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Broj: 22

OPĆINA
BRODSKI STUPNIK
32.
Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03), 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 11. sjednici održanoj 28. prosinca 2006. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna općine Brodski Stupnik za 2006. godinu
I

OPĆI DIO
Članak 1.

U Odluci o izmjenama i dopunama Proračuna općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 25/05 i 9/06 članak 1. mijenja se i glasi:
A.
RAČUN PRIHODA I IZDATAKA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
B.

3.814.934,00
237.000,00
1.535.904,00
2.915.269,00
-399.239,00

RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

0,00

C.
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I
REZERVIRANJA)
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
399.239,00
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANIRANJE 0,00
Članak 2.
U članku 2.Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka za
2006. godinu, povećavaju se i smanjuju kako slijedi:
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POSEBNI DIO
Članak 3.
Članak 3. mjenja se i glasi:
Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 4.451.173,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i
potanjim namjenama u Posebnom dijelu kako slijedi:
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Članak 4.
Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2006. godine i bit će
objavljen u "Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-06/06-01/06
Urbroj: 2178/03-02-06-2
Brodski Stupnik, 28.prosinca 2006.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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OPĆINA GARČIN

28.

B.

Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03), Općinsko
vijeće općine Garčin na svojoj 10. sjednici održanoj
20. prosinca 2006.g. donijelo je

RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna
općine Garčin za 2006.g.
I OPĆI DIO
Članak 1.
U Proračunu općine Garčin za 2006.g. mijenja
se i glasi: Proračun općine Garčin za 2006.g.
A.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI
6.817.000
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
42.000
RASHODI
2.869.500
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.781.500
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
208.000

C.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
0

RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE
0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATE ZAJMOVA
208.000
NETO ZADUŽIVANJE /
FINANCIRANJE
-208.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE
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:

OPĆI DIO

PRORAČUN ZA 2006. GODINU NAKON ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OD 20. 12. 2006.
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Izvori: nenamjenska sredstva
Aktivnost: rashodi poslovanja

PROGRAM: Javna uprava i administracija, poglavarstvo, Općinsko vijeće i načelnik

PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE GARČIN RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2006. GODINU
NAKON ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OD 20. 12. 2006.
RAZDJEL 1. - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rashodi i izdaci Proračuna općine Garčin u svoti od 6.859.000 Kn raspoređuje se po nositeljima, korisnicima i potajnim namjenama u posebnom
dijelu kako slijedi:

Članak 3.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2006. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
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Klasa : 021-05/06-01/59
Urbroj: 2178/06-05-01-1
Garčin, 20. prosinca 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE PRORAČUNA OPĆINE
GARČIN ZA 2006. god. NAKON ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA OD 20. 12. 2006. G.
Nabavna vrijednost u kunama
PREDMET NABAVE / IZVORI FINANCIRANJA

1
1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI
- dom Vrhovina
- dom Bicko Selo
- sportska dvorana Garčin
- mrtvačnica
- mrtvačnica Zadubravlje
- dom Zadubravlje
- autobusno stajalište Klokočevik
- poslovna zona Zadubravlje
- cesta
. vodoopskrba
- vodoodvodnja
- spomenik braniteljima
- javna rasvjeta
2. POSTROJENJA I OPREMA
- uredska oprema
- komunikacijska oprema
- oprema za održavanje i zaštitu
- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
3. RAČUNALNI PROGRAM
- ra unalni program
4. DODATNA ULAGANJA U NEFINANC. IMOVINU
- dodatna ulaganja u poslovne objekte
SVEUKUPNO:

PLAN ZA
2006. god.

+ POVEĆANJE
- SMANJENJE

NOVI PLAN ZA
2006.god

2
4.820.000
100.000
40.000

3
4.087.000
- 9.000
98.000

4
3.430.000
91.000
138.000

INDEX
4/2
5
71,2
9,10
345,0

2.000.000
50.000
400.000
1.100.000
1.100.000
20.000
10.000
30.000
5.000
5.000
10.000
10.000
15.000
15.000
50.000
50.000

- 65.000
185.000
48.000
58.000
12.000
165.000
- 792.000
- 1.100.000
- 5.000
15.000
72.000
57.000
- 10.000
25.000
- 13.500
- 13.500
-23.500
-23.500

1.935.000
235.000
48.000
58.000
12.000
165.000
400.000
308.000
0
15.000
25.000
102.000
62.000
5.000
35.000
1.500
1.500
26.500
26.500

96,8
470,0
100,0
28,0
75,0
250.0
340,0
1.240,0
100,0
350,0
10,0
10,0
53,0
53,0

4.915.000

-733.000

4.182.000

85,1
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29.

B.

Na temelju članka 4. stavak 9. i
članka 32. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.
96/03), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 10.
sjednici održanoj 20. prosinca 2006.g. donijelo je

RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA

PRORAČUN
općine Garčin za 2007. godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Garčin za 2007.g. sastoji se
od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
6.969.500
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
45.000
RASHODI
2.569.500
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.445.000
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -1.000.000

C.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
-

RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD
FINANCIJSKE IMOVINE
1.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE /
FINANCIRANJE
1.000.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE

-

Članak 2.
Opći dio prihoda i primitka sadrži prihode po
izvorima i vrstama prihoda, te rashode i izdatke po
ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

OPĆI DIO

PRORAČUN ZA 2007. GODINU
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Izvori: nenamjenska sredstva
Aktivnost: rashodi poslovanja

PROGRAM: Javna uprava i administracija, poglavarstvo, Općinsko vijeće i načelnik

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

PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE GARČIN RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2007. GODINU S
PROCJENOM DO 2009. GODINE - POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna općine Garčin u svoti od 8.014.500 Kn raspoređuje se po nositeljima, korisnicima i potajnim namjenama u
posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.
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Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Klasa : 021-05/06-01/63
Urbroj: 2178/06-05-01-1
Garčin, 20. prosinca 2006. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2007. godine
i bit će objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

Članak 4
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PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE PRORAČUNA OPĆINE
GARČIN ZA 2007.god. S PROCJENOM ZA 2008. I 2009.god.
Nabavna vrijednost u kunama

PREDMET NABAVE / IZVORI FINANCIRANJA

1
1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI
- dom Vrhovina
- dom Bicko Selo
- sportska dvorana Garčin
- mrtvačnica
. vodoopskrba
- vodoodvodnja
- spomenik braniteljima
- javna rasvjeta
A)
- poslovna zona Zadubravlje
- autobusno stajalište Trnjani
- mrtvačnica Trnjani
- cesta Sapci - kraj škole
- cesta Selna - B.Brčić
- cesta Trnjani - Sajmišna ulica
- cesta Klokočevik - prema groblju
- cesta Klokočevik - Frankopanska ulica
- cesta Klokočevik - Pejićeva
- cesta Garčin - B.Radić
- cesta Selna - prema Katini u
- cesta Zadubravlje - kraj škole
2. POSTROJENJA I OPREMA
- uredska oprema
- komunikacijska oprema
- oprema za održavanje i zaštitu
- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
3. RAČUNALNI PROGRAM
- računalni program
4. DODATNA ULAGANJA U NEFINANC. IMOVINU
- dodatna ulaganja u poslovne objekte-dom Zadubravlje

SVEUKUPNO:

PLAN ZA
2007. god.

PLAN ZA
2008.god.

PLAN ZA
2009.god.

2
5.170.000
250.000
150.000

3
4.242.000
100.000
40.000

4
4.242.000
100.000
40.000

1.200.000
50.000
1.100.000
1.100.000

1.200.000
50.000
1.100.000
1.100.000

450.000
80.000
50.000
130.000
100.000
70.000
100.000
450.000
200.000
50.000
40.000
40.000
35.000
10.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
200.000
200.000

452.000

452.000

100.000
100.000

100.000
100.000

35.000
10.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
200.000
200.000

35.000
10.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
200.000
200.000

5.415.000

4.487.000

4.487.000

600.000
2.360.000
40.000
10.000
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Članak 4.

Na temelju članka 6. stavak 1. i članka 32.
Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.96/03),
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 10. sjednici
održanoj 20. prosinca 2006.g. donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna općine Garčin
za 2007.g.

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je u
cijelosti načelnik općine.
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 2.
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.
Članak 3.
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 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 2006.g. i bit će
objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko - posavske
županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/06-01/64
Urbroj: 2178/06-06-01-1
Garčin, 20. prosinca 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

45.

O korištenju sredstava cjelokupne proračunske
pričuve odlučuje Općinsko poglavarstvo.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o
proračunu (“Narodne novine” br. 96/03) i članka 30.
Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 03/2006.), Općinsko
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 11. sjednici
održanoj 20. prosinca 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna
općine Gornja Vrba za 2007. godinu
Članak 1.
Proračun općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu
Proračun) ostvaruje se 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 4.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u
cijelosti je općinski načelnik.
Članak 5.
Za izvršenje Proračuna u cijelosti odgovorno je
Općinsko poglavarstvo.
U slučaju potrebe Općinsko poglavarstvo može u
okviru utvrđenog iznosa rashoda Proračuna obaviti
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.

Članak 2.
Proračunska sredstva koriste se za namjene koje
su određene Proračunom, i to u visini utvđenoj u
Posebnom dijelu u iznosu jedne dvanaestine mjesečno,
odnosno prema prispjelim obvezama, a u skladu s
ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim
mogućnostima Proračuna
.
Članak 3.
Za sve hitne nepredviđene i nedostatno
predviđene rashode koji se financiraju iz Proračuna,
koriste se sredstva planirana na poziciji: Nepredviđeni
rashodi do visine proračunske pričuve:

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2007. godine i bit će
objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 400-08/06-01/8
Ur. br. 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 20. prosinca 2006. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Stanko Jurić,v.r.
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B.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32.
stavak 1. Zakona o proračunu, (“Narodne novine, br.
96/03.), te članka 30. Statuta općine Gornja Vrba
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
03/2006.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na
svojoj 11. sjednici održanoj 20. prosinca 2006.
godine, donijelo je
PRORAČ UN
općine Gornja Vrba
za 2007. godinu
I.

OPĆI DIO
Članak 1.

Proračun općine Gornja Vrba za 2007. godinu
sastoji se od:
A.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

6.492.000
5.992.000
500.000
9.292.000
1.594.100
7.697.900
2.800.000

Strana: 2847

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK/MANJAK PRIHODA I
REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA
PRENESENI
C.

0

RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE

2.800.000
0
2.800.000

VIŠAK/MANJAK I RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA + NETO
ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

0

Članak 2.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po
ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu
prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za
2007. godinu kako slijedi:

I. OPĆI DIO
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Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi.

Članak 3.

II. POSEBNI DIO
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Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Klasa : 400-08/06-01/7
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 20. prosinca 2006. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije", a
primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Članak 4.
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3111
3121
3132
3133
3211
3212
3213
3221
3223
3224
3225
3231
3232
3233
3234
3237
3238
3239
3291
3292
3293
3294
3299
3431
3434
3523
3631
3721
3722
3811
3811

Kon

UKUPNO RASHODI
Plaće u novcu
Ostali ras. za zaposl.
Dop. za zdravstveno
Dop. za zapošljavanje
Nak. za sl. put
Nak. za prijevoz...
Stručno usavršavanje
Uredski materijal,...
Energija
Mat. dij. i tek. održ.
Sitan inv. i auto gume
Usl. pošte i telefona
Usl. tek. održavanja
Usl. promidžbe i infor.
Komunalne usluge
Intelekt. usl.
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade za rad pred. tij.
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Osatele nespomenute...
Bakarske usluge
Ostali nespomenuti ...
Subvencije poljop., obrt
Tekuće pot. unutar opće
Nakn. gr. i kuć.u novcu
Naknade u naravi
Tek. don. zdrav. nep.org.
Tek. donacije vjer. org.

