Rok izgradnje - 2009. godina.

1.550,000,00

150,000,00
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3.GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
Izgradnja mreže javne rasvjete i postavljanje novih rasvjetnih mjesta.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Broj: 20

Broj: 20

»SLUŽBENI VJESNIK«
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4. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM
Izgradnja spojnog vodovoda za opskrbu pitkom vodom “Brodski Stupnik-Kuti” u dužini od 2 km i
izrada projektne dokumentacije za naselje Lovčić, proširenje mreže u Krajačićima i izgradnja
spojnog cjevovoda Stari Saltinik-Krajačići.

Strana: 2602

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 20

5.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Izgradnja mreže objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda u općini Brodski Stupnik,
u dužini od cca 10 km i nastavak izrade projektne dokumentacije za II.i III. etapu.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 20
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6.GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE ZONE «RIŽINO POLJE»
BRODSKI STUPNIK
Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone «Rižino polje» Brodski Stupnik

o

Članak 2.
Sredstva iz točke 1.,2. 3., 4., 5. i 6., ovog
Programa u iznosu od
10.845.000,00
kuna raspoređuju se i troše za pojedine namjene u
skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja
a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine i objavit
će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:400-06/08-01/05
Urbroj:2178/03-02-08-4
Brodski Stupnik, 11. prosinca 2008. godine
Predsjednik
Mijo Jurišić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Broj: 20

14.

atmosferskih voda te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje
fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama:

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba) i
članka 29. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 10/01 i
6/04), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 20.
sjednici održanoj 11. prosinca 2008. g. donijelo je

-

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture iz članka
22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2009. godini

Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u
ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna a financirat će se
iz sredstava komunalne naknade.

II.

Članak 1.
-

1.
2.

Odvodnja atmosferskih voda,
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina
3.
Održavanje javnih površina,
4.
Održavanje nerazvrstanih cesta,
5.
Održavanje groblja
6.
Javna rasvjete.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
-

opseg i opis poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja.

Članak 2.
U 2009. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Brodski Stupnik obuhvaća:
I.

Odvodnju atmosferskih voda

Pod odvodnjom atmosferskih voda razumijeva se
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda , odvodnja

Održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina

Pod održavanje čistoće javnih površina
razumijeva se čišćenje javnih površina:
-

Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2009. godini na području
općine Brodski Stupnik za komunalne djelatnosti:

pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste
na području cijele općine po potrebi.

-

čišćenje raslinja i košnja dječjih igrališta - pet
puta godišnje,
čišćenje otvorenih odvodnih kanala jednom godišnje,
čišćenje ispred svih društvenih domova više puta godišnje,
košnja trave na javnoj površini ispred
napuštenih kuća - tri puta godišnje

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna a financirat će se
iz sredstava komunalne naknade.

III.

Održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina naročito se
razumijeva održavanje javnih zelenih površina,
pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih
kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih
prometnih površina, te dijelovi javnih cesta koje
prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao
javne ceste prema posebnom zakonu:
-

popravak dječjih igrališta,
nabavka ukrasnog grmlja za javne površine

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna a financirat će
se iz sredstava komunalne naknade.

Broj: 20
IV.
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Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
putova

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva
se održavanje površina koje se koriste za promet po
bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju
korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih
propisa:
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Članak 3.

Sredstva komunalne naknade iz članka 2. u
iznosu od 325.000,00 kuna raspoređuju se i troše u
skladu s dinamikom ostvarenja i naplate komunalne
naknade.

Članak 4.
-

nasipanje nerazvrstanih cesta
nasipanje poljskih putova,
čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama,

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu 35.000,00 kuna, a financirat će se
iz sredstava komunalne naknade.

V.

Održavanje groblja

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:400-06/08-01/05
Urbroj:2178/03-02-08-5
Brodski Stupnik, 11. prosinca 2008. godine

Pod održavanjem groblja i krematorija
razumijeva se održavanje prostora i zgrada za
obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika:
-

izgradnja staze na groblju.
tekuće održavanje mrtvačnica u Brodskom
Stupniku i Starom Slatiniku

Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u
ukupnom iznosu 10.000,00 kuna a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade.

VI.

Javna rasvjeta

Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se
upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete uključivo podmirivanje troškova električ
ne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih
cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta :
-

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

izmjena i popravci rasvjetnih tijela za
područje općine povjereni su tvrtki
«ORIOELEKTRO» iz Oriovca
po potrebi tijekom godine 30.000,00 kuna,
utrošak električne energije za javnu rasvjetu
170.000,00 kuna
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna a financirat će
se iz sredstava komunalne naknade.

15.

Na temelju članka 29. Statuta općine Brodski
Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 10/01 i 6/04), Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici održanoj 11.
prosinca 2008. godine, donosi
PROGRAM
TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA, TE IZGRADNJE
GRAĐEVINSKIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
ZA 2009. GODINU

U skladu sa zahtjevima mjesnih odbora
utvrđuje se tekuće i investicijsko održavanje
građevinskih objekata u vlasništvu općine Brodski
Stupnik po aktivnostima:
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AKTIVNOST:

TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA U
VLASNIŠTVU OPĆINE
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Rashodi za utrošenu električnu energiju po
objektima (električna energija, plin)
.18.158,00
Rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje (domovi)
20.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
20.000,00
Komunalne usluge (odvoz smeća, voda)
4.684,00
Osiguranje objekata i opreme 7.800,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
(rashodi za slivnu vodnu naknadu)52.300,00
Ukupno AKTIVNOSTI.: 122.942,00

II.

AKTIVNOST:

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM
OBJEKTIMA
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
društvenih domova :
1.
2.
3.
4.
5.

Dom u Starom Slatiniku 300.000,00
Dom u Brodskom Stupniku..1.300.000,00
Dom u Krajačićima50.000,00
Dom u Lovčiću 50.000,00
Vatrogasni dom100.000,00
Ukupno AKTIVNOST II. : 1.800.000,00

III.

AKTIVNOST:

NABAVKA OPREME ZA DRUŠTVENE
DOMOVE
1.

Oprema za Društvene domove na području
općine 70.000,00
Ukupno AKTIVNOST III:70.000,00

IV.

Broj: 20

AKTIVNOST:

IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA:
1.
2.
3.
4.
5.

Izgradnja lovačke kuće.400.000,00
Izgradnja trafo stanice u Ulici Petra Svačića u
Starom Slatiniku100.000,00
Izrada ograda na igralištima, izgradnja
sanitarnog čvora i iskop bunara 150.000,00
Izgradnja kapelice na Kućištu u Starom
Slatiniku 20.000,00
Izrada projektne dokum. i uređenje zemljišta
za stambenu zonu kod ciglane ... 200.000,00
Ukupno AKTIVNOST IV: 870.000,00

Sveukupno: AKTIVNOST I. + II. + III. + IV. =
2.862.942,00 kuna
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-06/08-01/05
Urbroj:2178/03-03-08-6
Brodski Stupnik, 11. prosinca 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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Broj: 20
16.

Ukupno za realizaciju Programa u predškolskom i
školskom odgoju u 2009 godini nužno je osigurati:
341708,00 kuna

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi i članka 29 Statuta
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 10/01 i 6/04) Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na svojoj 20 sjednici održanoj
11 prosinca 2008 godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba i potrebnih sredstava u području
društvenih djelatnosti za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu općine
Brodski Stupnik za 2009 godinu
1.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM
ODGOJU

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi
(«NN»10/97), općina Brodski Stupnik provodi
organizirani kraći program rada s djecom predškolske
dobi igraonica i «mala škola» Program igraonice
«Rani razvoj» provodi se u sklopu djelovanja Narodne
knjižnice i čitaonice Brodski Stupnik Zbog
nedostatnog prostora u sklopu knjižnice, program se
za sada provodi u područnim školama u Brodskom
Stupniku i Starom Slatiniku Program se provodi dva
puta tjedno u trajanju od 2,5 sata, uz angažiranje
stručne osobe odgajatelja, za vrijeme dok traje i
nastava. Za provedbu ovog kraćeg programa postoji
veliki interes roditelja, koji sufinanciranju njegovu
provedbu u iznosu od 50,00 kuna U Program bude
uključeno 20-30-ero djece u svakoj grupi Također se
provodi i program «MALE ŠKOLE» u trajanju od
najmanje 150 sati u organizaciji Dječjih vrtića
U okviru javnih potreba općina planira sufinancirati
izradu projektne dokumentacije i kupovinu zemljišta
za osmogodišnju školu, koja se planira uz pomoć
općine financirati i sredstava iz EIB II programa
-
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Za realizaciju Predškolskog programa
41708,00 kuna,
Za izradu projektne dokumentacije i
kupovinu zemljišta za školu300000,00 kuna

2.

OBNOVA POVIJESNIH GRAĐEVINA

Objekti «Stare općine i «Stare škole» pripadaju
stilskom razdoblju arhitekture bidermayera (18201840) Radi se o objektima javne namjene Osim svoje
povijesne imaju i arhitektonsku vrijednost Na
području nekadašnje vojne krajine vrlo malo je
sačuvanih objekata profane arhitekture čija povijesna
struktura nije promijenjena uslijed novih i
neprimjerenih namjena Na primjeru predmetnih
građevina koje su građene u prvim desetljećima 19
stoljeća kao objekti javne namjene sačuvana je u
većem dijelu izvorna povijesna struktura koja je samo
djelomično devastirana na objektu «stare škole» Na
tom objektu prilikom posljednje građevinske
intervencije tkz «obnove» izvedena je djelomična
devastacija fasadnog platna kada je zbog ugradnje
nove stolarije promijenjena izvorna geometrija
prozorskih otvora, te djelomično obijena izvorna,
žbuka, odnosno promijenjen pokrov Uzimajući u
obzir navedenu intervenciju mišljenja smo da
predmetne građevine osim svog značaja kao jedini
sačuvani primjerci vojno-krajiške kulture i javne
namjene i šire, posjeduju osim povijesne vrijednosti i
arhitektonsku vrijednost Arhitektonska vrijednost
građevine proizlazi iz primijenjene tipologije
uobičajenih sklopova konstrukcija (visoka krovišta s
razuporima) i materijala koji su karakteristični za prvu
polovicu 19 stoljeća
Mišljenja smo da je nužna
preventivna zaštita istih, te se ide u pravcu izrade
elaborata istražnih konzervatorskih radova
Zgrada «Stare škole» namijenjena je za potrebe
knjižnice i čitaonice te igraonice. Općina Brodski
Stupnik je osnivač knjižnice koja djeluje u ne
primjerenom općinskom prostoru od cca 35m2 i broji
5300 primjeraka knjiga, još uvijek neriješenog statusa
Napominjemo da bi konačnim uređenjem ovog
objekta riješili pitanje prostora knjižnice, te iste
zaštitili
Za obnovu građevine nužna je izrada dokumentacije elaborata istražnih konzervatorskih radova kako bi se
objekt javne namjene stavili u funkciju za potrebe rada
knjižnice i čitaonice i igraonice, te potrebe rada
udruga i dr Program sadrži izradu neophodnih
dokumenata kao što su:
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Povijesni podaci, deskripcija, konzervatorska
istraživanja na arhitektonskom sklopu povijesne
građevine, valorizacija nalaza istražnih
konzervatorskih radova, konzervatorske smjernice za
revitalizaciju povijesne građevine, konzervatorskoarhitektonska dokumentacija (arhitektonski snimak,
katalog profilacija arhitektonskih elemenata,
povijesna slojevitost arhitektonskog sklopa), idejni
projekt, glavni projekt, detaljni nacrti
Za realizaciju programa obnove «Stare škole» u 2009
godini potrebno je osigurati 1057000,00 kuna , od
čega se planira 500000,00 Ministarstvo kulture,
Županija 250000,00 kuna i općina 307000,00 kuna

3.

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA
BRODSKI STUPNIK

Narodna knjižnica i čitaonica Brodski Stupnik djeluje
od 1988 godine Smještena je u prostorima zgrade
Društvenog doma u neadekvatnom prostoru i u tijeku
su aktivnosti na uređenju objekta «stare škole» koji je
prenamijenjen za djelovanje knjižnice Knjižnica
raspolaže s knjižnim fondom od preko 5000 knjiga
Nabavka knjižne i neknjižne građe u pravilu se
financiralo iz Programa Ministarstva kulture, no zbog
ne osamostaljenja knjižnice sukladno Zakonu,
sredstva se neće moći dalje ostvarivati Za nabavku
knjiga dijelom će sudjelovati Brodsko-posavske
županije i općina Brodski Stupnik
Za realizaciju Programa u Narodnoj knjižnici i
čitaonici Brodski Stupnik u 2009 (nabavka knjižne
građe, uredski materijal, obilježavanje mjeseca
hrvatske knjige, te povremeno angažiranje djelatnika
za rad u knjižnici-ugovor o djelu i dr) potrebno je
osigurati 30000,00 kuna

4.

POMOĆ UDRUGAMA U KULTURI I
PROMICANJU RAZVOJA TURIZMA

Broj: 20

b)
UDRUGA ZAVIČAJNO DRUŠTVO
STARI SLATINIK Osnovano sa ciljem promicanja
naselja Stari Slatinik u povijesnom, kulturnom i
gospodarskom smislu, okupljanja i organiziranja
Staroslatiničana, poticanja kulturnog i zabavnog
života (zavičajna zbirka etno muzej)
Za realizaciju redovnog programa općina u svom
Proračunu osigurava 10000,00 kuna
c)
UDRUGA «EKO-ETNO» SELO LOVČIĆ
- Udruga je osnivana sa ciljem okupljanja i
organiziranja članova radi očuvanja tradicije i
izvornosti sela Lovčić u dijelu običaja, arhitekture,
folklora, uređenja okoliša, restauracije objekata i
predmeta, te zaštite prirode Za realizaciju ovog
programa općina u svom Proračunu osigurava
20000,00 kuna
d)
ZLATOVEZILJE BRODSKI STUPNIK
Udruga osnovana 2008 godine, sa ciljem očuvanja
etno baštine - izrada suvenira tehnikom zlatoveza
ručno rađen u svrhu unapređenja razvoja turizma
Sudjeluju na raznim općinskim i županijskim
sajmovima, izložbama i raznim manifestacijama
Dobitnici su nagrade za suvenir hrvatske «Zeleni
cvijet 2007».
Za realizaciju dijela planiranih aktivnosti u Proračunu
se osigurava 5000,00 kuna
Ukupno potrebna sredstva za pomoć udrugama u
kulturi i promicanju turizma iznosi 55000,00 kuna
5.