Opis konta

02

671.000
300.000
15.000
48.000
5.000
20.000
8.000
5.000
10.000
12.000
2.000
2.000
12.000
13.000
12.000
8.000
70.000
3.000
28.000
22.000
3.000
27.000
1.000
1.000
4.000
1.000

Opće javne Obrana
usluge

01

5.000

30.000

Javni red i
sigurnost

03

78.000
50.000
4.100

308.000
100.000

3.100.000

565.100

100.000

Zaštita
okoliša

05

Ekonomski
poslovi

04

4.653.900

Usl. unapr.
st. i zajedn.

06

20.000

20.000

Zdravstvo

07
08

20.000

10.000

2.000

129.000

Rekreacija,
kult. i religija

PLAN RASHODA OPĆINE GORNJA VRBA
PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2007. GODINU

15.000

17.000

Obrazovanje

09

43.000
55.000

106.000

Socijalna
zaštita

10

9.292.000
300.000
15.000
48.000
5.000
20.000
8.000
5.000
10.000
112.000
2.000
2.000
12.000
321.000
12.000
128.000
85.000
3.000
30.000
22.000
3.000
37.000
1.000
1.000
4.000
79.000
50.000
9.100
43.000
55.000
0
20.000

UKUPNO
RASHODI
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3811
3811
3811
3811
3851
4111
4212
4213
4214
4214
4214
4214
4214
4221
4223
4262
4264
4511

Građani i pol.stranke
Sportskim društvima
Kultura
Ostale
Nepred. rash. do vis. prič
Zemljište
Poslovni obj.
Ceste, željeznice,...
Plinovod, vodovod, kana
Ostali građ. obj.-spomen
Javna rasvjeta
Dječje igralište
Okoliš doma
Uredska oprema
Oprema za grij. i hlađ
Ulaganje u rač. progra
Ostala nemat. pr. imov.
Dodatna ulag. na građ.

10.000
4.000
5.000

5.000

15.000

25.000

25.000

3.000.000

883.900

100.000
20.000
700.000
2.000.000
650.000
100.000
200.000

74.000
23.000
2.000

8.000

23.000
74.000
23.000
27.000
5.000
100.000
20.000
700.000
5.000.000
650.000
100.000
200.000
0
10.000
4.000
5.000
25.000
883.900
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6.
Na temelju članka 34. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03. - pročišćeni tekst) i Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine" br. 82/04.) i članka 30. Statuta
općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 03/2006.), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na svojoj 11. sjednici
održanoj 20. prosinca 2006. godine, donijelo je

Broj: 22

na području općine Gornja Vrba,
Članovi
obitelji
smrtno
stradalog
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
HRVI iz Domovinskog rata od I. do X.
skupine,
ako
nema
zapreke
za
ostvarivanje istog sukladno članku 37.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja.

Članak 3.

ODLUKU

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

o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Članak 1.

Klasa : 363-02/06-01/9
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 20. prosinca 2006. godine.

Članak 8. mijenja se i glasi:
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

"Visina naknade za priključenje po
pojedinom priključku za potrebe stanovanja
iznosi:
1.
2.

za opskrbu pitkom vodom - 5.000,00 kn
za odvodnju i pročišćavanje otpadnih
voda - 6.000,00 kn.
48.

Visina naknade za priključenje poslovnih
i proizvodnih prostora na objekte i uređaje
komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke
iznosi 100% prosječne mjesečne bruto plaće u
RH za prethodnu godinu.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 03/2006.), Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba na svojoj 11. sjednici održanoj 20.
prosinca 2006. godine, donijelo je

Članak 2.
ODLUKU
Članak 11. mijenja s e i glasi:
"Od plaćanja naknade za priključenje
oslobađaju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Općina Gornja Vrba
Vjerske organizacije,
Ustanove školskog obrazovanja,
Ustanove zdravstvene i socijalne zaštite,
Registrirane udruge građana sa sjedištem

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu plaćanja
naknade za priključenje na plinsku mrežu

Članak 1.
U članku 2. umjesto 5.300,00 kn treba
stajati 5.000,00 kn.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Članak 2.
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općine Gornja Vrba na 11. sjednici održanoj 20.
prosinca 2006. godine, donosi

Članak 6. mijenja se i glasi:
ODLUKU
"Od plaćanja naknade za priključenje na
plinsku mrežu oslobađaju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Općina Gornja Vrba
Vjerske organizacije,
Ustanove školskog obrazovanja,
Ustanove zdravstvene i socijalne zaštite,
Registrirane udruge građana sa sjedištem
na području općine Gornja Vrba,
Članovi
obitelji
smrtno
stradalog
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
HRVI iz Domovinskog rata od I. do X.
skupine,
ako
nema
zapreke
za
ostvarivanje istog sukladno članku 37.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja.

Članak 3.
Ova 0dluka stupa na snagu osmog dana
po objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.
U članku 10. iza točke 5. dodaju se točke
6. i 7. koje glase:
"6.

Staračka domaćinstva - žene preko 65
godina, muškarci preko 70 godina, ako
osim njih nitko ne živi u zajedničkom
domaćinstvu i nisu u skrbništvu drugih
osoba,

7.

Domaćinstva koja dokažu da nemaju
nikakvih prihoda ili su ona ispod
1.000,00 kn mjesečno, a nisu korisnici
stalne socijalne skrbi."

Članak 2.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 363-02/06-01/10
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 20. prosinca 2006. godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

49.

Na temelju članka 20. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br.
26/03. - pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta
općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 03/2006.), Općinsko vijeće

Ova 0dluka stupa na snagu osmog dana
po objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a primjenjuje se od 1siječnja 2007. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 363-03/06-01/1
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 20. prosinca 2006. godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.
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Komunalni doprinos ne plaća se za
građevine za koje u skladu sa Zakonom o gradnji
nije potrebita građevinska dozvola."

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03-pročišćeni tekst), Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine" br. 82/04.) i članka 30. Statuta
općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 03/2006.), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na svojoj 11. sjednici
održanoj 20. prosinca 2006. godine, donijelo je

Članak 2.
Ova 0dluka stupa na snagu osmog dana
po objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnom doprinosu

Klasa : 944-01/06-01/1
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 20. prosinca 2006. godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

Članak 1.
Članak 12. mijenja se i glasi:
"Od plaćanja komunalnog doprinosa u
potpunosti se oslobađaju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a)
b)
c9
d)

Općina Gornja Vrba
Vjerske organizacije,
Ustanove školskog obrazovanja,
Ustanove zdravstvene i socijalne zaštite,
Registrirane udruge građana sa sjedištem
na području općine Gornja Vrba,
Članovi
obitelji
smrtno
stradalog
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
HRVI iz Domovinskog rata od I. do X.
skupine
za
odgovarajuću
stambenu
površinu prema broju članova obitelji i
to:
samac - 35 m2
dvočlana obitelj - 45 m2
tročlana obitelj - 60 m2
za svakog daljnjeg člana - 10m2, ukoliko
ovu pogodnost već nisu iskoristili

51.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka
30. Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 03/06.), Općinsko
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 11. sjednici
održanoj 20. prosinca 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete

Članak 1.
Od plaćanja komunalnog doprinosa
djelomično se mogu osloboditi pravne i fizičke
osobe na temelju posebne odluke Općinskog
vijeća, ako ono ocijeni da je objekt koji se gradi
od posebnog interesa za općinu Gornja Vrba.

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba
prihvaća ponudu obrtnika "Elektro instalater Monter" - Ivan Safundžić iz Krajačića, pristigla na
objavljeni javni natječaj u tjedniku "Posavska
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Broj: 22

Hrvatska" od 10. studenoga 2006. godine, za
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na vrijeme od četiri godine.

Strana: 2869
I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina
blagajničkog maksimuma u 2007. godini u iznosu
2.000,00 kn.

Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik za
potpisivanje ugovora s ponuditeljem sukladno
raspisanom natječaju, dostavljenoj ponudi i ovoj
Odluci.

Sredstva blagajničkog maksimuma koristit
će se za gotovinsko plaćanje (reprezentacija,
potrošni materijal i sl.).

II.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 363-02/06-01/11
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 20. prosinca 2006. godine.

Odluka se primjenjjuje od 1. siječnja
2007. godine, a bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 022-05/06-02/80
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 19. prosinca 2006. godine.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Niko Pavić,inž.str., v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

53.
52.

Na temelju članka 53. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 03/2006.), Općinsko poglavarstvo
općine Gornja Vrba na 10. sjednici održanoj 19.
prosinca 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o visini blagajničkog maksimuma

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 03/06.), Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba na 11. sjednici održanoj 20. prosinca
2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o aktivnostima izrade i implementacije
strateškog plana razvoja općine Gornja Vrba
u 2006. godini
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I.

III.

Općina Gornja Vrba u svom Proračunu za
2006. godinu planirala je aktivnosti oko izrade i
implementacije strateškog plana razvoja općine u
2006. godini.

Odluka stupa na snagu danom donošenja
i bit će objavljena u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

II.
Ovom Odlukom zadužuje se Općinsko
poglavarstvo za provedbu aktivnosti oko izrade i
implementacije strateškog plana razvoja općine u
2006. godini do konačne izrade.

Klasa : 021-05/06-02/11
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 20. prosinca 2006. godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.
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OPĆINA GUNDINCI

34.

B.

Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.),
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 14.
sjednici održanoj 15. 12. 2006. godine, donijelo je

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

C.

Raspoloživih sredstava iz prethodnih
godina (Višak prihoda i rezerviranja)

-

Račun zaduživanja / financiranja

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Proračuna općine Gundinci za 2006. godinu

I

Primici od financijske
imovine i zaduživanja

1.000.000

Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova

208.000

Neto zafuživanje / financiranje

792.000

OPĆI DIO
Članak 1.

Proračun općine
godinu mijenja se i glasi:
A.

Gundinci

za

2006.

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

Račun prihoda i rashoda
Članak 2.

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

1.855.000

Rashodi poslovanja
Rashodi za
nefinancijsku imovinu

1.252.000
2.085.000

Razlika - Višak/Manjak

-792.000

690.000

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

Strana: 2872
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PRORAČUN ZA 2006. GODINU NAKON ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA
OD 15. 12. 2006. - OPĆI DIO
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Članak 3.
Rashodi i izdaci Proračuna općine Gundinci u svoti od 3.545.000 raspoređuje se po nositeljima,
korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:
PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE GUNDINCI RASPOREĐENIH PREMA
PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2006. GODINU
NAKON ODLUKE O IUMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OD 15. 12. 2006.
RAZDJEL 1. - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
PROGRAM: Javna uprava i administracija, poglavarstvo, Općinsko vijeće i načelnik
Funkcija: 01
Izvori: nenamjenska sredstva
Aktivnost: rashodi poslovanja
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2006. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Broj: 22

Klasa : 400-08/06-01/7
Urbroj: 2178/05-02/06-1
Gundinci, 15. prosinca 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

2

- 10.000
-10.000

-10.000
-50.000
195.500

10.000
10.000

10.000
50.000
-----

135.500
- 351.000

- 20.000
- 5.000
-4.500
8.500
-21.000

20.000
5.000
5.000
10.000
40.000

60.000
2.436.000

- 455.500

- 726.000
190.500
50.000
280.000
-100.000
- 150.000

+ POVEĆANJE
- SMANJENJE
3

2.326.000

726.000
200.000
1.000.000
150.000
100.000
150.000

2006.