POMOĆ UDRUGAMA U TEHNIČKOJ
KULTURI

«Udruga korisnika bežičnih sustava
BSWireless» Cilj udruge je povećanje pokrivenosti
signalom bežične mreže, povećanje broja članova,
besplatan pristup internetu članovima Udruge
Za realizaciju planova potrebno je osigurati 5000,00
kuna

Praćenje i poticanje programa rada:
a)

KULTURNO-UMJETNIČKOG
DRUŠTVA «ZRINSKI» BRODSKI
STUPNIK koji pod stručnim vodstvom
okuplja veći broj članova i djeluje kroz niz sekcija
Za realizaciju redovnog programa općina u svom
Proračunu osigurava20000,00 kuna

6.

MANIFESTACIJE - OBILJEŽAVANJE
ZNAČAJNIH DOGAĐANJA
Tijekom godine na području općine Brodski Stupnik
održavaju se i obilježavaju sljedeće manifestacije:
Dan Državnosti 2000,00 kuna
Dan općine - 10 rujna 20000,00 kuna
«Stupnička berba grožđa»-drugi tjedan u

Broj: 20
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rujnu (subota ili nedjelja) 10000,00 kuna
Dan Svih svetih 2000,00 kuna
Memorijalni turnir «Neven i Mijo»5000,00
kuna
Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa
osiguravaju se u Proračunu općine u iznosu 39000,00
kuna, prema odluci Poglavarstva

Za realizaciju ovih pomoći u Proračunu općine
Brodski Stupnik osiguravaju se sredstva u iznosu od
30000,00 kuna
Ukupno potrebna sredstva za realizaciju Programa
javnih potreba i potrebnih sredstava u području
društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju
u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2009 godinu
iznose 1633708,00 kuna

7.
POMOĆ ŠPOTRTSKIM UDRUGAMA
Na području općine Brodski Stupnik djeluju dva
nogometna kluba i to NK «SVAČIĆ» Stari Slatinik i
NK «SLAVONAC» Brodski Stupnik, košarkaški klub
«STUPNIK» Brodski Stupnik i šahovski klub
«ZRINSKI» Stari Slatinik, te ostale udruge koje se
financiraju sredstvima Proračuna:
NK «SVAČIĆ» Stari Slatinik
30000,00
kuna
NK «SLAVONAC» Brodski Stupnik
20000,00 kuna
Škola nogometa NK5000,00 kuna
Košarkaški klub «STUPNIK» Brodski
Stupnik 5000,00 kuna
Šahovski klub «ZRINSKI» Stari Slatinik
3000,00 kuna
Lovna jedinica «DUB» Brodski Stupnik i
Stari Slatinik 6000,00 kuna
Udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka
«Slavonac» 1000,00 kuna
Kinološka udruga 3000,00 kuna
TAEKWONDOE klub HWA RANG Brodski
Stupnik3000,00 kuna
Za praćenje i poticanje programa rada ovih športskih
udruga u Proračunu za 2009 godinu određuju se
sredstva u iznosu od 76000,00 kuna

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-06/08-01/05
Urbroj:2178/03-02-08-8
Brodski Stupnik, 11 prosinca 2008 godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

17.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (N.N.
br. 27/01,59/01,82/01, i 103/03) i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 10/01 i 6/04), Općinsko
vijeće općine Brodski stupnik na svojoj 20. sjednici
održanoj 11. prosinca 2008. godine, donijelo je
PROGRAM

8.
POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Na području općine Brodski Stupnik djeluju četiri
župne zajednice:
-

Župna zajednica «Sv Ilije» Brodski Stupnik
15000,00 kuna
Župna zajednica Sv Ivana Krstitelja filijala
Stari Slatinik župa Sv Josip 10000,00 kuna
Župna zajednica Bučje
filijala Lovčić
2500,00 kuna
Župna zajednica Odvorci filijala Krajačići
2500,00 kuna

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području
općine Brodski Stupnik za 2009. godinu

Ovim Programom se određuje način obavljanja i
financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnika
socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje tog prava, te
druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti
socijalne skrbi.
Sukladno odredbama članka 10. Zakona o socijalnoj
skrbi, općine i gradovi su obvezni u svom proračunu
za potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva kojima
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osiguravaju pomoć za podmirenje troškova
stanovanja, kao i za ostvarivanje prava utvrđenih
propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih
vrsta pomoći.
OBLICI I OPSEG SOCIJALNE POMOĆI
Programom socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
ime čega je u Proračunu općine Brodski Stupnik za
2009. godinu izdvojeno 176.340,00 kuna utvrđuju se
sljedeći oblici pomoći:
1.
POMOĆI SAMCIMA I OBITELJIMA
Programom socijalne skrbi u Proračunu općine
Brodski osigurana su sredstva u iznosu od
118.000,00kuna za sljedeće namjene:
a). Pomoć obiteljima za novorođenčad
Pomoć obiteljima za novorođeno dijete s
prebivalištem na području općine Brodski Stupnik i to
1.000,00 kuna po djetetu, a za svako 5. i sljedeće u
iznosu od 5.000,00 što ukupno iznosi 50.000,00 kuna.
b). Podmirenje troškova stanovanja
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnika
socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi
i Odlukom o pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnika socijalne skrbi. Istom Odlukom
utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć
kao i oblici pomoći u iznosu do 4.000,00 kuna.
c). Jednokratne novčane pomoći
Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u
pravilu jednom u tijeku godine, a visina će se
određivati ovisno o veličini potrebe i drugim
okolnostima, te posebnim uvjetima i okolnostima u
kojima živi podnositelj zahtjeva.
Općinsko poglavarstvo odlučuje o realizaciji
pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 10.000,00 kuna.
d). Podmirenje pogrebnih troškova
Najnužniji pogrebni troškovi će se financirati
osobama koje troškove nije dužan financirati Centar
za socijalnu skrb, ako umrla osoba nije prije smrti
osigurala sredstva za podmirenje tih troškova
(ušteđevina, osiguranje i dr.), te ako ne postoje osobe
koje bi morale i mogle snositi pogrebne troškove,
prema odluci Poglavarstva u iznosu do 2.000,00 kuna
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e). Pomoć u plaćanju komunalne naknade
Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od obveze
plaćanja komunalne naknade oslobođene su osobe
koje ispunjavaju uvjete iz Odluke.
Od obveze plaćanja komunalne naknade mogu biti
oslobođene i druge osobe čiji zahtjevi budu odobreni
od strane Općinskog poglavarstva u iznosu do
5.000,00 kuna.
f). Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za
uzdržavanje
Na temelju podataka dobivenih od Centra za socijalnu
skrb o korisnicima prava na pomoć za uzdržavanje,
izradit će se rješenja za ostvarivanje prava na ogrjev .
Sredstva za ogrjev osiguravaju se u Proračunu
Brodsko-posavske županije i prema broju izdanih
rješenja doznačavaju se u Proračun općine Brodski
Stupnik koja je krajnji isplatitelj u iznosu do
28.000,00 kuna.
g). Pomoć u plaćanju komunalnog doprinosa
Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu od obveze
plaćanja komunalne naknade oslobođene su osobe
koje ispunjavaju uvjete iz Odluke u iznosu do
5.000,00 kuna.
h). Pomoć u plaćanju priključenja na komunalnu
infrastrukturu
Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja od
obveze plaćanja naknade za priključenju na
komunalnu infrastrukturu oslobođene su osobe koje
ispunjavaju uvjete iz navedenog Zakona u iznosu do
10.000,00 kuna.
i). Pomoć u plaćanju školske kuhinje
općina će sufinancirati troškove školske kuhinje za
djecu čiji roditelji su slabijeg imovnog stanja, a prema
spisku škole koja upućuje zahtjev Općinskom
poglavarstvu za doznaku sredstava ili putem zamolbi
roditelja u iznosu do 4.000,00 kuna.

2.

SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I
HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih
organizacija u Proračunu za 2007. godinu u skladu s
mogućnostima općine, putem transfera doznačit će
sredstva za rad Udruga:
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a). Crveni križ
5.000,00 kuna,
b). Centar za prevenciju 2.000,00 kuna,
c). Udruga slijepih
1.000,00 kuna,
d). Ostale udruge
3.000,00 kuna.
Sredstva za 2008. godinu planiraju se u iznosi od
11.000,00 kuna, a bit će raspoređena odlukom
Općinskog poglavarstva.

3.

TROŠKOVI ZA RAD AMBULANTE
OPĆE MEDICINE U BRODSKOM
STUPNIKU

Za funkcioniranje rada ambulante opće medicine u
Brodskom Stupniku ( materijal za čišćenje, energija,
telefon usluge čišćenja) u Proračunu općine Brodski
Stupnik osiguravaju se potrebita financijska sredstva
u iznosu do 21.340,00 kuna.

4.

ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI

Deratizacija i dezinsekcija na području općine
Brodski Stupnik u pravilu se provodi dva puta
godišnje, a sredstva za provedbu jednog tretmana
osigurana se u Proračunu općine Brodski Stupnik u
iznosu do 26.000,00 kuna.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-06/08-01/05
Urbroj:2178/03-02-08-7
Brodski Stupnik, 12. prosinca 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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18.

Na temelju članka 29. Statuta općine Brodski
Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” 10/01. i 6/04), Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik na 21. sjednici održanoj 22. prosinca
2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o isplati
jednokratne naknade za novorođenu djecu
rodiljama s područja općine Brodski Stupnik

I.
U Odluci o isplati jednokratne naknade za
novorođenu djecu rodiljama s područja općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 4/08. ) članak 3. stavak 1.
mijenja se i glasi:
Visina naknade za svako novorođeno dijete
iznosi 1.000,00 kuna, a za svako 5. i dalje iznosi
5.000,00 kuna.

II.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:550-01/08-01/31
Urbroj:2178/03-03-08-2
Brodski Stupnik, 22. prosinca 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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Broj: 20
Članak 4.

Na temelju članka 56. stavak 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj 33/01, 60/01 i 109/07),
članka 127. Zakona o službenicima i namještenicima
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj: 86/08) i članka 42. Statuta
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 10/01 i 6/04), Općinsko
poglavarstvo općine Brodski Stupnik na svojoj 37.
sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donosi
ODLUKU
o plaćama, dodacima na plaću, radnom vremenu,
odmorima, dopustima i ostalim materijalnim
pravima načelnika, službenika i namještenika
zaposlenih u općini Brodski Stupnik

Osnovica za obračun plaće ista je kao i za
državne službenike i namještenike propisana
Kolektivnim ugovorom za državne službenike i
namještenike.

Članak 5.
Za obračun plaće prema složenosti poslova
utvrđuju se koeficijenti i to:
-

za načelnika općine ..koeficijent 2,00
za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
koeficijent 1,40
za voditelja odsjeka I.koeficijent 1,10
za voditelja odsjeka II koeficijent 1,10
za komunalni djelatnik Ikoeficijent 0,80
za komunalni djelatnik II.. koeficijent 0,80
za komunalni djelatnik III .koeficijent 0,65

OPĆE ODREDBE
Članak 6.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina i način
obračuna plaće, kao i dodataka na plaću načelniku,
službenicima i namještenicima zaposlenicima u
općini Brodski Stupnik, radno vrijeme, odmori,
sigurnost na radu i ostala materijalna prava.

Članak 2.
Financijska sredstva za ostvarivanje prava iz
članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu
općine Brodski Stupnik.

PLAĆE I DODACI NA PLAĆU

Zaposlenik u Upravnom odjelu zbog
zalaganja na radu, samoinicijativi, pravovremenosti i
kreativnosti u izvršavanju poslova i zadataka,
odgovornosti i radne discipline, pripada na ime
stimulativnog dijela plaće povećanje stvarnog
koeficijenta i to:
za zaposlenike s 5-15 godina radnog staža
.koeficijent 0,04
za zaposlenike s 15-30 godina radnog
iskustva ..koeficijent 0,08
za zaposlenike s preko 30 godina radnog
iskustva koeficijent 0,13.
Načelnik može zbog natprosječnih rezultata
rada zaposlenika odobriti zaposleniku nagradu u
visini 20% osnovice tijekom godine, ali ne kao stalni
dodatak uz plaću.

Članak 3.
Plaću načelnika, službenika i namještenika
čini osnovna plaća i dodaci na plaću.
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta
složenosti radnog mjesta na koje je zaposlenik
raspoređen i osnovica za izračun plaće, uvećan za
0,5% za svaku navršenu godinu staža.

Članak 7.
Dodatke na plaću i druga prava vezana uz
plaću zaposlenici će ostvariti prema Kolektivnom
ugovoru za državne službenike i namještenike.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Zaposlenici imaju pravo na prijevozne
troškove s posla i na posao u visini mjesečne karte
prijevoza od mjesta stanovanja do posla, a u slučaju da
rade u mjestu stanovanja visinu mjesečne karte do
najbliže stanice, odnosno prve stanice javnog
prijevoza.

RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI
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pomoć u slučaju smrti, odvojeni život, naknada
troškova prijevoza, službena putovanja, jubilarna
nagrada, novčani iznos ili poklon djeci zaposlenika u
prigodi Sv. Nikole, godišnja nagrada za božićne
blagdane (božićnica) i druga materijalan prava u
skladu sa Zakonom o radu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Članak 13.

Radno vrijeme, odmori i dopusti rangirani su
Kolektivnim ugovorom za državne službenike i
namještenike.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o osnovama za raspoređivanje plaća,
naknada i drugih materijalnih prava djelatnika
zaposlenih u općinskoj upravi općine Brodski Stupnik
od 29.03.1994. i 31. srpnja 1995. i Odluke o
izmjenama i dopunama odluke o osnovama za
raspoređivanje plaća, naknada i drugih materijalnih
prava djelatnika zaposlenih u Općinskoj upravi općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/96).

Članak 9.
Rješenje o ukupnom trajanju godišnjeg
odmora donosi načelnik općine za svakog zaposlenika
posebno, a sukladno odredbama Kolektivnog ugovora
za državne službenike i namještenike.

Članak 14.
Članak 10.
Sva ostala prava vezana za radno vrijeme,
odmore i dopuste zaposlenik ima pravo koristiti
sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za državne
službenike i namještenike.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije" a primjenjuje se od 01. siječnja
2009. godine.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU
Članak 11.
Sva prava i obveze zaposlenika u smislu
zdravlja i sigurnosti na radu propisana su
Kolektivnim ugovorom za državne službenike i
namještenike, te se shodno tome primjenjuje i na
zaposlenike općine.

OSTALA MATERIJALNA PRAVA
Članak 12.
Na sva ostala materijalna prava kao što su:
regres za korištenje godišnjeg odmora, otpremnina,

Klasa: 120-01/08-01/06
Urbroj:2178/03-01-08-1
Brodski Stupnik, 22. prosinac 2008.g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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20.