195.500
2.085.000

----195.500

-----

---------

--------500
18.500
19.000

1.870.500

----390.500
1.050.000
430.000
---------

PRIJEDLOG NOVOG
PLANA
4
5

325,84
85,60

---------

-----

---------

--------10,00
185,00
47,50

80,42

----195,30
105,00
286,70
---------

INDEX
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U K U P N O:
S V E U K U P N O:

U K U P N O:
2. POSTROJENJA I OPREMA
- Uredski namještaj - printer,
računalo
- Komunikacijska oprema
- Oprema za održavanje
- Kosilica
U K U P N O:
3. NEMATERIJALNA PROIZVEDENA
IMOVINA
- Računalni program
U K U P N O:
4. DOD. ULAGANJA NA GRAĐ.
OBJEKTIMA
- Dodatna ulaganja na stambenim
objektima
- Dodatna ulaganja na cestama
- Dodatna ulaganja na posl. objektima

PREDMET NABAVE/
IZVORI FINANCIRANJA
1
1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI
- Poslovni objekti - Dom kulture
- Ceste - cesta Berava -Bi
- Plinovod
Vodovod
- Mrtvačnica
- Kanalizacija

Nabavna vrijednost u kunama

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE NAKON ODLUKE O IZMJENAMA
I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2006. GODINU OD 15.12.2006.G.

Broj: 22
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cijelosti je načelnik općine.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32.
Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 96/03.)
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 14.
sjednici održanoj 15. prosinca 2006. godine, donijelo
je
ODLUKU

Članak 5.
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.

o izvršenju Proračuna općine
Gundinci za 2007. godinu
Članak 6.
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.

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 2007. godine i bit će
objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».

Članak 2.
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.

Članak 3.
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.

Članak 4.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa : 400-08/06-01/9
Urbroj: 2178/05-02/06-1
Gundinci, 15. prosinca 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.
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36.

B.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka
32. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.
96/03.), Općinsko vijeće općine Gundinci na
svojoj 14. sjednici održanoj 15. 12. 2006. godine,
donijelo je

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

PRORAČUN

C.

Raspoloživih sredstava iz prethodnih
godina (Višak prihoda i rezerviranja)

-

Račun zaduživanja / financiranja

Primici od financijske
imovine i zaduživanja

1.000.000

općine Gundinci za 2007. godinu
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
I

-

OPĆI DIO
Neto zafuživanje / financiranje 1.000.000,00
Članak 1.

Proračun
godinu glasi:
A.

općine

Gundinci

za

2007.

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

Račun prihoda i rashoda
Članak 2.

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

2.205.000,00

Rashodi poslovanja
Rashodi za
nefinancijsku imovinu

1.424.000,00
2.081.000,00

Razlika - Višak/Manjak

-1.000.000,00

300.000,00

Opći dio prihoda i primitaka sadrži
prihode i primitke po izvorima i vrstama prihoda,
te rashode i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji,
kako slijedi:

OPĆI DIO

PRORAČUN ZA 2007. GODINU
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PROGRAM: Javna uprava i administracija, Poglavarstvo, Općinsko vijeće i načelnik
Funkcija: 01
Izvori: nenamjenska sredstva
Aktivnost: rashodi poslovanja

PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE GUNDINCI RASPOREĐENIH PREMA
PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2007. GODINU S PROCJENOM DO 2009. GODINE - POSEBNI DIO
RAZDJEL 1. - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rashodi i izdaci Proračuna općine Gundinci u svoti od 3.505.000 raspoređuje se po nositeljima,
korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.

Broj: 22
»SLUŽBENI VJESNIK«
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Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

Klasa : 400-08/06-01/8
Urbroj: 2178/05-02/06-1
Gundinci, 15. prosinca 2006. g.

»SLUŽBENI VJESNIK«

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2007. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Članak 4.

Broj: 22
Strana: 2899

3

2

- ----------

10.000,00
50.000,00

10.000
10.000

----------

60.000,00
1.060.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00

25.000,00
5.000,00
6.000,00
15.000,00
51.000,00

----2.081.000,00

980.000,00

100.000,00
200.000,00
380.000,00
150.000,00
150.000,00

2.020.000,00

1.000.000,00
300.000,00
500.000,00
100.000,00
120.000,00

2008.

2007.
4

2009

60.000,00
1.060.000,00

10.000,00
50.000,00

- ----------

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00

980.000,00

100.000,00
200.000,00
380.000,00
150.000,00
150.000,00
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U K U P N O:
S V E U K U P N O:

U K U P N O:
2. POSTROJENJA I OPREMA
- Uredski namještaj
- Komunikacijska oprema
- Oprema za održavanje
- Uređaji, strojevi
U K U P N O:
3. NEMATERIJALNA PROIZVEDENA
IMOVINA
- Računalni program
U K U P N O:
4. DOD. ULAGANJA NA GRAĐ.
OBJEKTIMA
- Dod. ulag. na stambenim objektima
- Dodatna ulaganja na cestama

PREDMET NABAVE/
IZVORI FINANCIRANJA
1
1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI
- Dom kulture
- Ceste - cesta Grainjak
Vodovod
- Mrtvačnica
- Kanalizacija

Nabavna vrijednost u kunama

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE OPĆINE GUNDINCI
ZA 2007. GODINU S PROCJENOM ZA 2008. I 2009. GODINU
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OPĆINA KLAKAR

35.

3.
4.
5.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Klakar i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 01/06. i 5/06.), Općinsko vijeće općine Klakar
na 13. sjednici održanoj 5. rujna 2006. godine,
donijelo je

Marko Kudrić - član
Ivica Lović - član,
Ivica Majić - član.

II
Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

ODLUKU
o imenovanju
Povjerenstva za Proračun i financije

I
U Povjerenstvo za Proračun i financije
imenuju se:
1.
2.

Stipo Martić - predsjednik,
Josip Stanić -član,

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 021-05/06-02/11
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 5. rujna 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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36.

37.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Klakar i članka 40. Poslovnika Općinskog vijeća
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 01/06. i 5/06.), Općinsko vijeće općine Klakar
na 16. sjednici održanoj 20. studenoga 2006.
godine, donijelo je

Na temelju članka 32. Statuta općine
Klakar i članka 29. Poslovnika Općinskog vijeća
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 01/06. i 5/06.), Općinsko vijeće općine Klakar
na 16. sjednici održanoj 20. studenoga 2006.
godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja

o izboru predsjednika i članova
Mandatnog povjerenstvo

I

I

U Odbor za izbor i imenovanja imenuju

U Mandatno povjerenstvo imenuju se:

se:
1.
2.
3.

Franjo Stanić (HDZ) - za predsjednika,
Ivan Katić (NEZAV.) - za člana,
Ivica Lović (HDZ) - za člana.

1.
2.
3.

Antun Rakić (HSS - za predsjednika
Ivica Mikolčević (HSP) - za člana
Antun Gačić (HSP) - za člana.

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

Rješenje
stupa
na
snagu
danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/19
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 20. studenoga 2006.

Klasa : 013-03/06-01/20
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 20. studenoga 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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38.

39.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Klakar i članka 40. Poslovnika Općinskog vijeća
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 01/06. i 5/06.), Općinsko vijeće općine Klakar
na 16. sjednici održanoj 20. studenoga 2006.
godine, donijelo je

Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05. - pročišćeni tekst) i članka 35. i 37.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Klakar,
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 17.
sjednici održanoj 14. prosinca 2006. g., donijelo
je

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Odbora za statutarno pravna pitanja

ZAKLJUČAK
o potvrdi mandata
članu Općinskog vijeća općine Klakar

I
I.
U Odbor za statutarno pravna pitanja
imenuju se:
1.
2.
3.

Ruža Jagetić (HDZ) - za predsjednicu,
Marko Kudrić (NEZAV.) - za člana,
Ivica Majić (HDZ) - za člana.

Andrija
Rašić,
Ruščica,
Hrvatskih
branitelja 94, Nezavisna lista, započinje obnašanje
dužnosti člana Općinskog vijeća općine Klakar
umjesto Mirjane Lucić, s danom davanja svečane
prisege, odnosno 14. prosinca 2006. godine.
II.

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

Općinsko vijeće prihvatilo je ostavku
Mirjane Lucić, te utvrđuje na temelju zahtjeva
Nezavisne liste i Izvješća i Prijedloga Mandatnog
povjerenstva da su ispunjeni zakonski uvjeti za
obnašanje dužnosti člana Općinskog vijeća
Andriji Rašiću, kao u točki I. ovog Zaključka.
III.

Klasa : 013-03/06-01/21
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 20. studenoga 2006.

Ovaj
"Službenom
županije".
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

Zaključak objavit će se u
vjesniku
Brodsko-posavske

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/06-01/22
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 14. prosinca 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.
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OPĆINA OPRISAVCI

36.

C.

Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o
proračunu ("N.N." br. 96/03), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 15. sjednici održanoj 21.
prosinca 2006.g. donijelo je

PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE
0
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU
8.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE
-8.000,00

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna
općine Oprisavci za 2006.g.

RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

VIŠAK (MANJAK +RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA + NETO
ZADUŽIVANJE)FINANCIRANJE
0

I OPĆI DIO
Članak 2.
Članak 1.
U Proračunu općine Oprisavci za 2006.
godinu članak 1. mijenja se i glasi: Proračun općine
Oprisavci za 2006.g.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

Članak 4.

2.712.000,00

PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
52.000,00
RASHODI POSLOVANJA
1.396.000,00
RASHODI ZA
NEFINAN. IMOVINU
1.360.000,00
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK
8.000,00
B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA (VIŠAK PRIHODA)
RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA

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:

0

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a primjenjivat će se od 1. siječnja 2006.g. i bit će
objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/06-01/3
URBROJ: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 21. prosinca 2006.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Antun Beraković,v.r.

Broj: 22
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Članak 3.
Rashodi i izdaci Proračuna općine Oprisavci u svoti od 2.764.000 raspoređuje se po nositeljima,
korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:
PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE OPRISAVCI RASPOREĐENIH PREMA
PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2006. GODINU
NAKON ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OD 21. 12. 2006.
RAZDJEL 1. - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
PROGRAM: Javna uprava i administracija, poglavarstvo, Općinsko vijeće i načelnik
Funkcija: 01
Izvori: nenamjenska sredstva
Aktivnost: rashodi poslovanja

Broj: 22
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2006. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

Broj: 22

Klasa : 400-01/06-01/3
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 21. prosinca 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.
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PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE
Nakon Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci od 21. prosinca 2006. g.
Proračun: Općina Oprisavci
PREDMET NABAVE
1. Građevinski objekti
- Mrtvačnica oprisavci
- Mrtvačnica Trnjanski Kuti
- Mrtvačnica Svilaj
- Dom Kupina
- Dom Novi Grad
- Vodovod
- Kanalizacija
- Spomenik braniteljima
- Javna rasvjeta
- Ceste
- nadstrešnica Trnjanski Kuti
- Ograda
2. Proizvedena dugotrajna imovina
- Uredska oprema i namještaj
- Komunikacijska oprema
- Oprema za održavanje i zaštitu
- oprema za ostale namjene
3. Nematerijalna proizvedena imovina
- Ulaganje u računalne programe
4. Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu
- Dom Oprisavci
UKUPNO:

37.