Broj: 20
P LA N

nabave općine Brodski Stupnik u 2009. godini
Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi
( " N.N. broj 110/07 i 125/08) i članka 42. Statuta
općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01 i 6/04), Općinsko
poglavarstvo općine Brodski Stupnik na svojoj 37.
sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo
je

Članak 1.
Sukladno Proračunu općine Brodski Stupnik
za 2009. godinu utvrđuje se Plan nabave, kako
slijedi:
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Članak 2.
Postupak nabave provodi se sukladno
odredbama Zakona o javnoj nabavi.
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:400-01/08-01/07
Urbroj:2178/03-03-08-1
Brodski Stupnik, 22. prosinca 2008.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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Broj: 20

OPĆINA BUKOVLJE

14.

-

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o
sportu (Narodne novine broj 111/97.) i članka 25.
Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 11/01.) Općinsko vijeće
općine Bukovlje na 20. sjednici održanoj 16. prosinca
2008.g. donijelo je:

-

provođenjem dijela programa tjelesne i
zdravstvene kulture djece i mladeži,
djelovanjem sportskih udruga,treningom,
organiziranjem i provođenjem
natjecanja,općom i posebnom zdravstvenom
zaštitom sportaša,
sportsko-rekreacijskim aktivnostima
građana,
stručnim radom u sportu.

PROGRAM
III
javnih potreba u sportu u 2009.godini na
području općine Bukovlje

Javne potrebe u sportu osiguravat će se putem
aktivnosti,koje će organizirati i provoditi sportske
udruge na području općine Bukovlje,a to su:

I
Programom javnih potreba u sportu na
području općine Bukovlje u 2009.godini (u daljnjem
tekstu: Program) određuju se aktivnosti,poslovi i
djelatnosti u sportu koji su od lokalnog značenja, te će
se sredstva za njihovo financiranje osigurati iz
Proračuna općine Bukovlje u 2009.godini.

1. Nogometni klub 'Slavonac', Bukovlje ,
2. Nogometni klub 'Bratstvo', Vranovci
3. Kuglački klub 'Slavonac', Bukovlje,
4. Veterani Nogometni klub 'Slavonac', Bukovlje ,
5. Škola nogometa “Bubamara”

IV
II
Javne potrebe u sportu na području općine
Bukovlje ostvarivat će se:
- poticanjem i promicanjem športa,

Za javne potrebe u sportu na području općine
Bukovlje u 2009.godini,a imajući u vidu pojedinačne
programe rada i druge izdatke Proračuna,u Proračunu
općine Bukovlje osigurat će se sredstva u iznosu od
50.000,00 kuna koja se raspoređuju:

»SLUŽBENI VJESNIK«
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nogometni klub Slavonac, Bukovlje
14.000,00 kuna
Nogometni klub Bratstvo, Vranovci
14.000,00 kuna
Kuglački klub .Slavonac, Bukovlje
10.000,00 kuna
Veterani Nogometni klub .Slavonac,
Bukovlje
- 2.000,00 kuna
Škola nogometa “Bubamara”
- 5.000,00
kuna
Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog
Programa
- 5.000,00 kuna
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15.

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90.
i 27/93.) i članka 25. Statuta općine Bukovlje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
11/02) Općinsko vijeće općine Bukovlje na
20.sjednici održanoj 16. prosinca 2008.g. donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi u 2009.godini na
području općine Bukovlje

V
Sredstva za javne potrebe u sportu utvrđena
ovim Programom, uplaćivat će se na žiro-račune
korisnicima putem doznaka, odnosno prema
pojedinačnim zahtjevima. Ako se u Proračunu neće
ostvarivati planirani prihodi, sredstva za javne potrebe
uplaćivat će se sukladno mjesečnom ostvarivanju
prihoda.

Programom javnih potreba u kulturi na
području općine Bukovlje u 2009.godini (u daljnjem
tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u
kulturi koje će se financirati iz Proračuna općine
Bukovlje u 2009.godini.

VI

II.

U izvršenju ovog Programa, korisnici kojima
su ovim Programom raspoređena sredstva dužni su
podnijeti Općinskom poglavarstvu općine Bukovlje
godišnje izvješće najkasnije do 15.veljače
2010.godine.

Javne potrebe u kulturi na području općine
Bukovlje ostvarivat će se:
djelovanjem udruga u kulturi,te pomaganjem
i poticanjem umjetničkog i kulturnog
stvaranja,
investicijskim odražvanjem i adaptacijom
objekata kulture,sakralnih objekata i
spomenika kulture,
akcijama i manifestacijama u kulturi koje će
pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog
života,
snimanjem i izdavanjem materijala sa ciljem
očuvanja kulturne baštine.

VII
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009.
godine.

I.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
III.
Klasa: 400-01/08-01/48
Urbroj:2178/25-02-08-1
Bukovlje, 16. prosinca 2009.g

Na području općine Bukovlje djeluju:
-

Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

-

Kulturno-umjetničko društvo "BUKOVLJEVRANOVCI"
PŠ Vranovci - Osnovna škola Bogoslav
Šulek.
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-

Društvo Naša djeca, Bukovlje.

Broj: 20
VIII.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009.
godine.

Za javne potrebe iz točke II.ovog Programa,
uključujući i sakralne objekte i spomenike kulture u
Proračunu općine Bukovlje u 2009.godini osigurat će
se sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

V.

Klasa: 400-01/08-01/49
Urbroj:2178/25-02-08-1
Bukovlje, 16. prosinca 2008.g.

Sredstva iz točke IV.ovog Programa
raspoređuju se:
1.
2.
3.
3.

Kulturno-umjetničko društvo "BUKOVLJEVRANOVCI" -10.000,00 kuna
PŠ Vranovci - Osnovna škola Bogoslav
Šulek - 2.000,00 kuna
Društvo Naša djeca, Bukovlje - 2.000,00
kuna
Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog
Programa
- 6.000,00 kuna

VI.
Sredstva za javne potrebe u kulturi utvrđena
ovim Programom, uplaćivat će se na žiro-račune
korisnicima, putem doznaka odnosno prema
pojedinačnim zahtjevima. Ako se u Proračunu neće
ostvarivati planirani prihodi, sredstva za javne potrebe
uplaćivat će se sukladno mjesečnom ostvarivanju
prihoda.

Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

16.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br.11/01), Općinsko vijeće općine Bukovlje
na 20. sjednici održanoj 16. prosinca 2008. godine
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba općine Bukovlje u akciji »Gradovi
i općine - prijatelji djece« za 2009. godinu

Članak 1.
VII.
U izvršenju ovog Programa,korisnici kojima
su ovim Programom raspoređena sredstva dužni su
podnijeti Općinskom poglavarstvu općine Bukovlje
godišnje izvješće najkasnije do 15. veljače
2010.godine.

Programom javnih potreba općine Bukovlje u
akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2009.
godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti općine
Bukovlje u ostvarivanju akcije »Gradovi i općine prijatelji djece«.

Članak 2.
Za ostvarenje Programa osiguravaju se
sredstva u ukupnom iznosu od 17.000,00 kn za
sljedeće namjene:

»SLUŽBENI VJESNIK«
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a)

-

b)

-

Sufinanciranje udruga koje ostvaruju
program rada s učenicima, odnosno školom,
te društvene brige o djeci predškolske dobi
Društvo Naša djeca, Bukovlje - Dječja
igraonica
- 10.000,00 kuna
Ekološka udruga Vinkovac, Bukovlje
1.000,00 kuna
PŠ ''Bogoslav Šulek'' Vranovci - 1.000,00
kuna

Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu i primjenjuje se
od 1. siječnja 2009. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa: 400-01/08-01/50
Ur. broj: 2178/25-08-01
Bukovlje,16 . prosinca 2008.

Sufinanciranje manifestacija značajnih za
općinu Bukovlje udruge nositelji aktivnosti
Dječji maskenbal u općini Bukovlje
1.000,00 kuna
Međunarodnog dana obitelji u općini
Bukovlje
- 1.000,00 kuna
Europskog tjedna kretanja u općini
Bukovlje
- 1.000,00 kuna
Dječji tjedan u općini Bukovlje - 1.000,00
kuna
blagdan Sv. Nikole u općini Bukovlje
1.000,00 kuna

Članak 3.
Navedene aktivnosti od općeg su značenja za
općinu Bukovlje i za svu djecu predškolske i
osnovnoškolske dobi pa se potrebna sredstva za
njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu općine
Bukovlje za 2009. godinu.
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Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

17.

Na temelju članka i članka 25. Statuta općine
Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 11/01.) Općinsko vijeće općine
Bukovlje na 20.sjednici održanoj 16. prosinca
2008.g. donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u području društvenih djelatnosti
u 2009.godini na području općine
I.

Članak 4.
Pored sredstava navedenih u članku 2. ovog
Programa, općina Bukovlje provedbu akcije »Gradovi
i općine - prijatelji djece« ostvaruje i kroz programe
javnih potreba u području, sportu, kulturi, te socijalnoj
skrbi.

Programom javnih potreba u društvenim
djelatnostima za udruge građana na području općine
Bukovlje u 2009.godini (u daljnjem tekstu: Program)
određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koji su od
lokalnog značenja,te će se sredstva za njihovo
financiranje osigurati iz Proračuna općine Bukovlje u
2009.godini.

Članak 5.

II.

Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje
vrši raspored sredstava, prati njihovo namjensko
korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa
Općinskom poglavarstvu.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima na
području općine Bukovlje ostvarivat će se:

»SLUŽBENI VJESNIK«
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poticanjem i promicanjem zaštite prirode i
okoliša,
provođenjem edukacijskih programa i
aktivnosti za građane
organiziranjem manifestacija
stručnim radom u razvoju civilnog društva.

III.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima za
ostale civilne udruge osiguravat će se putem
aktivnosti,koje će organizirati i provoditi civilne
udruge na području općine Bukovlje,a to su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.

Lovačko društvo ''Dolca'' Vranovci ,
Udruga hrvatskih dragovoljaca
Domovinskog rata
Udruga Prvi hrvatski redarstvenik,
Udruga vinogradara i vinara, Bukovlje,
Ekološka udruga Vinkovac Bukovlje
Udruga uzgajatelja malih životinja Slavonski
gaćan
Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica
Bukovlje-Vranovci,

8.

Broj: 20

Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog
Programa
- 3.000,00 kuna

V.
Sredstva za javne potrebe u društvenim
djelatnostima za ostale civilne udruge utvrđena ovim
Programom, uplaćivat će se na žiro-račune
korisnicima putem doznaka,odnosno prema
pojedinačnim zahtjevima. Ako se u Proračunu neće
ostvarivati planirani prihodi, sredstva za javne potrebe
uplaćivat će se sukladno mjesečnom ostvarivanju
prihoda.

VI.
U izvršenju ovog Programa,korisnici kojima
su ovim Programom raspoređena sredstva dužni su
podnijeti Općinskom poglavarstvu općine Bukovlje
godišnje izvješće najkasnije do 15.veljače
2010.godine.

VII.
IV.
Za javne potrebe u društvenim djelatnostima
za civilne udruge na području općine Bukovlje u
2009.godini,a imajući u vidu pojedinačne programe
rada i druge izdatke Proračuna u Proračunu općine
Bukovlje osigurat će se sredstva u iznosu od
23.000,00 kuna koja se raspoređuju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lovačko društvo ''Dolca'' Vranovci
4.000,00 kuna
Udruga vinogradara i vinara - Igrač,
Bukovlje
- 4.000,00 kuna
Udruga hrvatskih dragovoljaca
Domovinskog rata
- 3.000,00 kuna
Udruga Prvi hrvatski redarstvenik
3.000,00 kuna
Ekološka udruga Vinkovac Bukovlje
2.000,00 kuna
Udruga uzgajatelja malih životinja Slavonski
gaćan - 2.000,00 kuna
Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica
Bukovlje-Vranovci,
- 2.000,00 kuna

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa: 400-01/08-01/51
Urbroj:2178/25-02-08-1
Bukovlje, 16. prosinca 2008.g
Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.
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Broj: 20
18.

9.

Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi
(.Narodne novine broj 73/97., 27/01, 53/01, 82/01 i
103/03) i članka 25. Statuta općine Bukovlje
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
11/01) Općinsko vijeće općine Bukovlje na
20.sjednici održanoj 16. prosinca 2008.g. donijelo je
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Za ostale javne potrebe Programa10.000,00 kuna

III.
Sredstva iz točke II. doznačivat će se na
temelju zaključka Općinskog poglavarstva, a
temeljem zamolbi pojedinca ili udruge,sukladno
financijskim mogućnostima Proračuna.

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
općine Bukovlje u 2009.godini
I.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području općine Bukovlje u 2009.godini (u daljnjem
tekstu: Program) ostvarivat će se putem Odbora za
društvene djelatnosti općine Bukovlje, Crvenog križa
Slavonskog Broda,Centra za socijalnu skrb Slavonski
Brod, Osnovne škole u Vranovcima ,te djelovanjem
humanitarnih udruga.

IV.
Za osobe koje ostvaruju pravo na pomoć za
podmirenje troškova stanovanja, a što podrazumjeva
podmirenje troškova stanovanja (stanarine, vode,
električne energije, odvoza smeća, komunalne
naknade, ogrjeva i drugih troškova), pomoći iz ove toč
ke socijalnog programa podmiruju se plaćanjem
pojedinačnih računa osobama koje ostvaruju pravo na
podmirenje troškova stanovanja.
Osobe iz stavka 1. ove točke oslobađaju se
plaćanja komunalne naknade najviše do iznosa koji je
utvrđen Zakonom o socijalnoj skrbi.

II.
V.
Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi
raspoređuju se:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

sufinanciranje školske kuhinje 25.000,00 kuna,
za pripomoć i potpore u prevladavanju
svakodnevnih teškoća za pomoć socijalno
ugroženim obiteljima 10.000,00 kuna.
pomoć troškovi sahrane 15.000,00 kuna.
pomoć oprema za novorođenče 25.000,00 kuna.
potpore za Crveni križ Brodsko-posavske
županije
- 3.000,00 kuna.
potpore za Udruga slijepih Brodsko-posavske
županije
- 1.000,00 kuna.
potpore za OŠ Milan Amruš, Slavonski
Brod - 1.000,00 kuna.
Pomoć za troškove prijevoza učenika 3.i
4.razreda srednjih škola 50.000,00 kuna

Osobe koje su radno sposobne, a primit će bilo koji
oblik pomoći temeljem ovog Programa obvezne su za
primljenu pomoć odraditi određeni posao, a za koji će
ih obvezati Općinsko poglavarstvo svojim
zaključkom.

VI.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja,a primjenjuje se od 1. siječnja 2009.g.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa:400-01/08-01/47
Urbroj:2178/25-02-08-1
Bukovlje, 16. prosinca 2008. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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19.

Broj: 20
Članak 1.

Na temelju
članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04),
te članka 25. Statuta općine Bukovlje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj br. 11/01.),
Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 20.
sjednici održanoj 16 .prosinca 2008. godine, donijelo
je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u
2009. godini

Ovim Programom održavanja komunalne
infrastrukture u 2009. godini (u daljnjem tekstu:
Program), utvrđuju se opseg i vrsta radova na
održavanju razine komunalne opremljenosti, kao i
iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo
ostvarivanje u 2009. godini.
Ovim Programom također se utvrđuje i iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa financiranja održavanja komunalne
infrastrukture na području općine Bukovlje za radove
koji su izvedeni u prethodnoj godini.
Članak 2.
Na području općine Bukovlje održavanje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
obuhvaća:

1. Odvodnju atmosferskih voda
- uređenje kanalske mreže u naseljima općine Bukovlje
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- održavanje zelenih površina - košnja trave na javnoj površini, dječja igrališta
- sanacija smetišta u naseljima općine Bukovlje
3. Održavanje javnih površina
-popravak nogostupa, uređenje trgova i autobusnih stajališta, nabavka zelenila
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
- saniranje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom na području općine Bukovlje
- održavanje poljskih puteva na području općine Bukovlje
- održavanje prometne infrastr. i čišćenje snijega u naseljima općine Bukovlje
5. Održavanje groblja
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja
6. Održavanje javne rasvjete
- utrošak struje za javnu rasvjetu u naseljima općine Bukovlje
- održavanje javne rasvjete u naseljima općine Bukovlje

60.000,00 kn
60.000,00 kn
10.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
20.000,00 kn
20.000,00 kn
200.000,00 kn
150.000,00 kn
40.000,00 kn
10.000,00 kn
60.000,00 kn
60.000,00 kn
200.000,00 kn
150.000,00 kn
50.000,00 kn

S V E U K U P N O550.000,00 kn
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Članak 3.

PROGRAM

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2008. godini osiguravaju
se iz sljedećih izvora:
1.
komunalna naknada
350.000,00
2.
grobna naknada
50.000,00
3.
ostali prihodi Proračuna
općine Bukovlje
150.000,00
ukupno kuna 550.000,00.«

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Bukovlje za
2009. godinu

Članak 4.
Općinsko vijeće može u toku godine mijenjati
i nadopunjavati Program, a sve na osnovi priliva
sredstava komunalne naknade.
Članak 5.
Ovaj Program održavanja komunalne
infrastrukture stupa na snagu danom donošenja, a
primijenjuje se od 1. siječnja 2009.godine.

Članak 1.
Ovim Programom određuje se gradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te
nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na
području općine Bukovlje za 2009. godinu za javne
površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu
pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda i odlaganje
komunalnog otpada.
Ovaj Program sadrži opis poslova s
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i
uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
Programa s naznakom izvora financiranja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 363-01/08-01/22
URBROJ: 2178/25-02-08-1
Bukovlje, 16 .prosinca 2008.
Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

Članak 2.
Građenje javnih površina financirat će se iz
sredstava komunalnog doprinosa i sredstava
Proračuna općine Bukovlje u ukupnom iznosu od
250.000,00 kuna za sljedeće namjene:
-

izgradnja nogostupa u naseljima općine
Bukovlje
150.000,00 kuna
uređenje javno-prometnih površina u
naseljima općine Bukovlje 100.000,00 kuna

Članak 3.

20.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
26/03 - pročišćeni tekst i 82/04, 110/04 i 178/04) i
članka. 25 Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj br. 11/01.),
Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 20.
sjednici održanoj 16. prosinca 2009. godine, donijelo
je

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se
iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava
Proračuna općine Bukovlje u ukupnom iznosu od
2.000.000,00 kuna za sljedeće namjene:
-

rekonstrukcija i modernizacija Ulica
D.Rakovca
1.300.000,00 kuna
rekonstrukcije nerazvrst.cesta u naseljima
općine Bukovlju 700.000,00 kuna

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete
financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i
sredstava Proračuna općine Bukovlje u ukupnom
iznosu od 200.000,00 kuna za sljedeće namjene:
-

proširenje javne rasvjete Bukovlje
100.000,00 kuna
proširenje javne rasvjete Vranovcima
40.000,00 kuna
proširenje javne rasvjete Korduševci
25.000,00 kuna
proširenje javne rasvjete Šušnjevci
25.000,00 kuna
proširenje javne rasvjete Ježevik
10.000,00 kuna

-

-

Broj: 20

uređenje staza i grobnih polja na mjesnim
grobljima u Vranovcima
25.000,00 kuna
uređenje staza i grobnih polja na mjesnim
grobljima u Šušnjevcima, Korduševci i
Ježevik 25.000,00 kuna

Članak 8.
Građenje objekata Društvene infrastrukture
financirat će se iz sredstava Proračuna općine
Bukovlje u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna za
sljedeće namjene:
-

izgradnja polivalentene dvorane Društvenog
doma u Bukovlju
1.000.000,00 kuna

Članak 5.
Članak 9.
Građenje objekata i uređaja za opskrbu
pitkom vodom financirat će se iz sredstava Proračuna
općine Bukovlje u ukupnom iznosu od 1.000.000,00
kuna za sljedeće namjene:
vodoopskrbna mreža u naselju Bukovlje i
Vr a n o v c i ( s p r e c r p n o m s t a n i c o m )
1.000.000,00 kuna

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog
Programa utvrđuju se u iznosu od 5.550.000,00 kuna
od čega se 250.000,00 kuna odnosi na prihod po
osnovi komunalnog doprinosa, a 5.200.000,00 kuna
na sredstva Proračuna općine Bukovlje i prihoda
Proračuna po ostalim osnovama.

Članak 6.

Članak 10.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju
otpadnih voda financirat će se iz sredstava Proračuna
općine Bukovlje u ukupnom iznosu od 1.000.000,00
kuna za sljedeće namjene:

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009.
godine.

-

izgradnja kanalizacije - I faza kolektori i
crpne stanice 1.000.000,00 kuna

Članak 7.
Građenje i uređenje groblja financirat će iz
sredstava komunalnog doprinosa i sredstava
Proračuna općine Bukovlje u ukupnom iznosu od
100.000,00 kuna za:
uređenje staza i grobnih polja na mjesnim
grobljima u Bukovlju
50.000,00 kuna

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 363-01/08-01/23
URBROJ: 2178/25-02-08-1
Bukovlje, 16. prosinca 2008.
Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 20
21.

4.
5.

Na temelju članka 39.stavka 2.Zakona o
sportu („Narodne novine” broj 111/97.) i članka 25.
Statuta općine Bukovlje (.“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 11/01.) Općinsko vijeće
općine Bukovlje na 20.sjednici održanoj 16. prosinca
2008.g. donijelo je
IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
javnih potreba u sportu u 2008.godini na
području općine

6.
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Veterani Nogometni klub .Slavonac,
Bukovlje
- 1.000,00 kuna
Škola nogometa Bubamara, Bukovlje
- 5.000,00 kuna
Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog
Programa
- 6.000,00 kuna

Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u »Službeniom vjesniku
Brodsko-posavske županije «.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Članak 1.
U Programu javnih potreba u sportu na
području općine Bukovlje u 2008.godini ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj br. 26/07)
članak 3. mijenja se i glasi:

Klasa: 400-01/07-01/48
Urbroj:2178/25-02-08-2
Bukovlje, 16. prosinca 2008.g
Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

''Javne potrebe u sportu osiguravat će se
putem aktivnosti,koje će organizirati i provoditi
sportske udruge na području općine Bukovlje,a to su:
1. Nogometni klub 'Slavonac', Bukovlje ,
2. Nogometni klub 'Bratstvo', Vranovci
3. Kuglački klub 'Slavonac', Bukovlje,
4. Veterani Nogometni klub 'Slavonac', Bukovlje ,
5. Škola nogometa 'Bubamara', Bukovlje ,

Članak 2.

22.

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi („Narodne novine” broj
47/90. i 27/93.) i članka 25. Statuta općine Bukovlje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
11/02) Općinsko vijeće općine Bukovlje na
20.sjednici održanoj 16. prosinca 2008.g. donijelo je

Članak 4. mijenja se i glasi:
IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
Za javne potrebe u sportu na području općine
Bukovlje u 2008.godini,a imajući u vidu pojedinačne
programe rada i druge izdatke Proračuna,u Proračunu
općine Bukovlje osigurat će se sredstva u iznosu od
50.000,00 kuna koja se raspoređuju:

javnih potreba u kulturi u 2008.godini na
području općine Bukovlje

Članak 1.
1.
2.
3.

Nogometni klub Slavonac, Bukovlje
- 16.000,00 kuna
Nogometni klub Bratstvo, Vranovci
- 12.000,00 kuna
Kuglački klub .Slavonac, Bukovlje
- 10.000,00 kuna

U Programu javnih potreba u kulturi na
području općine Bukovlje u 2008.godini ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj br. 26/07)
članak 4. mijenja se i glasi:

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Za javne potrebe iz članka 2..ovog Programa,
uključujući i sakralne objekte i spomenike kulture u
Proračunu općine Bukovlje u 2008.godini osigurat će
se sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.

Broj: 20
Članak 1.

U Programu javnih potreba u društvenim
djelatnostima na području općine Bukovlje u
2008.godini Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije broj br. 26/07) članak 3. mijenja se i glasi:

V.
Sredstva iz točke IV.ovog Programa
raspoređuju se:
1.
2.

Kulturno-umjetničko društvo "BUKOVLJE
-VRANOVCI" - 8.000,00 kuna
PŠ Vranovci - Osnovna škola Bogoslav
Šulek - 2.000,00 kuna

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

Javne potrebe u društvenim djelatnostima za
ostale civilne udruge osiguravat će se putem
aktivnosti,koje će organizirati i provoditi civilne
udruge na području općine Bukovlje,a to su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Lovačko društvo ''Dolca'' Vranovci ,
Udruga hrvatskih dragovoljaca
Domovinskog rata Bukovlje
Udruga Prvi hrvatski redarstvenik,
Udruga vinogradara i vinara, Bukovlje,
Ekološka udruga Vinkovac Bukovlje
Sindikat umirovljenika Bukovlje-Vranovci
Udruga uzgajatelja malih životinja Slavonski
gaćan

Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:

Klasa: 400-01/07-01/49
Urbroj:2178/25-02-08-2
Bukovlje, 16. prosinca 2008.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

Za javne potrebe u društvenim djelatnostima
za civilne udruge na području općine Bukovlje u
2009.godini,a imajući u vidu pojedinačne programe
rada i druge izdatke Proračuna u Proračunu općine
Bukovlje osigurat će se sredstva u iznosu od
17.000,00 kuna koja se raspoređuju:
1.

23.

2.
3.

Na temelju članka i članka 25. Statuta općine
Bukovlje (.“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 11/01.) Općinsko vijeće općine
Bukovlje na 20.sjednici održanoj 16. prosinca
2008.g. donijelo je

4.
5.
6.

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
7.
javnih potreba u području društvenih djelatnosti
u 2008.godini na području općine

8.

Lovačko društvo ''Dolca'' Vranovci
4.000,00 kuna
Udruga vinogradara i vinara - Igrač,
Bukovlje
- 3.000,00 kuna
Udruga hrvatskih dragovoljaca
Domovinskog rata
- 1.000,00 kuna
Udruga Prvi hrvatski redarstvenik
3.000,00 kuna
Ekološka udruga Vinkovac Bukovlje
2.000,00 kuna
Sindikat umirovljenika Hrvatske, BukovljeVranovci
- 1.000,00 kuna
Udruga uzgajatelja malih životinja Slavonski
gaćan - 2.000,00 kuna
Za ostale javne potrebe iz članka 2.ovog
Programa
- 1.000,00 kuna

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 20
Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije «.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

3.
4.
5.
6.

Klasa: 400-01/07-01/51
Urbroj:2178/25-02-08-2
Bukovlje, 16. prosinca 2007.g

7.
8.

Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.
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udrugama građana
8.000,00 kuna.
pomoć troškovi sahrane 15.000,00 kuna.
pomoć oprema za novorođenče 17.000,00 kuna.
potpore za Crveni križ Brodsko-posavske
županije
- 2.000,00 kuna.
potpore za Udruga slijepih Brodsko-posavske
županije
- 1.000,00 kuna.
potpore za OŠ Milan Amruš, Slavonski
Brod - 1.000,00 kuna.
Pomoć za troškove prijevoza učenika 3.i
4.razreda srednjih škola - 10.000,00 kuna.

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

24.

Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine” broj 73/97., 27/01, 53/01, 82/01 i
103/03) i članka 25. Statuta općine Bukovlje
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
11/01) Općinsko vijeće općine Bukovlje na
20.sjednici održanoj 16. prosinca 2008.g. donijelo je

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa:400-01/07-01/47
Urbroj:2178/25-02-08-2
Bukovlje, 16. prosinca 2008. g.