Na temelju članka 4. stavka 9. i članka
32. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br.
96/03.), Općinsko vijeće općine Oprisavci na
svojoj 15. sjednici održanoj 21. prosinca 2006. g.
donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna općine
Oprisavci za 2007. godinu

Plan za
2006.g.

+Povećanje
- Smanjenje

Nosi Plan
za 2006.g.

Index

1.600.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1.050.000
400.000
40.000
50.000
60.000
40.000
5.000
10.000
5.000
10.000
10.000
533.000
533.000
2.203.000

-410.000
8.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
60.000
-400.000
-40.000
-29.000
10.000
1.000
40.000
-36.000
-30.000
-3.000
-3.000
-6.000
-6.000
-391.000
-391.000
-843.000

1.190.000
8.000
1.110.000
21.000
10.000
1.000
40.000
24.000
10.000
5.000
7.000
2.000
4.000
4.000
142.000
142.000
1.360.000

74,40
105,70
42,00
40,00
25,00
100,00
70,00
40,00
40,00
40,00
26,60
26,60
61,74

samouprave i uprave i drugim propisima i
odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.
Proračunska sredstva koriste se prema
namjeni iskazanoj u Posebnom dijelu Proračuna na
pojedinim pozicijama.
Članak 2.
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.

Članak 1.
Proračun općine Oprisavci (u daljnjem tekstu
Proračun) se ostvaruje naplatom prihoda, koji
prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne

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

Broj: 22

38.
Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32.
Zakona o proračunu ("N.N." br. 96/03), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na svojoj 15. sjednici
održanoj 21. prosinca 2006.g. donijelo je

Članak 4.

PRORAČUN

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u
cijelosti, je načelnik općine.

općine Oprisavci za 2007. godinu
I OPĆI DIO

Članak 5.

Članak 1.

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 na
stavci koja se umanjuje.

Proračun općine Oprisavci za 2007.g. sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
3.290.000,00
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
42.000,00
RASHODI POSLOVANJA
1.762.000,00
RASHODI ZA
NEFINAN. IMOVINU
1.570.000,00
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK
0

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 2007. g.
i bit će objavljena u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 400-01/06-01/5
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 21. prosinca 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA (VIŠAK PRIHODA)
RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA
0
C.

RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE
0
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU
0
NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE
0
VIŠAK (MANJAK +RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA + NETO
ZADUŽIVANJE)FINANCIRANJE
0

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

PRORAČUN ZA 2007. GODINU - OPĆI DIO

Broj: 22
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PROGRAM: Javna uprava i administracija, Poglavarstvo, Općinsko vijeće i načelnik
Funkcija: 01
Izvori: nenamjenska sredstva
Aktivnost: rashodi poslovanja

PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE OPRISAVCI RASPOREĐENIH
PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2007. GODINU S PROCJENOM DO 2009. GODINE - POSEBNI DIO
RAZDJEL 1. - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rashodi i izdaci Proračuna općine Oprisavci u svoti od 3.332..000 raspoređuje se po nositeljima,
korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2007. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Broj: 22

Klasa : 400-01/06-01/4
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 21. prosinca 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE
ZA 2007. - 2009. GODINU
Proračun: Općina Oprisavci
PREDMET NABAVE
1. Građevinski objekti
- Mrtvačnica Svilaj
- Dom Kupina
- Cesta Kupina
- Vodovod
- Nadstrešnica Trnjanski Kuti
- Spomenik braniteljima
- Poslovna zona Svilaj - Prnjavor
- Javna rasvjeta
- Kanalizacija
2. Proizvedena dugotrajna imovina
- Uredska oprema
- Komunikacijska oprema
- Oprema za održavanje i zaštitu
- Uređaji
3. nematerijalna proizveden a imovina
- Računalni program
4. Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu
- Dom Oprisavci
UKUPNO:

2007.

2008.

2009.

1.270.000
50.000
20.000
120.000
600.000
10.000
40.000
400.000
30.000
55.000
30.000
15.000
5.000
5.000
5.000
5.000
240.000
240.000
1.570.000

1.620.000
30.000
30.000
1.100.000
60.00
400.000
40.000
20.000
5.000
10.000
5.000
10.000
10.000
283.000
283.000
1.953.000

1.620.000
30.000
30.000
1.100.000
60.00
400.000
40.000
20.000
5.000
10.000
5.000
10.000
10.000
283.000
283.000
1.953.000
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39.

40.

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 15.
sjednici održanoj 21. prosinca 2006.godine, donijelo
je

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («N.N.» br.
33/01) i članka 26. Statuta općine Oprisavci
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br.
08/05), Općinsko vijeće Oprisavci na svojoj 15.
sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijelo
je

ODLUKU

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u
Proračun i financijske izvještaje
općine Oprisavci za 2005.g.

o popisu i osnivanju Komisije za popis
dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih
sredstava, te obveza i potraživanja
općine Oprisavci

Članak 1.
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci usvojilo je
izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i financijske
izvještaje općine Oprisavci za 2005.g.

Općinsko vijeće Oprisavci odlučuje da se sa
stanjem na dan 31. prosinca 2006.g. obavi popis
dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih
sredstava, te obveza i potraživanja općine Oprisavci.

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

Članak 2.
Za obavljanje popisa osniva se Komisija u
sastavu:

KLASA: 023-05/06-01/53
URBROJ: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 21. prosinca 2006.g.

1.
2.
3.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Antun Beraković,v.r.

ANTUN BERAKOVIĆ, predsjednik
JOSIP CVIJANOVIĆ, član
ANKICA GALOVIĆ, član

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
KLASA: 023-05/06-01/51
URBROJ: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 21. prosinca 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Antun Beraković,v.r.
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Broj: 22
Članak 2.

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 15.
sjednici održanoj 21. prosinca 2006.godine, donijelo
je
ODLUKU
o izradi i implementaciji strateškog plana
razvoja općine Oprisavci

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava
izradu i implementaciju strateškog plana općine
Oprisavci.

Novčana sredstva za izradu i implementaciju
strateškog plana općine Oprisavci bit će osigurana u
Proračunu općine Oprisavci.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 023-05/06-01/52
URBROJ: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 21. prosinca 2006
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Antun Beraković,v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

64.

Članak 2.

Na temelju čl. 43. Statuta općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/06) i na temelju članka
17. Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva
općine Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 10/06.), a na
temelju zamolbe Bernarde Matić - Voditeljice
predškolskog minimuma (Klasa:053-01/06-01/46;
Urbroj:2178/09-03-06-1), Općinsko poglavarstvo
općine Slavonski Šamac na svojoj 7. sjednici
održanoj 17. prosinca 2006. godine, donosi
ODLUKU
o nabavci igračaka i didaktičkog materijala
za potrebe realizacije programa "Mala škola"
i "Igraonica"

Članak 1.
Općina Slavonski Šamac će za potrebe
održavanja "Male škole" i "Igraonice" nabaviti
igračke i didaktički materijal primjeren uzrastu
djece.
Nabavku potrebnog didaktičkog materijala
i igračaka općina će, u skladu s financijskim
mogućnostima, izvršiti u 2 djela.

Za nabavku iz čl. 1. ove Odluke općina
Slavonski Šamac izdvojit će najviše 1.000,00 kn,
i to na teret konta 32999 i to u 2007. godini
kada će se nastaviti program "Male škole" i
"Igraonice".
Zadužuje se načelnik općine Slavonski
Šamac i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
općine Slavonski Šamac za realizaciju ove
Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka bit će objavljena u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 022-05/06-02/70
Urbroj: 2178/09-03-06-1
Slavonski Šamac, 17. prosinca 2006. godine
Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.
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Broj: 22
Članak 2.

Na temelju čl. 43. Statuta općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/06) i na temelju članka
17. Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva
općine Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 10/06.), a na
temelju zamolbe Vojislava Nikolića iz Slavonskog
Šamca, Savska cesta 24 (Klasa:053-01/06-01/49;
Urbroj:2178/09-03-06-1), Općinsko poglavarstvo
općine Slavonski Šamac na svojoj 7. sjednici
održanoj 17. prosinca 2006. godine, donosi

Sredstva iz čl. 1. ove Odluke teretit će
konto 37219 - ostale naknade u novcu iz
Proračuna.

Članak 3.
Ova Odluka bit će objavljena u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ODLUKU
o izdvajanju financijskih sredstava

Članak 1.
Odobrava se izdvajanje financijskih
sredstava u iznosu od 2.000,00 kn u korist žiro
računa:2340009-3100301584,
a
za
potrebe
tiskanja knjige autora Vojislava Nikolića.

Klasa : 022-05/06-02/71
Urbroj: 2178/09-03-06-1
Slavonski Šamac, 17. prosinca 2006. godine
Načelnik općine
Đuro Božić, v.r.
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

16.

Na temelju članka 6. Zakona o Proračunu
(“Narodne novine”br.96/03.) i članka 26.Statuta
općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije”br.), Općinsko vijeće općine Velika
Kopanica na svojoj 11. sjednici održanoj 5.prosinca
2006.godine, donosi:
ODLUKU
o izvršenju Proračuna općine Velika Kopanica
za 2007.godinu

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 Općinske
uprave.

Članak 3.
Sredstva Proračuna koriste se za financiranje
poslova, funkcija i programa korisnika Proračuna u
visini koja je neophodana za njihovo obavljanje i
izvršavanje.
Izrada i izvršavanje Proračuna temelji se na
načelu zakonitosti, učinkovitosti, ekonomičnosti i
transparentnosti.

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja
Proračuna općine Velika Kopanica ( u daljnjem
tekstu: Proračun) za 2007.godinu koji obuhvaća:
naplatu prihoda koji prema Zakonu o
financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i drugim propisima,
te odlukama Općinskog vijeća općine Velika
Kopanica
raspodjelu prihoda i stavljanje sredstava na
raspolaganje korisnicima sredstava Proračuna

Članak 2.
Proračun se sastoji od “Bilance prihoda i
izdataka”.
U Bilanci prihoda i izdataka iskazuje se
porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici od
općinske imovine, te izdaci utvrđeni za financiranje
javnih troškova na razni općine Velika Kopanica na
temlju zakonskih i drugih propisa.

Članak 4.
Proračun mora biti uravnotežen- ukupni
prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.
Proračun se donosi za proračunsku godinu i
vrijedi u toj godini.
Proračunska godina je razdoblje od 12 mjeseci
koje počinje 1.siječnja, a završava 31. prosinca
kalendarske godine.
Proračun donosi Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica za proračunsku godinu koja odgovara
kalendarskoj godini , i to prije početka godine na koju
se odnosi.

Članak 5.
Sredstva Proračuna osiguravaju se
korisnicima koji su u «Posebnom dijelu» Proračuna
određenim za nositelje sredstva na pojedinim
pozicijama.
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Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti
samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do
visine utvrđene u njegovu «Posebnom dijelu».

Članak 6.
Korisnici smiju preuzimati obveze za koje su
sredstva namjenski iskazana u «Posebnom dijelu»
Proračuna, ako je njihovo plaćanje usklađeno s
planiranim sredstvima za odnosno tromjesečje.
Iznimno zbog neusklađenog priljeva
sredstava u Proračunu s tromjesečnim potrebama,
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica može u
suglasnosti s naredbodavateljem za izvršenje
Proračuna (načelnikom ili osobom po njegovom
ovlaštenju) izmijeniti dinamiku doznake sredstava
pojedinim korisnicima.

Broj: 22
Članak 10.

Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u
skladu sa stavkom 1.ovog članka, preraspodjela
sredstava na proračunskim stavkama kod
proračunskih korisnika ili između proračunskih
korisnika može se uz odobrenje načelnika izvršiti
najviše 5% rashoda i izdataka na stavci koja se
umanjuje.

Članak 11.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi iz
Proračuna vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda,
a temeljem rješenja tijela ovlaštenog za naplatu
odnosnih prihoda.

Članka 12.
Članak 7.
Korisnici Proračuna moraju sredstva koristiti
štedljivo i u skladu s propisima o korištenju, odnosno
raspolaganju tim sredstvima.
Nadzor nad korištenjem proračunskih
sredstava i izvršavanjem Proračuna obavlja Općinsko
vijeće općine Velika Kopanica.

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u
cijelosti je načelnik općine.
Ako se tijekom fiskalne godine, zbog
izvanrednih prilika i potreba, povećavaju ili umanjuju
prihodi i primici, odnosno izdaci, Proračun se mora
uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna.

Članak 13.
Članak 8.
Godišnji proračun izvršava se do 31.prosinca
2007.godine.Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj
godini jesu prihodi te godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene
do 31.prosinca 2006.godine, podmirit će se iz
namjenski odobrenih sredstava Proračuna sljedeće
fiskalne godine.

Članak 9.
Za izvršenje Proračuna u cijelosti je
odgovorno Općinsko vijeće općine Velika Kopanica,
koje u postupku izvršavanja Proračuna donosi
provedbene akte.
Proračunska sredstva ne mogu se
preraspodijeliti osim pod uvjetima propisanim
zakonom i ovom Odlukom.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja, a primjenjuje se od 1.siječnja
2007.godine i bit će objavljena u”Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa: 400-08/06-02/4
Urbroj:2178/12-02-06-1
Vel.Kopanica, 5. prosinca 2006.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Matija Vidaković, v.r.
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Broj: 22
17.

B.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32.
stavak 2 i 3. Zakona o proračunu (Narodne novine
br.96/03.), i članka 26 Statuta općine Vel. Kopanica ,
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 11.
sjednici održanoj 5. prosinca 2006. godine, donosi
PRORAČUN
općine Velika Kopanica za 2007. godinu

I

OPĆI DIO
Članak 1.

Proračun općine Velika Kopanica za 2007.
godinu sastoji se od:
A.
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Raspoloživa sredstva iz predhodnih godina

(Višak prihoda i rezerviranja)
Raspoloživa sredstva
iz predhodnih godina

C.

0,00

Račun zaduživanja / financiranja

Primici od financijske
imovine i zaduživanja

0,00

Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova

0,00

Neto zaduživanja/financiranje

0,00

Višak / Manjak + Raspoloživa sredstva iz predhodnih
godina + Neto
zaduživanje / financiranje
0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
financijske imovine

2 396 000,00

Rashodi poslovanja
Rashodi za
nefinancijsku imovinu
Razlika - Višak / Manjak

1 676 000,00

15 000,00

735 000,00
0,00

Članak 2.
Opći dio prihoda i primitaka sadrži prihode i
primitke po izvorima i vrstama prihoda, te rashode i
izdatke po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:
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PRORAČUN ZA 2007. GODINU
OPĆI DIO
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Članak 3.
Rashodi proračuna općine Velika Kopanica za 2007. godinu u svoti od 2.411.000 raspoređuju se
po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:
PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE VELIKA KOPANICA RASPOREĐENIH PREMA
PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2007.GODINU
S PROCJENOM DO 2009. GODINE - POSEBNI DIO
RAZDJEL 1. - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
PROGRAM: Javna uprava i administracija, Poglavarstvo, Općinsko vijeće i načelnik
Funkcija: 01
Izvori: nenamjenska sredstva
Aktivnost: rashodi poslovanja

Broj: 22
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Članak 4.
Ovaj Proračun stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2007. godine i bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Broj: 22

Klasa : 400-08/06-02/5
Urbroj: 2178/12-02-06-1
Velika Kopanica, 5. prosinca 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Matija Vidaković, v.r.

3111
3121
3131
3132
3133
3211
3212
3213
3221
3223
3224
3225
3231
3232
3233
3234
3236
3237
3238
3239
3291
3292
3293
3294
3299
3423
3431
3434
3523
3631
3631
3721
3722
3811
3811
3811
3811
3812
3812
3822
3824

Kon

Plaće u novcu
Ostali ras. za zaposl.
Dop. za mirovinsko
Dop. za zdravstveno
Dop. za zapošljavanje
Nak. za sl. put
Nak. za prijevoz...
Stručno usavrš.
Uredski materijal,...
Energija
Mat. dij. i tek. održ.
Sitan inv. i auto gume
Usl. pošte i telefona
Usl. tek. održavanja
Usl. promidžbe i infor.
Komunalne usluge
Zdrav. i veterin. usl.
Intelekt. usl.
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade za rad pred. tij.
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ost. nespom. rash. posl.
Kamate
Bakarske usluge
Ostali nespom. fin. rash.
Subvenc. poljop....
Tekuće pot. vatrogascima
Tek. potpore
Nakn. gr. i kuć.u novcu
Nakn. gr. i kuć. u naravi
Tek. donacije vjer. org.
Tek. donacije u kulturi
Političkim strankama
Sportskim društvima
Ostale tek. don-DVD
Ostale
Kap. don. neprof. org.
Kap. don. kućanst.

Opis konta

UKUPNO RASHODI

0,00

230.000
8.000
33.000
4.000
47.000
12.000
2.000
16.000
20.000
20.000
10.000
16.000
23.000
160.00
10.000
10.000
80.000
12.000
1.000
5.000
10.000
10.000
30.000
35.000
-

Opće javne Obrana
usluge

1.019.000

50.000

Javni red i
sigurnost

50.000

45.000

8.000
10.000
10.000
9.000
10.000
20.000
10.000
5.000

Ekonomski
poslovi

420.000

10.000

15.000

5.000

Zaštita
okoliša

30.000

10.000

110.000

55.000

4.000

3.000

30.000

10.000
20.000
20.000
10.000
10.000
12.000
15.000
5.000
13.000

449.000
Rekreacija,
Zdravstvo kult. i religija

0,00

8.000
130.000
10.000

Usl. unapr.
st. i zajedn.

287.000
56.000

50.000
6.000

Obrazovanje

Plan rashoda općine Velika Kopanica po funkcijskoj klasifikaciji za 2007. godinu

90.000
10.000

Socijalna
zaštita

100.000

230.000
8.000
33.000
4.000
47.000
12.000
2.000
42.000
180.000
60.000
25.000
25.000
65.000
35.000
45.000
160.000
10.000
25.000
80.000
30.000
1.000
12.000
10.000
10.000
90.000
20.000
30.000
55.000
35.000
110.000
95.000
50.000
6.000
-

2.411.000
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3831
3841
3851
3859
4111
4212
4213
4214
4214
4221
4222
4227
4231
4511
4512
4513
4514
4521

UKUPNO:

Naknade štete...
Mater. rash. iz prot. god.
Nepred. rash. do vis. prič
Ostali izvanredni rash.
Zemljište
Poslovni obj.
Ceste, željeznice,...
Plinovod,...
Ostl. nespom. obj.
Uredski namještaj i opr.
Komunik. oprema
Uređaji, stroj. i oprema
Prij. sred. u cest. prom.
Dod. ulag. u st. zgrade...
Dod. ul. u pos. i ost. obj.
Dod. ul. u ceste
Dod. ulag. u ost. građ.obj
Dod. ul. na post. i opremi

1.019.000

10.000
30.000
20.000
100.000
35.000
10.000
10.000
50.000

420.000

20.000
30.000
10.000
10.000

8.000
5.000
20.000
80.000
100.000
10.000

30.000

287.000

10.000
10.000
10.000

10.000

30.000

10.000

16.000

449.000

10.000
10.000
10.000

10.000
20.000
70.000
25.000
10.000

56.000

100.000

2.411.000

16.000
10.000
8.000
5.000
70.000
120.000
300.000
70.000
30.000
20.000
50.000
30.000
40.000
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PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE ZA 2007. GODINU
S PROCJENOM ZA 2008. I 2009. GODINU OPĆINE VELIKA KOPANICA
Proračun: Općina Velika Kopanica
Predmet nabave / izvori financiranja
Os. rač.
Opis konta
412
41261
421
42121
42131
42131
42124
42124

Ostala nematerijalna imovina
Izrada projektne dokumentacije za zgrade
Građevinsi objekti
Izgradnja općinskih zgrada i ostalih objekata
Izgradnja nerazvrstanih cesta
Sanacija poljskih putova - nasipanje tucanikom
Izrada projektne dokumentacije - vodovod - kanalizacija
- mrtvačnica

422
42219
42231
42272
42621

Postrojenja i oprema
Uredski namještaj i oprema
Oprema za grijanje i ventilaciju
Strojevi i uređaji
Računalni programi

451
45111
45111
45111
45111
45111

Dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini
dodatna ulaganja u športske objekte
dodatna ulaganja u objekte u vlasništvu općine
dodatna ulaganja na mjesnim grobljima
rekonstrukcija javne rasvjete
dodatna ulaganja na kulturnim objektima

Proračun za
2007. g.

Procjena
za 2008.g.

Procjena
za 209.g.

565.000
100.000
100.000
50.000
115.000
200.000

614.000
100.000
100.000
50.000
164.000
200.000

620.000
100.000
100.000
50.000
170.000
200.000

30.000
10.000
10.000
10.000

30.000
10.000
10.000
10.000

30.000
10.000
10.000
10.000

140.000
50.000
20.000
20.000
30.000
20.000

153.000
52.000
22.000
22.000
35.000
22.000

170.000
55.000
25.000
25.000
40.000
25.000

735.000

797.000

820.000
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OPĆINA VRBJE

28.

A.

Na temelju članka 55. i 68. Zakona o
financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
("Narodne novine" br. 117/93), te na temelju
članka 5. i 18. Zakona o proračunu ("Narodne
novine" br. 91/94.) i članka 26. Statuta općine
Vrbje, Općinsko vijeće općine Vrbje na svojoj 16.
sjednici održanoj 18. prosinca 2006. godine,
donijelo je

Račun prihoda i rashoda

Ukupni prihodi
Ukupni rashodi
Razlika - Višak / Manjak

B.

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

1.982.000,00
2.064.424,00
82.424,00

82.424,00

82.424,00

ODLUKU
o planu Proračuna općine Vrbje za 2007.
godinu i projekcija Plana za 2008.
i 2009. godinu

Višak/Manjak + Raspoloživa sredstva
iz prethodnih godina
82.424,00

Članak 2.
Članak 1.
Proračun općine Vrbje za 2007. godinu
sastoji se od:

Prihodi, primici, rashodi i izdaci Proračuna
utvrđuju se u računu prihoda i rashoda za 2007.
godinu, kako slijedi:

Broj: 22
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Članak 3.

Članak 5.

Proračunska sredstva koriste se za
namjene
utvrđene
posebnim
zakonima
i
odlukama Općinskog vijeća.
Svi korisnici sredstava moraju sredstva
koristiti za utvrđene namjene, štedljivo i u skladu
s propisima o korištenju.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja s primjenom od 1. siječnja 2007.
godine i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Članak 4.
Sredstva se tijekom godine raspoređuju i
stavljaju na raspolaganje svim nositeljima i
korisnicima proračunskih sredstava u okviru
ostvarenih prihoda i ovisno o dospijeću obveza.
Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31.
prosinca 2007. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE
Klasa : 400-06/06-01-04
Urbroj: 2178/19-03-06-1
Vrbje, 18. prosinca 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Milan Brkanac, v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

7.