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA

Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
općine Bukovlje u 2008.godini

Članak 1.
25.
U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području općine Bukovlje u 2008.godini Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije broj br. 26/07)
članak 2. mijenja se i glasi:
Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi
raspoređuju se:
1.
sufinanciranje školske kuhinje - 21.000,00
kuna,
2.
za pripomoć i potpore u prevladavanju
svakodnevnih teškoća za pomoć socijalno
ugroženim obiteljima,te za pomoć raznim

Na temelju
članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04),
te članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj br. 11/01.),
Općinsko vijeće općine Bukovlje na 20. sjednici
održanoj 16 .prosinca 2008. godine, donijelo je

»SLUŽBENI VJESNIK«
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IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Broj: 20

Brodsko-posavske županije" broj br. 26/07) članak 2.
mijenja se i glasi:
Na području općine Bukovlje održavanje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
obuhvaća:

U Programu održavanja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu ("Službeni vjesnik
1. Odvodnju atmosferskih voda
- uređenje kanalske mreže u naseljima općine Bukovlje
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- održavanje zelenih površina - košnja trave na javnoj površini, dječja igrališta
- sanacija smetišta u naseljima općine Bukovlje
3. Održavanje javnih površina
-popravak nogostupa, uređenje trgova i autobusnih stajališta, nabavka zelenila
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
- saniranje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom na području općine Bukovlje
- održavanje poljskih puteva na području općine Bukovlje
- održavanje prometne infrastr. i čišćenje snijega u naseljima općine Bukovlje
5. Održavanje groblja
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja
6. Održavanje javne rasvjete
- utrošak struje za javnu rasvjetu u naseljima općine Bukovlje
- održavanje javne rasvjete u naseljima općine Bukovlje

19.000,00 kn
19.000,00 kn
6.000,00 kn
4.000,00 kn
2.000,00 kn
40.000,00 kn
40.000,00 kn
185.000,00 kn
100.000,00 kn
75.000,00 kn
10.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
220.000,00 kn
142.000,00 kn
78.000,00 kn

S V E U K U P N O500.000,00 kn
Članak 2.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:
»Sredstva za realizaciju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2008. godini osiguravaju
se iz sljedećih izvora:
1.
komunalna naknada
300.000,00
2.
grobna naknada
50.000,00
3.
ostali prihodi Proračuna općine Bukovlje
150.000,00
ukupno kuna 500.000,00.«

Ova Izmjena i dopuna stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije ".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 363-01/07-01/22
URBROJ: 2178/25-02-08-2
Bukovlje, 16 .prosinca 2008.
Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 20
26.
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Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:
Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
26/03 - pročišćeni tekst i 82/04, 110/04 i 178/04) i
članka. 25 Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj br. 11/01.),
Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 20.
sjednici održanoj 16. prosinca 2008. godine, donijelo
je

''Građenje objekata i uređaja javne rasvjete
financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i
sredstava Proračuna općine Bukovlje u ukupnom
iznosu od 250.000,00 kuna za sljedeće namjene:
-

proširenje javne rasvjete Bukovlje u
naseljima općine Bukovlje 250.000,00 kuna''

IZMJENU I DOPUNU
Članak 4.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Bukovlje za
2008. godinu

Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2008. godinu ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj br. 26/07)
članak 2. mijenja se i glasi:
''Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna općine
Bukovlje u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna za
sljedeće namjene:
izgradnja nogostupa u naseljima općine
Bukovlje
80.000,00 kuna
uređenje javno-prometnih površina u
naseljima općine Bukovlje 70.000,00 kuna''

Članak 5. mijenja se i glasi:
''Građenje objekata i uređaja za opskrbu
pitkom vodom financirat će se iz sredstava Proračuna
općine Bukovlje u ukupnom iznosu od 300.000,00
kuna za sljedeće namjene:
-

vodoopskrbna mreža u (s precrpnom
stanicom)
300.000,00 kuna''

Članak 5.
U članku 6. iznos ''2.500.000,00 kuna''
zamjenjuje se sa ''400.000,00 kuna''

Članak 6.
članak 7. mijenja se i glasi:

Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
''Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se
iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava
Proračuna općine Bukovlje u ukupnom iznosu od
340.000,00 kuna za sljedeće namjene:
rekonstrukcija i modernizacija Ulice
sv.Josipa
240.000,00 kuna
rekonstrukcije nerazvrst.cesta u naseljima
općine Bukovlju
100.000,00 kuna''

''Građenje i uređenje groblja na području
općine Bukovlje
financirat će iz sredstava
komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna općine
Bukovlje u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna za
sljedeće namjene:
-

uređenje staza i grobnih polja na mjesnim
grobljima u općini Bukovlje
300.000,00 kuna ''

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Članak 7.

I

Članak 9. mijenja se i glasi:
''Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog
Programa utvrđuju se u iznosu od 2.540.000,00 kuna
od čega se 200.000,00 kuna odnosi na prihod po
osnovi komunalnog doprinosa, a 2.340.000,00 kuna
na sredstva Proračuna općine Bukovlje i prihoda
proračuna po ostalim osnovama.''

Ova Izmjena i dopuna stupa na snagu danom
donošenja a objaviti će se u » Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije «.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Opći dio
Članak 1.

U Proračunu općine Bukovlje za 2008.
godinu članak 1. mijenja s e i glasi:
Proračun općine Bukovlje za 2008. godinu
sastoji se od:
A)

Članak 8.

Broj: 20

Računa prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

3.471.000,00

Rashodi poslovanja
Rashodi za nefinancijsku
imovinu

1.326.000,00

950.000,00

3.095.000,00

Razlika - Višak/Manjak
KLASA: 363-01/08-01/23
URBROJ: 2178/25-02-07-2
Bukovlje, 16. prosinca 2008.
Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

B)

27.

Temeljem članka 36. stavak 1. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.) i članka
25. Statuta općine Bukovlje, Općinsko vijeće
općine Bukovlje na 20. sjednici održanoj 16.
prosinca 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna općine
Bukovlje za 2008. godinu

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
(Višak prihoda)

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

C)

0,00

0,00

Račun zaduživanja/Financiranja

Primici od financijske imovine

0,00

Izdaci za financ. imovinu i
otplate zajmova

0,00

Neto zaduživanje/Financiranje

0,00

Višak/Manjak+Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina+neto zafuživanje/
Financiranje
0,00

Članak 2.
Prihodi i izdaci u posebnom dijelu
Proračuna povećavaju se, odnosno smanjuju kako
slijedi:

Broj: 20

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Broj: 20

Broj: 20
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Broj: 20

Broj: 20
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Broj: 20

Broj: 20
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»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 20

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 20
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će s e od 1. siječnja
2008. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 20.
sjednici održanoj 16. prosinca 2008. godine,
donijelo je
ODLUKU
o Proračunu općine Bukovlje
za 2009. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa : 400-01/07-01/47
Urbroj: 2178/25-02-08-2
Bukovlje, 16. prosinca 2008. godine
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I.

Opći dio Proračuna
Članak 1.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

28.
Temeljem odredbi članka 32. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.) i članka
25. Statuta općine Bukovlje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 11/01 i 04/08.),

Proračun općine Bukovlje za 2009. godinu
sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa
zaduživanja/Financiranja, te raspoloživih sredstava
iz prethodnih godina, kako slijedi:
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Broj: 20

Broj: 20
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Broj: 20

Broj: 20
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Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2009. godine i bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Broj: 20

Klasa : 400-01/08-01/53
Urbroj: 2178/25-02-08-1
Bukovlje, 16. prosinca 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

13.

Na temelju članka 32. stavka 2.Zakona o
proračunu (“Narodne novine” br. 96/03) i članka 33.
Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije» br. 7/04. i 13/05.),
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 23.
sjednici održanoj 16. 12. 2008. godine, donosi
ODLUKU

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u
Računu prihoda i izdataka za 2008. godinu, koja je
sastojak ove Odluke.

II

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE
DONJI ANDRIJEVCI ZA 2008. GODINU

I

C. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
V I Š A K / M A N J A K + N E TO Z A D U Ž I VA N J A
/FINANCIRANJA0,00
Članak 2.

POSEBNI DIO
Članak 3.

Posebni dio proračuna sadrži prikaz izdataka po
nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama i
sastojak je ove Odluke.

OPĆI DIO
Članak 1.
III

Proračun općine Donji Andrijevci za 2008. godinu
sastoji se od:
A . RAČUNA PRIHODA I RASHODA
1. PRIHODI (klasa 6)
2. PRIHODI OD NEFINANC.
IMOVINE (klasa 7)
UKUPNO PRIHODI

5.768.180,00
595.000,00
6.363.180,00

3. RASHODI (klasa 3)
2.311.280,00
4. RASHODI ZA NEFINANC.
IMOVINU (klasa 4)
4.040.900,00
UKUPNO RASHODI
6.363.180,00
5. RAZLIKA (višak, manjak)

0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja
2008. godine.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/08-01/9
Urbroj:2178/04-01-08-1
Donji Andrijevci, 16.12. 2008. god.
Predsjednik
Vlatko Krznarić, v.r.
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Broj: 20
Članak 2.

14.
Na temelju članka 32. Zakona o proračunu
(“Narodne novine” br. 96/03) i članka 33. Statuta
općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije» br. 7/04 i 13/05), Općinsko vijeće
općine Donji Andrijevci na 23. sjednici održanoj 16.
12. 2008. godine, donosi

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u
Bilanci prihoda i izdataka za 2009. godinu, koja je
sastojak ove Odluke.
II

POSEBNI DIO
Članak 3.

ODLUKU
O PRORAČUNU OPĆINE
DONJI ANDRIJEVCI ZA 2009. GODINU
I

Posebni dio Proračuna sadrži prikaz izdataka
po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama i
sastojak je ove Odluke.
III

OPĆI DIO

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 1.

Članak 4.

Proračun općine Donji Andrijevci za 2009. godinu
sastoji se od:

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
“Službenom vjesniku Brodsko posavske županije”.

A

RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi

6.609.600,00

Rashodi

6.609.600,00

B

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
/VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

-

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
Klasa:400-01/08-01/10
Urbroj:2178/04-01-08-01
Donji Andrijevci, 16 . 12. 2008. god.
PREDSJEDNIK
Vlatko Krznarić, v.r.
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15.

Broj: 20

utvrđene namjene do visine utvrđene Proračunom,
ukoliko se izmjenama i dopunama Proračuna ne utvrdi
drukčije.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o
proračunu («Narodne novine» br. 96/03.) i članka 33.
Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije» br. 7/04. i 13/05.),
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 23.
sjednici održanoj 16.12.2008. godine, donosi
ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI ZA 2009.
GODINU

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici,
rashodi i izdaci Proračuna općine Donji Andrijevci za
2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo
izvršavanje, upravljanje njegovim prihodima,
primicima, rashodima, izdacima, te prava i obveze
svih korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog
dijela.
Opći dio Proračuna sastoji se od računa prihoda i
rashoda. U računu prihoda i rashoda iskazuju se svi
prihodi po izvorima i vrstama, te svi rashodi po
vrstama i osnovnim namjenama. Posebni dio
Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po
nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama.

Članak 3.
Sredstava Proračuna osiguravaju se
proračunskim korisnicima u posebnom dijelu
Proračuna, određeni za nositelja sredstava na
pojedinim stavkama.
Sredstva Proračuna dodjeljuju se
proračunskim korisnicima mjesečno do 15-og u
tekućem mjesecu za protekli mjesec u visini 1/12
sredstava predviđenih u posebnom dijelu Proračuna.
Korisnici Proračuna će koristiti sredstva za

Članak 4.
Korisnici Proračuna koriste sredstva u skladu
sa svojim godišnjim financijskim planom.
Korisnici Proračuna ne smiju preuzimati
obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote
raspoređene u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 5.
Za izvršenje Proračuna odgovorno je Općinsko
poglavarstvo.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna je općinski
načelnik.

Članak 6.
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti
planiranih prihoda /primitaka/ te rashoda /izdataka/
Proračuna, izvršit će se njihovo uravnoteženje, putem
izmjena i dopuna Proračuna.
Općinsko poglavarstvo može odobriti
preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela, s
time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće
od 5%.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko posavske županije», a primjenjivat će se od 1. siječnja
2009. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa:400-01/08-01/11
Urbroj:2178/04-01-08-1
Donji Andrijevci, 16.12.2008.
Predsjednik
Vlatko Vrznarić, v.r.
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kuna za sljedeće namjene:

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
26/03. - proč. tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 33.
Statuta općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije«7/04. i 13/05.), Općinsko
vijeće općine Donji Andrijevci, na 23. sjednici
održanoj 16.12.2008. godine, donijelo je

rekonstrukcija (sanacija) nerazvrstanih
cesta na području općine 1.250.000,00 kn

Članak 4.

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Građenje ceste i oborinske kanalizacije u
Gospodarskoj zoni financirat će se iz Proračuna
općine Donji Andrijevci, Ministarstva gospodarstva,
rada i poduzetništva i Proračuna Brodsko posavske
županije u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kuna za
sljedeće namjene:

Članak 1.

građenje ceste i oborinske kanalizacije u
Gospodarskoj zoni 1.500.000,00

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme
(u daljnjem tekstu Program) na području općine Donji
Andrijevci za 2009. godinu za javne površine,
nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom
vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i
odlaganje komunalnog otpada.
Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom
troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s
naznakom izvora financiranja.

Članak 2.
Građenje javnih površina financirat će se iz
sredstava Proračuna općine Donji Andrijevci u
ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna za sljedeće
namjene:
izgradnja nogostupa (staza) u naseljima na
području općine 20.000,00 kn

Članak 5.
Građenje objekata i uređaja javne rasvjete
financirat će se iz sredstava Proračuna općine Donji
Andrijevci u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna za
sljedeće namjene:
proširenje javne rasvjete na području
općine 20.000,00 kn

Članak 6.
Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom
vodom financirat će se iz sredstava Proračuna općine
Donji Andrijevci, Proračuna Brodsko posavske
županije, Hrvatskih voda i Fonda za regionalni razvoj
u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kuna za sljedeće
namjene:
izgradnja vodoopskrbne distributivne
mreže u naseljima: Staro Topolje, Novo
Topolje i Sredanci 1.200.000,00 kn

Članak 7.
Članak 3.
Rekonstrukcija (sanacija) nerazvrstanih
cesta financirat će se iz Proračuna općine Donji
Andrijevci, Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva (EIB-II) i Fonda za
regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 1.250.000,00

Proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže
financirat će se sredstava Proračuna općine Donji
Andrijevci, Proračuna Brodsko posavske županije i
Fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od
250.000,00 kuna za sljedeće namjene:
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-

proširenje kanalizacijske mreže u Donjim
Andrijevcima 200.000,00 kn
proširenje vodovodne mreže u Donjim
Andrijevcima 50.000,00 kn

-

Broj: 20

izgradnja mrtvačnica u Sredancima i Starom
Topolju 250.000,00 kn
izgradnja staza u grobljima na području
općine 30.000,00 kn
Članak 10.

Članak 8.
Građenje objekata i uređaja za odlaganje
komunalnog otpada financirat će se iz sredstava
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna za sljedeće
namjene:
-

sanacija odlagališta komunalnog otpada
«Alabarica» - 20.000,00 kn

Članak 9.
Građenje i uređenje groblja financirat će se iz
sredstava komunalnog doprinosa i ostalih sredstava
Proračuna općine Donji Andrijevci u ukupnom iznosu
od 280.000,00 kuna za sljedeće namjene:

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa
utvrđuju se u iznosu od 4.540.000,00 kuna.

Članak 11.
Ovaj Program stupa na snagu danom objavljivanja
u
»Službenom vjesniku Brodsko
posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa:363-01/08-01/64
Ur. broj: 2178/04-01-08-1
Donji Andrijevci, 16.12.2008.
Predsjednik
Vlatko krznarić, v.r.
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ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA
POTREBNIH ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

17.