Na temelju članka 35. i 33. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne
novine"
br.
33/01,
60/01. vjerodostojno tumačenje i 129/05.), te članka 26.
Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/01.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na 7. sjednici, održanoj 24.
4. 2006. godine, donijelo je
STATUTARNU ODLUKU

-

uređenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje
prirodnog okoliša,
protupožarnu i civilnu zaštitu,
promet na svom području,
te ostale poslove sukladno posebnim
zakonima."

o izmjenama i dopunama
Statuta općine Vrpolje
Članak 3.
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje
Statut općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 15/01.).

U članku 34. stavku 2. tekst: "čelniku
središnjeg tijela državne uprave" mijenja se i
glasi:
"predstojniku Ureda državne uprave u
Brodsko-posavskoj županiji...".

Članak 2.

Članak 4.

Članak 17. mijenja se i glasi:

Iza članka 34. dodaje se novi članak koji
glasi:

"Općina
u
svom
samoupravnom
djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja
kojima se posredno ostvaruju potrebe građana, a
koji nisu dodijeljeni državnoj upravi ili
regionalnoj (područnoj) samoupravi, a odnose se
na:

"Članak 34.a)
Općinsko vijeće može načelniku općine,
pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u
cjelini iskazati nepovjerenje i razrješiti ga
dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja
može podnijeti najmanje jedna trećina članova
Općinskog vijeća.
O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja
ne može se raspravljati i glasovati prije nego što
protekne sedam dana od dana njegova
podnošenja.
Rasprava i glasovanje o prijedlogu za
iskazivanje nepovjerenja mora se provesti
najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave
prijedloga predstojniku Općinskog vijeća."
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Članovi Poglavarstva svoju dužnost u
pravilu obnašaju počasno."

Članak 7.
U članku 73. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Nazočnost javnosti može se isključiti
samo iznimno, u slučajevima predviđenim
posebnim zakonima i općim aktima općine
Vrpolje."

Članak 5.
Članak 35. mijenja se i glasi:
"Općinski načelnik ima dva zamjenika
koji
svoju
dužnost
obavljaju
počasno
(neprofesionalno).
Jedan zamjenik načelnika zadužen je za
područje gospodarstva, komunalnog gospodarstva
i infrastrukturu, a drugi za područje društvenih
djelatnosti.
Za vrijeme duže odsutnosti ili drugih
razloga sprječenosti načelnika u obavljanju
poslova iz svoje nadležnosti, zamjenjuju ga
zamjenici svaki u području za koje su zaduženi
Zamjenici načelnika su po položaju i
zamjenici predsjednika Poglavarstva.
Povjeravanjem
poslova
iz
svog
djelokruga zamjenicima načelnika ne prestaje
odgovornost načelnika za njihovo obavljanje."

Članak 8.
Općina na svom području osigurava,
podupire i štiti ostvarivanje prava nacionalnih
manjina zajamčenih Ustavom i Ustavnim
zakonom o pravima nacionalnih manjina, kao i
drugim zakonima.
U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ove
Odluke, općinska tijela surađuju s manjinama,
odnosno svim oblicima organiziranja i djelovanja
tih manjina na području općine Vrpolje.
Pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju
pravo na zastupljenost u predstavničkom,
izvršnom i upravnom tijelu općine srazmjerno
postotku svog udjela u ukupnom broju
stanovnika općine, u skladu s kriterijima i
uvjetima propisanih Zakonom.

Članak 9.
Članak 6.
U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Općinsko poglavarstvo ima pet članova.
Zamjenici načelnika ulaze u ukupan broj
članova Poglavarstva, kao zamjenici predsjednika
Poglavarstva.
Članove Poglavarstva bira Općinsko
vijeće na prijedlog načelnika, većinom glasova
svih vijećnika, na vrijeme od četiri godine.
Za članove Općinskog poglavarstva mogu
biti birani i pročelnici upravnih tijela općine, o
čemu će posebnu odluku, na prijedlog načelnika,
donijeti Općinsko vijeće.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/06-01/2
Urbroj: 2178/11-01/06-01
Vrpolje, 24. 4. 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.
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Općinsko vijeće općine Vrpolje, temeljem
članka 24. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne
novine" br. 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.), i
članka 26. Statuta općine Vrpolje («Služ
beni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.15/01),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 9. sjednici
održanoj 20. 12. 2006. godine donijelo je
ODLUKU
o donošenju Prostornog plana uređenja
općine Vrpolje

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Prostorni plan uređenja općine
Vrpolje.

Članak 2.
Prostorni plan uređenja općine Vrpolje (u
daljnjem tekstu : Plan) sastoji se od dvije knjigeelaborata pod nazivom: "Prostorni plan uređenja
općine Vrpolje", broj Plana: 112/2002. godine.

Članak 3.
Plan sadržava:
a)

I
1.
1.1.

Tekstualni dio

OBRAZLOŽENJE
POLAZIŠTA
POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI
PODRUČJA OPĆINE U ODNOSU NA
PROSTOR I SUSTAVE ŽUPANIJE I
DRŽAVE
1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
1.1.1.1. Geografski i geoprometni položaj
1.1.1.2. Površina, naseljenost, stanovništvo
1.1.1.3. Naselja
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1.1.1.4. Građevinska područja
1.1.1.5. Osnovne kategorije korištenja
prostora
1.1.1.6. Prirodna obilježja
a)
Reljef
b)
Klima
c)
Hidrološka i hidrogeološka obilježja
d)
Pedološka i biovegetacijska obilježja
e) Geološka i tektonska obilježja
1.1.1.7. Zaštićeni dijelovi prirode
1.1.1.8. Kulturna dobra
1.1.1.9. Krajobrazne značajke općine
Vrpolje
1.1.2. Prostorno razvojne i resursne
značajke
1.1.2.1. Prirodni potencijal i korištenje
resursa
a)
Poljoprivredno zemljište
b)
Šumsko zemljište
c)
Mineralne sirovine
1.1.2.2. Gospodarski potencijal
a)
Gospodarska struktura
b)
Ostale djelatnosti
c)
Turizam
d)
Eksploatacija mineralnih sirovina
1.1.2.3. Društvene djelatnosti
a)
Uprava
b)
Socijalna zaštita
c)
Obrazovanje
d)
Zdravstvo
e)
Kultura
f)
Vjerske institucije
1.1.2.4. Šport i rekreacija
1.1.2.5. Komunalne djelatnosti
1.1.2.6. Prometni infrastrukturni sustav
a)
Cestovni promet
b)
Željeznički promet
c)
Zračni promet
d)
Poštanski promet
e)
Telekomunikacije
1.1.2.7. Energetski sustav
a)
Cijevni transport nafte i plina i
plinoopskrba
b)
Elektroenergetska mreža
1.1.2.8. Vodnogospodarski sustav
a)
Vodoopskrba
b)
Odvodnja otpadnih voda
c)
Uređenje vodotoka i voda
d)
Melioracijska odvodnja i
navodnjavanje
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1.1.2.9. Postupanje s otpadom
1.1.2.10. Stanje okoliša
a)
Onečišćenje voda
b)
Onečišćenje tla
c)
Onečišćenje zraka
d)
Opterećenje bukom
1.1.2.11. Područja posebne namjene
1.1.3. Planski pokazatelji i obveze iz
dokumenata prostornog uređenja šireg
područja i ocjena postojećih prostornih
planova
1.1.3.1. Prostorni plan Brodsko-posavske
županije (PPB-PŽ)
a)
Stanovništvo
b)
Naselja
c)
Građevinska područja
d)
Gospodarstvo
e)
Društvene djelatnosti
f)
Promet
g)
Pošta
h)
Telekomunikacije
i)
Plinoopskrba
j)
Elektroenergetika
k)
Vodnogospodarstvo
l)
Poljoprivredno i šumsko zemljište
1.1.3.2. Ocjena postojećih prostornih
planova
1.1.4. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja
razvoja u odnosu na demografske i
gospodarske podatke te prostorne
pokazatelje
1.1.4.1. Demografski potencijal
1.1.4.2. Naselja
1.1.4.3. Građevinska područja
1.1.4.4. Gospodarski potencijal
1.1.4.5. Promet
a)
Cestovni i željeznički promet
b)
Pošta
b)
Telekomunikacije
1.1.4.6. Energetika
a)
Plinoopskrba
b)
Elektroenergetika
1.1.4.7. Vodnogospodarstvo
2.
CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I
UREĐENJA
2.1. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA
ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA
2.1.1. Razvoj naselja posebnih funkcija i
infrastrukturnih sustava
2.1.1.1. Razvoj naselja posebnih funkcija
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2.1.1.2. Razvoj infrastrukturnih sustava
a)
Cestovni, željeznički i zračni promet
b)
Pošta
c)
Telekomunikacije
d)
Plinoopskrba
e)
Elektroenergetika
f)
Vodnogospodarstvo
2.1.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora
2.1.3. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih
dijelova okoliša
2.2.
CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA
OPĆINSKOG ZNAČAJA
2.2.1. Demografski razvoj
2.2.2. Odabir prostorno razvojne strukture
2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i
komunalne infrastrukture
2.2.3.1. Naselja
2.2.3.2. Društvena infrastruktura
2.2.3.3. Infrastrukturni sustavi
a)
Cestovni promet
b)
Pošta
c)
Telekomunikacije
d)
Plinoopskrba
e)
Elektroenergetika
f)
Vodoopskrba
g)
Odvodnja otpadnih voda
2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih
vrijednosti
2.2.5. Zaštita kulturno-povijesne baštine
2.3.
CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE
2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita
prostora
2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja
naselja
2.3.3. Unapređenje uređenja naselja i
komunalne infrastrukture
3.
PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
3.1.
PRIKAZ PROSTORNOG RAZVOJA NA
PODRUČJU OPĆINE U ODNOSU NA
P R O S TO R N U I G O S P O D A R S K U
STRUKTURU ŽUPANIJE
3.2.
ORGANIZACIJA PROSTORA I
OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE
PROSTORA
3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu
površina
3.2.1.1. Struktura površina
3.2.2. Naselja
3.2.3. Građevinska područja
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3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.

Poljoprivredno zemljište
Šumsko zemljište
Lovišta i lovna divljač
PRIKAZ GOSPODARSKIH I
DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
3.3.1. Gospodarske djelatnosti
3.3.1.1. Proizvodne i uslužne djelatnosti
3.3.2. Turizam
3.3.3. Društvene djelatnosti
3.3.4. Eksploatacija mineralnih sirovina
3.4.
MREŽA ŠPORTSKIH OBJEKATA
3.5.
KOMUNALNE DJELATNOSTI
3.6.
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE PROSTORA
3.6.1. Iskaz površina za posebno vrijedna i
osjetljiva područja i prostorne cjeline
3.7.
RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA
3.7.1. Prometni infrastrukturni sustav
3.7.1.1. Cestovni promet
3.7.1.2. Željeznički promet
3.7.1.3. Zračni promet
3.7.1.4. Poštanski promet
3.7.1.5. Telekomunikacije
3.7.2. Energetski sustav
3.7.2.1. Cijevni transport nafte i plina i
plinoopskrba
3.7.2.2. Elektroenergetika
3.7.3. Vodnogospodarski sustav
3.7.3.1. Vodoopskrba
3.7.3.2. Odvodnja otpadnih voda
3.7.3.3. Uređenje vodotoka i vodamelioracijska odvodnja
3.7.3.4. Korištenje voda
3.8.
POSTUPANJE S OTPADOM
3.9.
SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
3.9.1. Mjere zaštite voda
3.9.2. Mjere zaštite tla
3.9.3. Mjere zaštite zraka
3.9.4. Mjere zaštite od buke
3.10. MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA
OD RATNIH OPASNOSTI
II

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.

UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE
POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE

2.
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UVJETI ZA UREĐENJE
PROSTORA
2.1.
GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA
DRŽAVU I ŽUPANIJU
2.1.1. Građevine od važnosti za državu
2.1.1.1. Prometne građevine
2.1.1.2. Energetske građevine
2.1.1.3. Vodnogospodarske građevine
2.2.
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
2.2.1. Građevinska područja naselja
2.3.
IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
2.3.1. Rekreacijske građevine izvan
građevinskog područja
3.
UVJETI SMJEŠTAJA
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
4.
UVJETI SMJEŠTAJA ŠPORTSKOREKREACIJSKIH GRAĐEVINA
5.
UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI
6.
UVJETI UREĐIVANJA KORIDORA ILI
TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA
6.1.
PROMETNI SUSTAV
6.1.1. Cestovni promet
6.1.2. Poštanski promet
6.1.3. Telekomunikacije
6.2.
ENERGETSKI SUSTAV
6.2.1. Naftovodi i plinovodi
6.2.2. Elektroenergetska mreža
6.3.
VODNOGOSPODARKSI SUSTAV
6.3.1. Vodoopskrba
6.3.2. Odvodnja otpadnih voda
6.3.3. Vodotoci, vode i melioracijska
odvodnja
7.
MJERE ZAŠTITE KULTURNOPOVIJESNE BAŠTINE
7.1.
KULTURNA DOBRA
8.
POSTUPANJE S OTPADOM
9.
MJERE SPRJEČAVANJA
NEPOVOLJNA UTJECAJA NA
OKOLIŠ
9.1.
S P R J E Č AVA N J E Z A G A Đ E N J A
ZRAKA I ZAŠTITA OD BUKE
9.2.
SPRJEČAVANJE ZAGAĐENJA
VODA
9.3.
SPRJEČAVANJE ZAGAĐENJA TLA
10.
MJERE PROVEDBE PLANA
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10.1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH
PLANOVA
10.2. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA
ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA
PLANIRANOJ NAMJENI
11.
M J E R E Z A Š T I T E O D R AT N I H
OPASNOSTI

b)

Kartografski prikazi
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-

građevinska područja naselja stalnog
stanovanja: Čajkovci, Stari Perkovci i
Vrpolje,
građevinsko područje proizvodno-poslovne
zone u Vrpolju,
poljoprivredno tlo isključivo osnovne
namjene-osobito vrijedno obradivo tlo,
poljoprivredno tlo isključivo osnovne
namjene-vrijedno obradivo tlo,
poljoprivredno tlo isključivo osnovne
namjene-ostalo obradivo tlo,
šuma isključivo osnovne namjenegospodarska šuma,
šuma isključivo osnovne namjene-ostalo
šumsko zemljište,
ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko
zemljište,
vodotoci,
prometne površine,
groblje.

Površine infrastrukturnih sustava odnose se
na linijske i površinske infrastrukturne građevine.

Članak 5.
Izgrađeni dio građevinskog područja
utvrđen je stanjem zauzetosti građevinskog
područja.

Članak 6.
Detaljnije razgraničenje građevinskih
područja po namjeni vrši se Urbanističkim planom
uređenja (UPU) i Detaljnim planom uređenja (DPU).
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2.

UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1.

GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA
DRŽAVU I ŽUPANIJU
Članak 7.

a)

-

Građevine od važnosti za Državu utvrđene
su na temelju posebnog propisa.
Građevine od važnosti za Županiju utvrđene
su u Prostornom planu Osječko-Baranjske županije
(u daljnjem tekstu : PPB-PŽ).

-

Članak 8.

-

K o r i d o r i p r o m e t n i h , e n e rg e t s k i h i
vodnogospodarskih građevina od važnosti za Državu
i Županiju određuju se sukladno uvjetima
razgraničenja prostora utvrđenim u PPB-PŽ.

b)
·
·
-

2.1.1. Građevine od važnosti za državu
·
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Građevine za transport nafte i plina s
pripadajućim objektima, postrojenjima i
uređajima
Nafta:
postojeći Jadranski naftovod (JANAF),
postojeći naftovod Đeletovci-Ruščica,
planirani naftovod Konstanta (ROM)Omišalj (HR).
Plin:
postojeći plinovod Slavonski BrodVinkovci,
planirani plinovod Slavonski BrodVinkovci.
Elektroenergetske građevine
Postojeća građevina prijenosa električne
energije je:
DV 220 kV Đakovo-Tuzla,
DV 220 kV Đakovo-Gradačac.
Planirana građevina prijenosa električne
energije je:
DV 110 kV Đakovo-Županja.

2.1.1.1. Prometne građevine
Članak 9.

2.1.1.3. Vodnogospodarske građevine

Na području općine Vrpolje izgrađene su ili
se planira gradnja sljedećih građevina:
a)
b)
c)
-

Cestovne građevine s pripadajućim
objektima i uređajima:
planirana autocesta (koridor Vc),
korekcija trase na postojećoj državnoj cesti
D7 (zapadna zaobilaznica Vrpolja).
Željezničke građevine s pripadajućim
objektima i uređajima
magistralna glavna željeznička pruga MG2,
magistralna pomoćna željeznička pruga
MP13.
Poštanska građevina
postojeća građevina poštanskog prometa je
PU Vrpolje

2.1.1.2. Energetske građevine

Članak 11.
Na području općine izgrađene su ili se
planira gradnja sljedećih građevina:
-

Zapadni lateralni kanal Biđ polja,
nasipi za zaštitu od štetnog djelovanja voda,
regionalni vodoopskrbni sustav (istočne
Slavonije).

2.1.2. Građevina od važnosti za Županiju
2.1.2.1. Prometne građevine
Članak 12.
Na području općine izgrađene su ili se
planira gradnja sljedećih građevina:

Članak 10.
a)
Na području općine izgrađene su ili se
planira gradnja sljedećih građevina:

-

Cestovne građevine s pripadajućim
objektima i uređajima:
mreža županijskih cesta,
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-

b)
c)
·
·
·
·
·

korekcija županijske ceste Ž 4202 (nova
veza između Strizivojne i trase državne ceste
D7).
Zračne građevine s pripadajućim objektima i
uređajima:
poljoprivredna letjelišta
Telekomunikacijske građevine
Postojeće građevine su:
UPS Vrpolje
UPS Čajkovci
bazna postaja (GSM)-Vrpolje
Planirana građevina je:
korisnički i spojni telekomunikacijski vod
Stari Perkovci-Čajkovci,
bazna postaja (GSM) Stari Perkovci.
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planira izgradnja sljedećih građevina:
vodoopskrbni sustav grupnog vodovoda
Vrpolje,
građevine za melioracijsku odvodnju
(postojeći sustavi odvodnje na području
općine, te drenažni sustavi),
planirani zajednički uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda naselja općine, te odvodni
sustav.
Svim vodnogospodarskim građevinama
nužno je gospodariti u suglasju s ovim Planom i
planova višeg reda, Zakonom o vodama, te
propisima proizašlim iz spomenutih akata.

2.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA
2.1.2.2. Energetske građevine
2.2.1. Građevinska područja naselja
Članak 13.
Članak 15.
Na području općine su izgrađene ili se
planira izgradnja sljedećih građevina:
a)
b)
·
·
·

·

Građevine za transport plina s pripadajućim
objektima, postrojenjima i uređajima
postojeći VT plinovod Strizivojna-V.
Kopanica,
postojeći ST plinovod Vrpolje-Strizivojna.
Elektroenergetske građevine
Planirana građevina za prijenos električne
energije je:
DV 110 kV TS 220/110 kV ĐAKOVO-TS
110/35/10(20) kV ŽUPANJA
Planirane građevine distribucije električne
energije su:
TS 35/10(20) kV (alternativa TS 20/0,4 kV),
KB 35 kV (alternativno KB 20 kV) od TS
110/20 kV D. Andrijevci od planiranog DV
35 kV (alternativa 20 kV),
DV 35 kV (alternativa KB 20 kV) do
planirane TS 35/10(20) kV (alternativa TS
20/0,4 kV) Vrpolje.

2.1.2.3. Vodnogospodarske građevine
Članak 14.
Na području općine su izgrađene ili se

Ovim Planom su utvrđena građevinska
područja naselja Čajkovci, Stari Perkovci i Vrpolje.

Članak 16.
Sva tri građevinska područja naselja su
područja namijenjena izgradnji naselja, a sastoje se
od izgrađenog dijela i neizgrađenog dijela.

Članak 17.
Unutar građevinskih područja naselja mogu
se planirati:
a)
Površine za gradnju kao:
površine za stanovanje,
površine mješovite namjene,
površine za građevine javne i društvene
namjene,
površine za rad kao gospodarske zone
pretežito poslovne ili proizvodne namjene,
površine športsko-rekreacijske namjene.
b)
Prometne površine kao:
koridori (trase) za cestovni i željeznički
promet,
površine za promet u mirovanju
(parkirališta),
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c)
-

ostale prometne površine (pješački putevi i
zone, te biciklističke staze).
Neizgrađene površine kao:
uređene javne zelene površine (uređeno i
zaštitno zelenilo, parkovi i sl.),
dvorišta, vrtovi, voćnjaci, oranice.

Nač in izgradnje

Broj: 22
Najmanja
š irina čes tice

Najmanja
dubina čes tice

a) za izgradnju na s lobodnos tojeć i nač in:
- prizemlje
10 m
30 m
- katne (+ potkrovlje)
12 m
30 m
b) za izgradnju na poluugrađ eni nač in (dvojne građ evine):
- prizemne
8m
30 m
- katne (+ potkrovlje)
10 m
30 m
c) za izgra dnju na ugrađ e ni nač in (niz):
- prizemne
6m
30 m
- katne (+ potkrovlje)
6m
30 m

Najmanja
površ ina
če s tice

Koef.
izgrađ e nos ti
građ . čes tice
(kig )

300 m2
360 m˛

0,4
0,4

240 m2
300 m˛

0,5
0,5

180 m2
180 m˛

0,5
0,5

Obiteljska stambena izgradnja
Članak 18.
Građevinska područja naselja obuhvaćaju
većim dijelom područja obiteljske stambene
izgradnje u okviru kojih, ovim Planom, nisu
definirane lokacije ostalih sadržaja.

Članak 19.
Unutar građevinskog područja se ne mogu
graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili
upotrebom, neposredno ili posredno ugrožavale
život, zdravlje i rad ljudi u naselju, odnosno
vrijednosti čovjekove okoline, niti se smije zemljište
uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve
posljedice.

Članak 20.
Građevnom česticom smatra se zemljište
koje ima neposredan pristup na javnu prometnu
površinu, širine najmanje 3,0 m, te površinu i oblik
koji omogućuje izgradnju i korištenje te čestice.

U izgrađenom i neizgrađenom dijelu
građevinskog područja naselja najveća dubina
građevne čestice za izgradnju stambeno-poslovnih i
poslovnih građevina iznosi 100 m.
Iznimno, kod rekonstrukcije i zamjene
postojeće legalno izgrađene građevine novom,
odnosno u slučaju interpolacije u izgrađenim
dijelovima naselja, nova se građevina može graditi i
na postojećoj građevinskoj čestici manje veličine od
propisane, ali pod uvjetom da je veličine te građevine
i njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se
odnose na bruto izgrađenost, te minimalne
udaljenosti od javne prometne površine, susjedne
međe i drugih građevina.