Članak 1.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
26/03. - proč. tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 33.
Statuta općine Donji Andrijevci (»Služ
beni vjesnik Brodsko-posavske županije« 7/04. i
13/05.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci, na
23. sjednici održanoj 16.12.2008. godine, donijelo je
PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
ZA 2009. GODINU

Ovim Programom uređuje se održavanje
komunalne infrastrukture na području općine Donji
Andrijevci za komunalne djelatnosti iz članka 22.
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a to
su:
-

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja i
javna rasvjeta.
Sastavni dio ovog Programa je iskaz financijskih
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sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s
naznakom izvora financiranja.

Članak 2.
U 2009. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ove Odluke na području
općine Donji Andrijevci obuhvaća:

I

Odvodnju atmosferskih voda

-

čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih
voda na području naselja Donji Andrijevci
cca 100 slivnika jedanput godišnje
nabavka i zamjena 5 oštećenih slivničkih
rešetki na nerazvrstanim cestama
Rok: svibanj lipanj
održavanje i zamjena crpnih pumpi za
odvodnju u prepumpnim jamama
Rok: kontinuirano

-

-

II

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina

II.1. čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona,
otvorenih odvodnih kanala, dječjih igrališta i javnih
prometnih površina, osim javnih cesta):
na području naselja Donji Andrijevci
-ručno čišćenje i metenje Trga kralja Tomislava oko
zgrade općinske uprave i društvenog doma
na području naselja Staro Topolje
-ručno čišćenje i metenje pločnika ispred društvenog
doma
na području naselja Sredanci
-ručno čišćenje i metenje pločnika ispred društvenog
doma
na području naselja Novo Topolje
-ručno čišćenje i metenje pločnika ispred zgrade
društvenog doma
-ručno čišćenje otvorenog odvodnog kanala ispred
zgrade društvenog doma
Rok: kontinuirano

Broj: 20

II.2. čišćenje zelenih površina
uređenje i održavanje travnjaka
-proljetno grabljanje travnjaka radi odstranjivanja
krutih otpadaka, prorahljivanje travnjaka i
priprema za košnju, rad se obavlja prije prve
košnje na sljedećim lokacijama: parkovi i
ostale zelene površine na Trgu kralja
Tomislava u Donjim Andrijevcima, zelene
površine oko društvenih domova u Starom
Topolju, Novom Topolju i Sredancima.
Rok: travanj
-strojna košnja parkovnih i zelenih površina s
grabljanjem otkosa i odvozom na deponij.
Potrebno je izvršiti 8 otkosa godišnje na
lokacijama iz prethodnog stavka.
Rok: travanj rujan
uređenje grmlja, raslinja i živica
-rezidba drveća te kresanje nisko izraslih grana,
skupljanje, utovar i odvoz na deponiju, cca 50
stabala na području općine
Rok: svibanj listopad
-rezidba živica
Rok: svibanj ili lipanj i kolovoz ili rujan
-skupljanje smeća iz grmlja, živica i ostalog raslinja,
utovar i odvoz na deponiju
Rok: travanj rujan
grabljanje lišća
-grabljanje lišća i odvoz na deponiju
Rok: listopad i studeni ili prosinac

III

Održavanje javnih površina

-popravak demoliranih kanti za otpatke
Rok: kontinuirano
-nabavka i postavljanje 10 novih kanti za otpatke
Rok: lipanj
-nabavka i postavljanje 10 znakova obavijesti s
nazivima ulica
u Donjim Andrijevcima
Rok:svibanj listopad

IV

Održavanje nerazvrstanih cesta

-

nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim
agregatom u naseljima na području općine
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(Donji Andrijevci, Staro Topolje, Novo
Topolje i Sredanci)
Rok: ožujak studeni
V

Održavanje groblja

-

generalno uređenje groblja u Donjim
Andrijevcima, Starom Topolju, Novom
Topolju i Sredancima.
Rok:travanj ili svibanj i listopad
košnja trave u grobljima na području općine
Rok: travanj - listopad

-

VI

Održavanje javne rasvjete

-

održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u
svim naseljima na području općine.
Rok: kontinuirano

Strana:2689
Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije».
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:363-01/08-01/65
Urbroj:2178/04-01-08-1
Donji Andrijevci, 16.12.2008.
PREDSJEDNIK
Vlatko Krznarić, v.r.

ISKAZ
FINANCIJSKIH SREDSTAVA
POTREBNIH ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2009. GODINU
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Broj: 20

OPĆINA GARČIN

22.

B.

Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.),
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 26.
sjednici održanoj 9. prosinca 2008. g. donijelo je

Raspoloživa sredstva
iz prethodnih godina
C.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
(Višak prihoda i rezerviranja)
0

Račun zaduživanja/Financiranja

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna općine Garčin
za 2008. godinu
I.

0
0
0
0

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

0

Opći dio
Članak 1.

U Proračunu općine Garčin za 2008. g.
mijenja se i glasi: Proračun općine Garčin za
2008. godinu
A.

Primici od financijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
Neto zaduživanje/Financiranje
Razlika-Višak/Manjak

Račun prihoda i rashoda

Prihodi
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Rashodi
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
Razlika-Višak/Manjak

6.043.500,00
2.065.000,00
3.186.500,00
4.922.000,00
0

Članak 2.
Opći dio prihoda i primitaka koji sadrži
prihode i primitke po izvorima i vrstama prihoda,
te rashode i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji
mijenjaju se i glase kako slijedi:

Broj: 20
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PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE GARČIN RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA
ZA 2008. GODINU NAKON ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OD 09.12. 2008.

Rashodi i izdaci Proračuna općine Garčin u svoti od 8.108.500 Kn raspoređuje se po nositeljima,
korisnicima i potajnim namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.
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Članak 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2008. g. i bit će objavljena u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Na području općine Garčin planirana su
kapitalna ulaganja u 2008. godini na sljedećim
objektima:
1.

Društveni dom u Vrhovini
Opis poslova: zidarski radovi i izrada
krovišta.
Ukupno predviđena financijska sredstva:
490.000,00 kn

2.

Društveni dom u Bickom Selu
Opis poslova: postavljanje glazure, vode,
kanalizacije, struje i žbukanje, postavljanje
stropa.
Ukupno predviđena financijska sredstva:
520.000,00 kn

3.

Poslovna zgrada u Selni
Opis poslova: sanacija krovišta i plinofikacija
Ukupno predviđena financijska sredstva:
114.000,00 kn

4.

Dom Zadubravlje
Opis poslova: izgradnja prema projektu
Ukupno predviđena financijska sredstva:
28.000,00 kn

5.

Poslovna zona Zadubravlje
Opis poslova: nastavak izgradnje
infrastrukture i radovi na zgradi
Ukupno predviđena sredstva: 416.000,00 kn

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-01/08-01/121
Urbroj: 2178/06-08-01-1
Garčin, 9. prosinca 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

23.

Na temelju stavka 4. članka 28. Statuta općine
Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 13/01.), Općinsko vijeće općine Garčin
na svojoj 26. sjednici održanoj 9. prosinca 2008.
godine, donosi
IZMJENU I DOPUNU
PROGRAMA
kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja
na nefinancijskoj imovini na području
općine Garčin za 2008. godinu

Članak 3.
Na području općine Garčin planirana su
dodatna ulaganja na sljedećoj nefinancijskoj imovini
u 2008. godini:

Članak 1.
Ovom izmjenom i dopunom Programa
određuju se kapitalni objekti na području općine
Garčin koji će se graditi i objekti na kojima će se vršiti
dodatna ulaganja, te opis poslova s procjenom
troškova.

1.

Spomenik u Selni
Opis poslova: izgradnja prema projektu
Ukupno predviđena sredstva: 64.000,00 kn

2.

Dječje igralište Klokočevik
Opis poslova: asfaltiranje
Ukupno predviđena sredstva:

43.000,00 kn

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2712
3.

Dječje igralište Zadubravlje
Opis poslova: asfaltiranje
Ukupno predviđena sredstva: 150.000,00 kn

4.

Poslovni prostor na igralištu u Zadubravlju
Opis poslova: uređenje vanjsko i unutrašnje
Ukupno predviđena sredstva: 223.000,00 kn

5.

Dom Garčin
Opis poslova: unutrašnje i vanjsko uređenje,
stolarija
Ukupno predviđena sredstva: 348.000,00 kn

6.

7.

9.

24.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04. - Uredba) i
članaka 15. i 28. Statuta općine Garčin (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 13/01.),
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 26. sjednici
održanoj 9. prosinca 2008. godine, donosi
IZMJENU I DOPUNU
PROGRAMA

Dom Selna
Opis poslova: unutrašnje i vanjsko uređenje
Ukupno predviđena sredstva: 156.000,00 kn

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Garčin za 2008. godinu

Dom Klokočevik
Opis poslova: stolarija unutrašnji radovi
Ukupno predviđena sredstva: 94.000,00 kn
Dom Trnjani
Opis poslova: izgradnja toaleta
prepokrivanje i unutrašnje uređenje male
sale
Ukupno predviđena sredstva: 202.000,00 kn

Članak 4.
Stupanjem na snagu Izmjene i dopune
Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na
nefinancijskoj imovini na području općine Garčin za
2008. godinu prestaje važiti Program kapitalnih
ulaganja za 2008. godinu, te će biti objavljen u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 1.
Ovim se Programom donose izmjene i
dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Garčin
za 2008. godinu za:
I.
-

II.
-

III.

Klasa: 021-01/08-01/122
Ur. broj: 2178/06-01-08-02
Garčin, 9. prosinca 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Broj: 20

-

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za:
javne površine,
nerazvrstane ceste,
groblja,
javnu rasvjetu.

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:
opskrbu pitkom vodom,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:
prijevoz putnika,
održavanje čistoće,
odlaganje komunalnog otpada,
tržnice na malo.

Izmjenom i dopunom Programa iz stavka I.
ovog članka određuje se opis poslova s procjenom
troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te
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iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.
U 2008. godini gradnja komunalne
infrasrukture iz članka 1. ove izmjene i dopune
Programa obuhvaća sljedeće:
I.

1.

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za:

4.

Strana:2713

Javna rasvjeta

Poboljšanje javne rasvjete i izrada projekta
planirana financijska sredstva: 4.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
II.

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:

1.

opskrba plinom

planirana financijska sredstva:540.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin.

Javne površine

Izgradnja nogostupa u Sapcima
planirana financijska sredstva: 47.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Izgradnja staze kroz groblje u Sapcima
planirana financijska sredstva: 90.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Izgradnja parkirališta i igrališta kod škole u Sapcima
planirana financijska sredstva: 94.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin

2. Nerazvrstane ceste
Modernizacija ceste u Sapcima kraj škole
planirana financijska sredstva: 95.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Modernizacija Ulice Vjekoslava Klaić u Garčinu
planirana financijska sredstva:186.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Modernizacija Ulice Malica u Zadubravlju produžetak
planirana financijska sredstva: 96.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Modernizacija ceste pored Bodiša u Bickom Selu
planirana financijska sredstva:100.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin

Članak 3.
Ovom izmjenom i dopunom Programa
prestaje važiti Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2008. godinu, te će biti
objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/08-01/123
Ur. broj: 2178/06-01-08-02
Garčin, 9. prosinca 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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25.

Broj: 20

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 40.000 kn, a financirat će se ih sredstava
komunalne naknade.

Na osnovi stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
26/03 proč. tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba), stavka 7.
članka 15. i stavka 4. članka 28. Statuta općine Garčin
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
13/01), Općinsko vijeće općine Garčin, na svojoj 26.
sjednici održanoj 9. prosinca 2008. godine donijelo je

2.

Održavanje čistoće koje se odnosi na čišćenje
javnih i zelenih površina

-

redovito košenje trave i čišćenje parkova i
površina ispred objekata u vlasništvu općine i
površina ispred napuštenih kuća u svim
mjesnim odborima.

IZMJENU I DOPUNU
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
u 2008. godini

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 20.000 kn, a financirat će se ih sredstava
komunalne naknade.

Članak 1.

3.

Ovom izmjenom i dopunom Programa
određuje se održavanje komunalne infrastrukture u
2008. godini na području općine Garčin za komunalne
djelatnosti:

-

nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 83.000 kn, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade.

1.
2.

5.

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
3.
održavanje javnih površina,
4.
održavanje nerazvrstanih cesta,
5.
održavanje groblja,
6.
javna rasvjeta.
Izmjenom i dopunom Programa iz stavka 1.
ovog članka utvrđuje se:
opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarenje programa, s naznakom izvora
financiranja.

Članak 2.
U 2008. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ove Izmjene i dopune
Programa u općini Garčin obuhvaća:
1.
-

Odvodnju atmosferskih voda
čišćenje cestovnih kanala u dužini od 1000
metara.

Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanje groblja

redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih
groblja
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u iznosu od 20.000 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

4.
-

Javna rasvjeta
troškovi zamjene rasvjetnih tijela,
troškovi postavljanja novih rasvjetnih tijela
troškovi potrošnje električne energije za
javnu rasvjetu.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u iznosu od 180.000 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.
Stupanjem na snagu Izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2008. godini na području općine Garčin prestaje važiti
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Program gradnje komunalne infrastrukture za 2008.
godinu te će biti objavljena u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/08-01/124
Urbroj: 2178/06-01-08-01
Garčin, 9. prosinca 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

11.144.300

Rashodi
Rashodi od prodaje
nefinancijske imovine

5.309.300

1.365.000

7.200.000

Razlika-Višak/Manjak
0
B.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I
REZERVIRANJA)
Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

0

26.

C.

RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32.
Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 96/03),
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 26. sjednici
održanoj 9. prosinca 2008.g. donijelo je

Primici od financijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
Neto zaduživanje/Financiranje
Razlika-Višak/Manjak

0
0
0

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

0

0

PRORAČUN
OPĆINE GARČIN ZA 2009.G.
I OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Garčin za 2009.g. sastoji se
od:

Članak 2.
Opći dio prihoda i primitka sadrži prihode po
izvorima i vrstama prihoda te rashode i izdatke po
ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:
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PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE GARČIN RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA
ZA 2009. GODINU S PROCJENOM DO 2011. GODINE - POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna općine Garčin u svoti od 12.509.300,00 Kn raspoređuje se po nositeljima, korisnicima i potojnim
namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.
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Plan nabave dugotrajne imovine Proračuna općine Garčin
za 2009. godinu s procjenom za 2010. 9 2011. godinu
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Članak 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2009.g. i
bit će objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko posavske županije"

Proračunska sredstva koriste se za namjene
koje su određene Proračunom i to u visini utvrđenoj u
posebnom dijelu, u iznosu jedne dvanaestine
mjesečno, odnosno prema dospjelim obvezama, a u
skladu s ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim
mogućnostima Proračuna.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/08-01/125
Ur.broj: 2178/06-08-01-1
Garčin, 09. prosinac 2008.g

Članak 3.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Za sve hitne, nepredviđene i nedovoljno
predviđene rashode koji se financiraju iz Proračuna,
koriste se sredstva planirana na poziciji: Nepredviđeni
rashodi do visine proračunske pričuve.
O korištenju sredstava cjelokupne
proračunske pričuve odlučuje Poglavarstvo, o čemu
izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 4.
27.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je u
cijelosti načelnik općine.
Na temelju članka 6. stavak 1. i članka 32.
Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.96/03),
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 26. sjednici
održanoj dana 9.prosinca 2008.g. donijelo je
ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
GARČIN ZA 2009.G.

Članak 5.
Za izvršenje Proračuna u cijelosti je
odgovorno Poglavarstvo općine. U slučaju potrebe
Poglavarstvo može u okviru utvrđenog iznosa
izdataka Proračuna izvršiti preraspodjelu sredstava
između pojedinih stavki do 5 % sredstava utvrđenih na
stavci koja se umanjuje.

Članak 1.
Proračun općine Garčin (u daljnjem tekstu
Proračun) se ostvaruje naplatom prihoda, koji prema
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i drugim propisima i
odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.
Proračunska sredstva koriste se prema
namjeni iskazanoj u posebnom dijelu Proračuna na
pojedinim pozicijama.

Članak 6.
Ako se tijekom fiskalne godine zbog
izvanrednih prilika i potreba povećaju ili umanje
prihodi i primici, odnosno izdaci. Proračun se mora
uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009.g. i bit

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 20

će objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko posavske županije".

1.

Društveni dom u Vrhovini
Opis poslova: završni radovi i uređenje
okoliša.
Ukupno predviđena financijska sredstva:
50.000,00 kn

2.

Društveni dom u Bickom Selu
Opis poslova: postavljanje glazura, keramički
radovi i postavljanje poda u dvorani.
Ukupno predviđena financijska sredstva:
300.000,00 kn

3.

Dogradnja OŠ “Vjekoslav Klaić” u Garčinu
Opis poslova: gradnja objekta prema
projektu.
Ukupno predviđena financijska sredstva:
1.000.000,00 kn

4.

Proširenje mosta na lateralnom kanalu u
Garčinu
Opis poslova: izgradnja nogostupa
Ukupno predviđena financijska sredstva:
700.000,00 kn

5.

Gradnja spomenika braniteljima
Opis poslova: izgradnja prema projektu
Ukupno predviđena financijska sredstva:
50.000,00 kn

6.

Poslovna zona Zadubravlje
Opis poslova: nastavak izgradnje
infrastrukture
Ukupno predviđena sredstva: 300.000,00 kn

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/08-01/132
Ur.Broj: 2178/06-08-01-1
Garčin, 9. prosinac 2008.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

28.

Na temelju stavka 4. članka 28. Statuta
općine Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 13/01.), Općinsko vijeće općine Garčin
na svojoj 26. sjednici održanoj 9. prosinca 2008.
godine, donosi
PROGRAM
kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja
na nefinancijskoj imovini na području
općine Garčin za 2009. godinu
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Članak 1.
Članak 3.
Ovim Programom određuju se kapitalni
objekti na području općine Garčin koji će se graditi i
objekti na kojima će se vršiti dodatna ulaganja, te opis
poslova s procjenom troškova.

Na području općine Garčin planirana su
dodatna ulaganja na sljedećoj nefinancijskoj imovini
u 2009. godini:
1.

Dom Garčin
Opis poslova: izgradnja toaleta i aneksa
Ukupno predviđena sredstva: 500.000,00 kn

2.

Dom Klokočevik
Opis poslova: izgradnja stropova
Ukupno predviđena sredstva: 150.000,00 kn

Članak 2.
Na području općine Garčin planirana su
kapitalna ulaganja u 2009. godini na sljedećim
objektima:

»SLUŽBENI VJESNIK«
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3.

Dom Trnjani
Opis poslova: rekonstrukcija doma
Ukupno predviđena sredstva: 200.000,00 kn

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Garčin za 2009. godinu za:
I.

4.

Sportski dom Zadubravlje
Opis poslova: uređenje doma
Ukupno predviđena sredstva: 30.000,00 kn

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2009.
godine, a bit će objavljen u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/08-01/126
Ur. broj: 2178/06-01-08-02
Garčin, 9. prosinca 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Broj: 20

II.
-

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za:
javne površine,
nerazvrstane ceste,
groblja,
javnu rasvjetu.
Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:
opskrbu pitkom vodom,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

III.

Građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:

-

prijevoz putnika,
održavanje čistoće,
odlaganje komunalnog otpada,
tržnice na malo.

Programom iz stavka I. ovog članka određuje
se opis poslova s procjenom troškova za gradnju
pojedinih objekata i uređaja, te iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s
naznakom izvora financiranja

29.
Članak 2.
Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04. - Uredba) i
članaka 15. i 28. Statuta općine Garčin (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 13/01.),
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 26. sjednici
održanoj 9. prosinca 2008. godine, donosi

U 2009. godini gradnja komunalne
infrasrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća
sljedeće:
I.

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za:

1.

Javne površine

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Garčin za 2009. godinu

Članak 1.
Ovim se Programom određuje izgradnja

Izgradnja nogostupa u Trnjanima
planirana financijska sredstva:150.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Izgradnja pristupne ceste prema domu u Selni
planirana financijska sredstva:100.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin

Broj: 20
2.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Nerazvrstane ceste

Modernizacija ceste u Sapcima iza škole
planirana financijska sredstva:130.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Modernizacija Vološenove ceste i Sapcima
planirana financijska sredstva:100.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Modernizacija Sajmišne ulice u Trnjanima
planirana financijska sredstva:100.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Modernizacija ceste prema groblju u Klokočeviku
planirana financijska sredstva:150.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Modernizacija Ulice Braće Radić u Garčinu
planirana financijska sredstva:100.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Modernizacija Ulice Poljice u Selni
planirana financijska sredstva:300.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Modernizacija Ulice kralja Tomislava u Vrhovini
planirana financijska sredstva:150.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin

II.
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Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:

1.
opskrba pitkom vodom
planirana financijska sredstva:500.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin.
2.
-

odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
planirana financijska sredstva:
100.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin:

III.

Građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:

1.

Prijevoz putnika

Izgradnja jednog para autobusnih ugibališta u
Bickom Selu
planirana financijska sredstva: 80.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
Izgradnja jednog para autobusnih ugibališta u
Sapcima
planirana financijska sredstva: 80.000,00 kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin

Članak 3.
Modernizacija ceste prema Farkašima u Zadubravlju
planirana financijska sredstva:300.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
3.

Groblja

Izgradnja mrtvačnice u Trnjanima
planirana financijska sredstva:250.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin
4.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2009.
godine, a bit će objavljen u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

Javna rasvjeta

Poboljšanje javne rasvjete i izrada projekta
planirana financijska sredstva:100.000,00kn
Financiranje iz Proračuna općine Garčin

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/08-01/127
Ur. broj: 2178/06-01-08-02
Garčin, 9. prosinca 2007.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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Broj: 20

30.

iznosu od 20.000 kn, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade.

Na osnovi stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
26/03 proč. tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba), stavka 7.
članka 15. i stavka 4. članka 28. Statuta općine
Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 13/01), Općinsko vijeće općine
Garčin, na svojoj 26. sjednici održanoj 9. prosinca
2008. godine donijelo je

2.

Održavanje čistoće koje se odnosi na čišćenje
javnih i zelenih površina
- redovito košenje trave i čišćenje parkova i površina
ispred objekata u vlasništvu općine i površina ispred
napuštenih kuća u svim mjesnim odborima.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 20.000 kn, a financirat će se ih sredstava
komunalne naknade.

PROGRAM

3.
Održavanje nerazvrstanih cesta
- nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom
- održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 90.000 kn, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade.

održavanja komunalne infrastrukture
u 2009. godini

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2009. godini na području
općine Garčin za komunalne djelatnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
javna rasvjeta.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje

se:
-

opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarenje Programa, s naznakom izvora
financiranja.

Članak 2.
U 2009. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Garčin obuhvaća:
1.
Odvodnju atmosferskih voda
- čišćenje cestovnih kanala u dužini od 500 metara.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u

5.
Održavanje groblja
- redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih groblja
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u iznosu od 20.000 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade.
4.
Javna rasvjeta
- troškovi zamjene rasvjetnih tijela,
- troškovi postavljanja novih rasvjetnih tijela
- troškovi potrošnje električne energije za javnu
rasvjetu.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u iznosu od 300.000 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2009
godine, a bit će objavljen u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/08-01/128
Urbroj: 2178/06-01-08-02
Garčin, 9. prosinca 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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Broj: 20
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OPĆINA GUNDINCI

17.

B.

Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03) Općinsko
vijeće općine Gundinci na svojoj 25. sjednici
održanoj 13. 12. 2008. godine, donijelo je

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina
C.

Raspoloživih sredstava iz prethodnih
godina (Višak prihoda i rezerviranja)
0

Računa zaduživanja/Financiranja

ODLUKU
Primic od financijske
imovine i zaduživanja
0
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
150.000
Neto zaduživanje/financiranje -150.000

o izmjeni i dopuni Proračuna
općine Gundinci za 2008. godinu
I

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

Članak 1.
Proračun općine
godinu mijenja se i glasi:

Gundinci

za

0

2008.
Članak 2.

A.

Račun prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za
nefinancijsku imovinu
Razlika-Višak/Manjak

6.075.000
402.000
2.154.500
4.172.500
+150.000

Opći dio prihoda i primitaka sadrži
prihode i primitke po izvorima i v rstama prihoda,
te rashode i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji
mijenjaju se i glase kako slijedi:
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Broj: 20

Broj: 20

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana:2747

Strana: 2748

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 20

Broj: 20
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Broj: 20

PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE GUNDINCI RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2008. GODINU
NAKON ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OD 13. 12.2008.g.

Rashodi i izdaci Proračuna općine Gundinci u svoti od 6.477.000 raspoređuje se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.

Broj: 20
»SLUŽBENI VJESNIK«
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Broj: 20
Članak 4.

A.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2008. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa : 400-08/08-01/13
Urbroj: 2178/05-02/08-1
Gundinci, 13. prosinca 2008. g.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka
32. Zakona o proračunu ("narodne novine" br.
96/03) Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj
25. sjednici održanoj 13. 12. 2008. godine, donijelo
je

6.748.000
952.000
4.755.200
2.744.800
200.000

Raspoloživih sredstava iz prethodnih
godina (Višak prihoda i rezerviranja)

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina
C.

18.

Račun prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za
nefinancijsku imovinu
Razlika-Višak/Manjak

B.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.
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0

Računa zaduživanja/Financiranja

Primic od financijske
imovine i zaduživanja
0
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
200.000
Neto zaduživanje/financiranje -200.000
Višak/Manjak+Raspoloživa sredstva
iz prethodnih godina+Neto
zaduživanje/Financiranje

0

PRORAČUN
Članak 2.
općine Gundinci za 2009. godinu
I

Opći dio prihoda i primitaka sadrži
prihode i primitke po izvorima i v rstama prihoda,
te rashode i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji
mijenjaju se i glase kako slijedi:

Opći dio
Članak 1.

Proračun općine
godinu mijenja se i glasi:

Gundinci

za

2009.
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PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE GUNDINCI RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2009. GODINU
S PROCJENOM DO 2011. GODINE - POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna općine Gundinci u svoti od 7.700.000 raspoređuje se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.
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Broj: 20

Članak 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2009. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Proračunska sredstva koriste se za namjene
koje su određene Proračunom i to u visini utvrđenoj u
Posebnom dijelu u iznosu jedne dvanaestine
mjesečno, odnosno prema dospjelim obvezama, a u
skladu s ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim
mogućnostima Proračuna.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa : 400-08/08-01/14
Urbroj: 2178/05-02/08-1
Gundinci, 13. prosinca 2008. g.

Članak 3.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

Za sve hitne nepredviđene i nedovoljno
predviđene rashode koji se financiraju iz Proračuna
koriste se sredstva planirana na poziciji: Nepredviđeni
rashodi do visine proračunske pričuve.
O korištenju sredstava cjelokupne
proračunske pričuve odlučuje Općinsko vijeće

19.
Članak 4.
Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32.
Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 96/03.)
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 25.
sjednici održanoj dana 13. prosinca 2008. godine,
donijelo je

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je u
cijelosti načelnik općine.

Članak 5.
ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
GUNDINCI ZA 2009. GODINU

Članak 1.
Proračun općine Gundinci (u daljnjem tekstu
Proračun) se ostvaruje naplatom prihoda, koji prema
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i drugim propisima i
odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.
Proračunska sredstva koriste se prema
namjeni iskazanoj u Posebnom dijelu Proračuna na
pojedinim pozicijama.

Za izvršenje Proračuna u cijelosti je
odgovorno Općinsko vijeće.
U slučaju potrebe Općinsko vijeće može u okviru
utvrđenog iznosa izdataka Proračuna izvršiti
preraspodjelu sredstava između pojedinih stavki do
5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.

Članak 6.
Ako se tijekom fiskalne godine zbog
izvanrednih prilika i potreba povećaju ili umanje
prihodi, odnosno rashodi, Proračun se mora
uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 20

godine i bit će objavljena u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
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Klasa: 400-08/08-01/15
Urbroj: 2178/05-02/08-1
Gundinci, 13. prosinca 2008.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.
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Broj: 20

OPĆINA OPRISAVCI

13.

B.

Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03) Općinsko
vijeće općine Oprisavci na svojoj 27. sjednici
održanoj 18. prosinca 2008. godine, donijelo je

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina
C.

Raspoloživih sredstava iz prethodnih
godina (Višak prihoda i rezerviranja)
0

Računa zaduživanja/Financiranja

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna
općine Oprisavci za 2008. godinu
I

0
0

Neto zaduživanje/financiranje

0

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

0

Opći dio
Članak 1.

U Proračunu općine Oprisavci za 2008.
godinu članak 1. mijenja se i glasi: Proračun
općine Oprisavci za 2008. godinu:
A.

Primici od financijske
imovine
Izdaci za financijsku imovinu

Račun prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za
nefinancijsku imovinu
Razlika-Višak/Manjak

3.702.500
42.000
2.263.000
1.482.000
0

Članak 2.
Opći dio prihoda i primitaka koji sadrži
prihode i primitke po izvorima i v rstama prihoda,
te rashode i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji,
mijenjaju se i glase kako slijedi:

Broj: 20
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Broj: 20

Broj: 20
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PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE OPRISAVCI RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2008. GODINU
NAKON ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OD 18.12.2008.

Rashodi i izdaci Proračuna općine Oprisavci u svoti od 3.745.000 raspoređuje se po nositeljima, korisnicima i potajnim namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.
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Broj: 20
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2008. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 400-01/08-01/11
Urbroj: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 18. prosinca 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.
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14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («N.N.» 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
27. sjednici održanoj 18. prosinca 2008.godine,
donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima općine Oprisavci za 2008. godinu
Članak 1.
Ovim se Programom utvrđuju javne potrebe u
društvenim djelatnostima općine Oprisavci za 2008.
godinu za financiranje iz Proračuna općine Oprisavci :
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Broj: 20

Broj: 20
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Članak 2.

Svi korisnici sredstava iz Programa javnih
potreba općine Oprisavci obvezni su gospodariti
sredstvima s posebnom pažnjom, te najkasnije do
kraja siječnja 2009. godine podnijeti vjerodostojno i
detaljno izvješće za 2008. godinu o izvršenim
programima i o utrošku sredstava po programu javnih
potreba za 2008. godinu sukladno važećim pravnim
propisima, a u protivnom bit će im uskraćena isplata
sredstava iz Proračuna za 2009. godinu.

Broj: 20

15.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), te članka 26.
Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije ” br. 01/06), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 27. sjednici održanoj 18.
prosinca 2008.godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE

Članak 3.

Programa održavanja komunalne infrastrukture
općine Oprisavci za 2008. godinu

Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su
sa sredstvima raspolagati sukladno važećim pravnim
propisima, te zaključcima Općinskog poglavarstva za
one programe na način koji tamo bude određen.

Članak 4.
Ostvarenje ovog Programa ovisno je o prilivu
sredstava u Općinskom proračunu općine Oprisavci
za 2008.g., a Općinsko poglavarstvo može uskratiti
isplatu svima ili pojedinim korisnicima sredstava.

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s
procjenom troškova održavanja komunalne
infrastrukture općine Oprisavci za 2008. godinu.

Članak 2.
U 2008. godini Program održavanja
komunalne infrastrukture na području općine
Oprisavci obuhvaća:

Članak 5.
Program javnih potreba općine Oprisavci
stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/08-01/ 5
Urbroj: 2178/14-01-08-2
Oprisavci, 18. prosinca 2008.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

I.

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

-

Pročišćavanje cestovnih kanala u svim
naseljima općine Oprisavci (po potrebi)

Za troškove odvodnje atmosferskih voda planira se
iznos od 35.000,00 kn

II.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU
KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA

Održavanje čistoće javnih površina u svim
naseljima općine Oprisavci
Za troškove održavanja čistoće u dijelu koji
se odnosi na čišćenje javnih površina planira se
iznos od 20.000,00 kn

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 20
III.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Održavanje javnih površina u svim
naseljima općine Oprisavci
Za troškove održavanja javnih površina
planira se iznos od 10.000,00 kn

Strana:2807
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:400-01/08-01/ 3
Urbroj: 2178/14-01-08-2
Oprisavci, 18. prosinca 2008.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

IV.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA

-

Održavanje nerazvrstanih cesta na području
općine Oprisavci
Održavanje poljskih putova na području
općine Oprisavci

-

Za troškove održavanja nerazvrstanih cesta
nasipanje kamenom, planira se iznos od 50.000,00
kn

V.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

-

Tijekom godine izvršiti pregled i
popravak(izmjena sijalica i osigurača javne
rasvjete u svim naseljima općine Oprisavci
Za troškove održavanja javne rasvjete
planira se iznos od 25.000,00kn

16.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03
pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), te članka 26. Statuta
općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije ” br. 01/06), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 27. sjednici održanoj 18.
prosinca 2008.godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture općine Oprisavci
za 2008. godinu

Članak 3.
Članak 1.
Financijska sredstva potrebna za održavanje
komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke
planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2008.
godinu .

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja
komunalne infrastrukture s prikazom financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Članak 4.
Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“

U 2008. godini Program građenja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Oprisavci obuhvaća:

Strana: 2808
I
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GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA JAVNE POVRŠINE

Nogostupi: Poljanci i Oprisavci
Potrebna sredstva 200.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci

Broj: 20

V
GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA
Društveni dom u Oprisavcima
Potrebna sredstva 414.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci, EIB
II, Brodsko-posavska županija

Članak 3.
II

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I
NABAVA OPREME ZA
OPSKRBU PITKOM VODOM
Izgradnja vodoopskrbnog sustava općine
Oprisavci
Potrebna sredstva 600.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci,
Proračun Brodsko-posavske županije, Fond
za regionalni razvoj RH, „Hrvatske vode“,
Državni proračun

Financijska sredstva potrebna za izgradnju
komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke
planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2008.
godinu .

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

III
-

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
Izgradnja javne rasvjete u svim naseljima
općine (po potrebi)
Potrebna sredstva 40.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 .godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci

IV

GRAĐENJE GROBLJA

Mrtvačnica Svilaj
Potrebna sredstva 100.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci
Mrtvačnica Trnjanski Kuti
Potrebna sredstva 30.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci
Mrtvačnica Oprisavci
Potrebna sredstva 50.000,00 kn
Rok izgradnje 2008 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci

Klasa:400-01/08-01/ 4
Urbroj: 2178/14-01-08-2
Oprisavci, 18. prosinca 2008.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 20
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17.

B.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32.
Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 96/03)
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 27.
sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine,
donijelo je

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

PRORAČUN
općine Oprisavci za 2009. godinu
I

Opći dio
Članak 1.

Proračun općine
godinu sastoji se od:
A.

Oprisavci

za

0

Računa zaduživanja/Financiranja

Primic od financijske
imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
Neto zaduživanje/financiranje ¸

0
0

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

0

0

2009.
Članak 2.

Račun prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za
nefinancijsku imovinu
Razlika-Višak/Manjak

C.

Raspoloživih sredstava iz prethodnih
godina (Višak prihoda i rezerviranja)

10.129.500
80.000
3.649.500
6.560.000
0

Opći dio prihoda i primitaka koji sadrži
prihode i primitke po izvorima i v rstama prihoda,
te rashode i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji,
mijenjaju se i glase kako slijedi:
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Broj: 20

PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE OPRISAVCI RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2009. GODINU
S PROCJENOM DO 2011. GODINE - POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna općine Oprisavci u svoti od 10.209.500 raspoređuje se po nositeljima, korisnicima i potajnim namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.

Broj: 20
»SLUŽBENI VJESNIK«
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Broj: 20

Članak 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2009. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Proračunska sredstva koriste se za namjene
koje su određene Proračunom, i to u visini utvrđenoj u
Posebnom dijelu, u iznosu jedne dvanaestine
mjesečno, odnosno prema dospjelim obvezama, a u
skladu s ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim
mogućnostima Proračuna.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 400-01/08-01/12
Urbroj: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 18. prosinca 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

Članak 3.
Za sve bitne, nepredviđene i nedovoljno
predviđene rashode koji se financiraju iz Proračuna,
koriste se sredstva planirana pozicijom: Nepredviđeni
rashodi do visine proračunske pričuve.
O korištenju sredstava cjelokupne
proračunske pričuve odlučuje Općinsko
poglavarstvo, o čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 4.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u
cijelosti je načelnik općine

18.

Na temelju članka 4. stavka 9. i članka 32.
Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 96/03),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 27.
sjednici održanoj 18. prosinca 2008.g. donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna općine
Oprisavci za 2009. godinu

Članak 5.
Za izvršenje Proračuna u cijelosti je
odgovorno Poglavarstvo općine. U slučaju potrebe
Poglavarstvo može u okviru utvrđenog iznosa
izdataka Proračuna izvršiti preraspodjelu sredstava
između pojedinih stavaka do 5% sredstava utvrđenih
na stavci koja se umanjuje.

Članak 6.
Članak 1.
Proračun općine Oprisavci (u daljnjem tekstu
Proračun) se ostvaruje naplatom prihoda, koji prema
Zakonu o financiranju jedinica lokalne, područne i
regionalne samouprave i drugim propisima i
odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.
Proračunska sredstva koriste se prema
namjeni iskazanoj u Posebnom dijelu Proračuna na
pojedinim pozicijama.

Ako se tijekom fiskalne godine zbog
izvanrednih prilika i potreba povećaju ili umanje
prihodi i rashodi. Proračun se mora uravnotežiti po
postupku za donošenje Proračuna.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009.g. i bit
će objavljena u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 20
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/08-01/13
URBROJ: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 18. prosinca 2008.g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

I
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GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA JAVNE POVRŠINE

Cesta Kupina
Potrebna sredstva 1.200.000,00 kn
Rok izgradnje 2009 .godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci, EIB
II, Brodsko-posavska županija
Autobusna ugibališta
Potrebna sredstva 100.000,00 kn
Rok izgradnje 2009 .godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci,
Proračun Brodsko-posavske županije

19.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03
pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), te članka 26. Statuta
općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije ” br. 01/06), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 27. sjednici održanoj 18.
prosinca 2008.godine, donijelo je
PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture općine Oprisavci za 2009. godinu

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja
komunalne infrastrukture s prikazom financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Članak 2.
U 2009. godini Program građenja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Oprisavci obuhvaća:

Nogostupi
Potrebna sredstva 200.000,00 kn
Rok izgradnje 2009 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci

II

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
I NABAVA OPREME ZA

OPSKRBU PITKOM VODOM
Izgradnja vodoopskrbnog sustava općine
Oprisavci
Potrebna sredstva 1.000.000,00 kn
Rok izgradnje 2009 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci,
Proračun Brodsko-posavske županije, Fond za
regionalni razvoj RH, „Hrvatske vode“, Državni
proračun

ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH
VODA
Kanalizacija (izrada idejnog projekta)
Potrebna sredstva 500.000,00 kn
Rok izgradnje 2009 .godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci,
Proračun Brodsko-posavske županije,
Državni proračun
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III
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
Izgradnja javne rasvjete u svim naseljima
općine (po potrebi)
Potrebna sredstva 40.000,00 kn
Rok izgradnje 2009 .godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci

Broj: 20
Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

IV
GRAĐENJE GROBLJA
Mrtvačnica Svilaj
Potrebna sredstva 500.000,00 kn
Rok izgradnje 2009 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci

Klasa:400-01/08-01/ 15
Urbroj: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 18. prosinca 2008.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

Mrtvačnica Trnjanski Kuti
Potrebna sredstva 30.000,00 kn
Rok izgradnje 2009 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci
Spomenik braniteljima
Potrebna sredstva 50.000,00 kn
Rok izgradnje 2009 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci

V
GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA
Adaptacija i dogradnja društvenog doma
u Oprisavcima
Potrebna sredstva 2.500.000,00 kn
Rok izgradnje 2009 . godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci, EIB
II, Brodsko-posavska županija

20.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), te članka 26.
Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije ” br. 01/06), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 27. sjednici održanoj 18.
prosinca 2008.godine, donijelo je
PROGRAM

Poslovna zona Svilaj Prnjavor
Potrebna sredstva - 250.000,00 kn
Rok izgradnje 2009. godina
Izvori sredstava Proračun općine Oprisavci,
Proračun Brodsko-posavske županije,
Državni proračun, Fond za regionalni razvoj
RH.

Članak 3.
Financijska sredstva potrebna za izgradnju
komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke
planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2009.
godinu .

održavanja komunalne infrastrukture općine
Oprisavci za 2009. godinu

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s
procjenom troškova održavanja komunalne
infrastrukture općine Oprisavci za 2009. godinu.

Članak 2.
U 2009. godini Program održavanja
komunalne infrastrukture na području općine
Oprisavci obuhvaća:

Broj: 20
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I.
ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
Pročišćavanje cestovnih kanala u svim
naseljima općine Oprisavci (po potrebi)
Za troškove odvodnje atmosferskih voda planira se
iznos od 40.000,00 kn

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU
KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA
Održavanje čistoće javnih površina u svim
naseljima općine Oprisavci

Članak 3.
Financijska sredstva potrebna za održavanje
komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke
planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2009.
godinu .

II.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“ .

Za troškove održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina planira se iznos
od 30.000,00 kn

III.
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Održavanje javnih površina u svim
naseljima općine Oprisavci

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/08-01/ 16
Urbroj: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 18. prosinca 2008.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

Za troškove održavanja javnih površina planira se
iznos od 50.000,00 kn

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA
Održavanje nerazvrstanih cesta na području
općine Oprisavci
Održavanje poljskih putova na području
općine Oprisavci
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IV.

Za troškove održavanja nerazvrstanih cesta
nasipanje kamenom, planira se iznos od 250.000,00
kn

V.
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Tijekom godine izvršiti pregled i
popravak(izmjena sijalica i osigurača javne rasvjete
u svim naseljima općine Oprisavci
Za troškove održavanja javne rasvjete planira se
iznos od 30.000,00kn

21.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («N.N.» 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
27. sjednici održanoj 18. prosinca 2008.godine,
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u društvenim djelatnostima
općine Oprisavci za 2009. godinu
Članak 1.
Ovim se Programom utvrđuju javne potrebe u
društvenim djelatnostima općine Oprisavci za 2009.
godinu za financiranje iz Proračuna općine Oprisavci :
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Broj: 20

Broj: 20
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Članak 2.

Broj: 20

prilivu sredstava u Općinskom proračunu općine
Oprisavci za 2009.g., a Općinsko poglavarstvo može
uskratiti isplatu svima ili pojedinim korisnicima
sredstava.

Svi korisnici sredstava iz Programa javnih
potreba općine Oprisavci obvezni su gospodariti
sredstvima s posebnom pažnjom, te najkasnije do
kraja siječnja 2010. godine podnijeti vjerodostojno i
detaljno izvješće za 2009. godinu o izvršenim
programima i o utrošku sredstava po programu javnih
potreba za 2009. godinu sukladno važećim pravnim
propisima, a u protivnom bit će im uskraćena isplata
sredstava iz Proračuna za 2010. godinu.

Program javnih potreba općine Oprisavci
stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Članak 3.

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su
sa sredstvima raspolagati sukladno važećim pravnim
propisima, te zaključcima Općinskog poglavarstva za
one programe na način koji tamo bude određen.

Članak 4.
Ostvarenje ovog

Članak 5.

Klasa:400-01/08-01/ 14
Urbroj: 2178/14-01-08-1
Oprisavci, 18. prosinca 2008.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

Programa ovisno je o

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