Članak 23.
Odredbe iz stavke 1. prethodnog članka ne
odnose se na veličinu, oblik građevne čestice i način
lociranja stambene građevine koja se interpolira u
postojeću građevinsku strukturu ili koja je izgrađena
prije stupanja na snagu ovoga Plana.

Članak 24.
Članak 21.
Na jednoj građevnoj čestici može se graditi
samo jedna stambena građevina, te uz nju ili
odvojeno od nje manja poslovna, pomoćna i
poljoprivredno-gospodarska građevina.

Zid koji se izvodi uz dvorišnu među
građevne čestice mora biti puni konstruktivni zid bez
otvora iznimno, to mogu biti otvori iz članak 26.,
stavka dva. Zid se mora izvesti na način, da završni
sloj zida prema van bude u ravnini međe. Zid mora
nadvisiti krovnu plohu na mjestu dodira za
minimalno 50 cm.

Članak 22.
Članak 25.
Na neizgrađenom građevinskom zemljištu
minimalna veličina građevne čestice određuje se za
obiteljsku stambenu izgradnju:

Građevinama koje se izgrađuju na slobodno
stojeći način smatraju se građevine koje se niti
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jednom svojom stranom ne prislanjaju na granice
susjednih građevinskih čestica.
Građevine koje se izgrađuju na slobodno
stojeći način ne mogu se graditi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od jedne susjedne i minimalno 3,0 m
od druge.
Kod izgradnje građevine na udaljenosti 1,0
m od susjedne međe mora se postići propisani
razmak između građevina od 4,0 m.
Građevinama koje se izgrađuju na
poluugrađeni način smatraju se građevine koje se
jednom svojom stranom prislanjaju na granicu
susjedne građevinske čestice ili uz susjednu
postojeću ili novoplaniranu građevinu, a drugom
nasuprotnom stranom moraju biti udaljeni
minimalno 3,0 m od granice susjedne čestice.
Građevinama koje se izgrađuju na ugrađeni
način smatraju se građevine koje se dvjema svojim
stranama prislanjaju na granice susjednih
građevinskih čestica ili uz susjedne postojeće ili
novoplanirane građevine.
Građevine koje se izgrađuju na poluugrađeni
ili ugrađeni način, moraju s građevinom na koju su
prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu.
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Udaljenost ostalih dijelova građevine koji se
smatraju dijelom građevine (balkoni, terase i
otvorena stubišta) od granica građevne čestice ne
može biti manja od 3,0 m.

Članak 28.
Za stambenu građevinu poljoprivrednog
proizvođača uz koju će se graditi gospodarska
građevina za potrebe poljoprivredne proizvodnje,
dubina čestice ne može biti manja od 40,0 m.

Članak 29.
Etažna visina građevine niske stambene
izgradnje ne može biti veća od Pod+P+1+Ptk.

Članak 30.
Tavanski prostori se mogu uređivati u
potkrovlje, a iznad prizemlja ili prvog kata može se
graditi potkrovlje.

Članak 26.
Članak 31.
Otvori paralelni s dvorišnom međom
građevne čestice ili koji su položeni pod kutom
manjim od 45 u odnosu na tu među mogu biti na
udaljenosti 3,0 m ili više od te međe.
Zidovi koji se nalaze na međi ili udaljenosti
0-3 m od međe mogu imati otvore kao ostakljenja
neprozirnim staklom najveće veličine 120x60 cm s
otklopnim otvaranjem prema unutra (parapet
najmanje visine 2,0 m), dijelovi zida od staklene
opeke, ventilacijski otvori maksimalnog promjera,
odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija
odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguće
ostvariti vizualni kontakt.

Potkrovljem se smatra tavanski prostor sa
stambenom, mješovitom ili gospodarskom
namjenom, koji mora zadovoljiti sljedeće uvjete:
nadozid iznad stropne konstrukcije donje
etaže može biti max. 1,5 m, mjereno na
predjelu pročelja i donje linije krovne plohe,
prozori se mogu izvesti samo na zabatnom
zidu, u kosini krova ili kao stojeći krovni
prozori,
potkrovlje može biti samo jednoetažno.

Članak 32.
Članak 27.
Građevine ne smiju svojom lokacijom
ometati ili ugrožavati pješački i kolni promet,
odnosno s aspekta osunčanja i prozračenja negativno
utjecati na uvjete stanovanja i rada na susjednim
česticama.

Podrumom se smatra etaža kod koje kota
gornjeg ruba njene stropne konstrukcije nije viša od
1,0 m od kote konačno zaravnatog terena na
najnižem dijelu izravno uz građevinu.
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Članak 33.

Horizontalni i vertikalni gabariti građevine,
oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni
građevinski materijal moraju biti usklađeni s
okolnim građevinama i krajolikom.

Članak 34.
Krovišta se u pravilu izvode kosa, a nagib je
definiran tehničkim normativima za određenu vrstu
pokrova.
Na krovnoj plohi nagnutoj prema susjedu u
slučaju udaljenosti zida 1,0 m od međe obvezno
izvesti snjegobran.
Na građevini koja se nalazi na regulacijskoj
liniji s krovnom plohom nagnutom prema javnim
površinama, potrebno je izvesti snjegobran.

Članak 35.
Građevine treba oblikovati sukladno
osobitostima lokacije, okolnog područja i krajolika u
kojem se građevina nalazi.

Članak 36.
Teren oko građevina, potporni zidovi, terase
i slično, trebaju se izvesti tako, da se ne narušava
izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno
otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i
susjednih građevina.
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otvora. Građevine moraju biti među sobom
razdvojene vatrootpornim zidom koji nadvisuje krov
građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom
konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0
m ispod krovišta.
Radi omogućavanja spašavanja osoba iz
građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom
prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz
određen prema posebnom propisu, a prilikom
gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža,
mora se ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska
hidrantska mreža prema posebnom propisu.

Članak 39.
Pomoćnim građevinama smatraju se garaže,
drvarnice, spremišta, ljetne kuhinje i sl., u funkciji
stambenog prostora.
Pomoćne građevine mogu se graditi samo u
dvorišnom dijelu građevne čestice, bočno i iza
stambene građevine.
Izgradnja garaža može se dozvoliti na
regulacijskoj liniji u slučaju da ne postoji mogućnost
njene izgradnje u dubini, pod uvjetom da korištenje
garaže ne ugrožava javni promet.

Višestambena izgradnja
Članak 40.
Pod višestambenom građevinom
podrazumijeva se građevina kod koje se na jedan
vanjski ulaz ili na jedno stubište veže više stambenih
jedinica.

Članak 37.
Članak 41.
Stambene građevine u higijenskom i
tehničkom smislu moraju zadovoljavati važeće
standarde i uvjete uređenja prostora.

Etažna visina ovih građevina ne može biti
veća od Pod+P+2+Ptk.

Članak 38.

Članak 42.

Kod izdavanja odgovarajućeg akta za
građevine koje se izgrađuju kao poluugrađene mora
se zid koji je na liniji međe izvesti kao protupožarni,
vatrootpornosti od najmanje 90 minuta, bez ikakvih

Na građevnoj čestici višestambene izgradnje
dozvoljena je izgradnja i pomoćnih građevina
(spremište goriva, garaža i dr.) u funkciji
višestambene građevine.
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Članak 43.

Članak 46.

Koeficijent izgrađenosti građevne čestice
(kig) za višestambenu izgradnju iznosi najviše:
0,8 ako su pomoćni sadržaji u sklopu
građevine i ako su najmanje dvije granice
građevinske čestice istovremeno i
regulacijske linije,
0,4 u ostalim slučajevima.

Rekreacijske građevine ne mogu se graditi
na poljoprivrednom zemljištu I. i II. bonitetne klase.

3.

UVJETI SMJEŠTAJA
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Članak 47.

2.3.

IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
Članak 44.

Planom se omogućava izgradnja izvan
građevinskih područja u skladu s vrijednostima i
osobitostima prostora:
a)
b)
c)
-

Na poljoprivrednom zemljištu I i II
razreda:
građevina u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti,
građevina infrastrukture,
Na ostalom poljoprivrednom zemljištu:
građevine navedene pod a),
građevina za istraživanje mineralnih
sirovina,
groblja.
U šumama i na šumskom zemljištu:
građevina potrebnih za gospodarenje
šumama,
građevina infrastrukture.

2.3.1. Rekreacijske građevine izvan
građevinskog područja
Članak 45.
Rekonstrukcijske građevine izvan
građevinskog područja su: trim staza, konjička staza,
kupalište i sl. građevine u funkciji rekreacije.

Građevine u funkciji gospodarskih
djelatnosti se smještaju u naselja, proizvodnoposlovnu zonu u Vrpolju i izvan građevinskog
područja.

Članak 48.
U naselja se smještaju poljoprivrednogospodarske građevine i manje poslovne građevine u
okviru čestice stambene izgradnje, a manje poslovne
i na zasebnim česticama, te veće u posebne
gospodarske zone u okviru naselja.

Članak 49.
Poljoprivredno-gospodarskim građevinama
smatraju se:
bez izvora zagađenja: spremišta
poljoprivrednih strojeva i proizvoda, sjenici
i sl.,
s izvorima zagađenja: staje, svinjci,
peradarnici, kunićnjaci i sl.
Poljoprivredno-gospodarske građevine s
izvorom zagađenja mogu se graditi u naselju do
kapaciteta 30 uvjetnih grla.
Iznimno, držanje domaćih životinja u
gospodarske svrhe na području općinskog središta
Vrpolja bit će regulirano posebnom odlukom, i to na
način da se unutar zone središta naselja, koje će
spomenutom odlukom biti određeno, ne dozvoljava
gradnja poljoprivredno-gospodarskih građevina s
izvorima zagađenja.
Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla
primjenom sljedećih koeficijenata:
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UVJETNA GRLA
Vrs ta s toke

Koe ficije nt

- kra va , s te ona junica
- bik
- vol
- juna d 1-2 god.
- juna d 6-12 mje s e ci
- te la d
- krmač a +pra s a d
- tovne s vinje do 6 mje s e ci
- mla de s vinje 2-6 mje s e ci
- teš ki konji
- s re dnje teš ki konji
- la ki konji
- ž dre ba d
- ovce , ovnovi, koze i ja rci
- ja nja d i ja ra d
- konzumna pe ra d
- ra s plodne ne s ilice

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

Članak 52.
10 uvje tnih grla
kom
10
7
8
14
20
40
33
40
77
8
10
13
13
100
200
5000
3000

Članak 50.
Poljoprivredno-gospodarske građevine za
uzgoj životinja kapaciteta do 10 uvjetnih grla mogu
se graditi na određenim udaljenostima od stambenih,
odnosno javnih građevina:

UDALJENOST OD STAMBENIH ODNOSNO
JAVNIH GRAĐEVINA
Kapacitet
(uvjetna grla)
do 5
5

Broj: 22

Najmanja udaljenost od povr ina za izgradnju
Stambenih gra evina
Javnih gra evina
m
m
30
100
50
150

Pod površinom za izgradnju stambenih
građevina podrazumijeva se udaljenost od ulične
regulacijske linije, dok se pod površinom za
izgradnju javnih građevina podrazumijeva površina
čestice.

Minimalna udaljenost poljoprivrednogospodarske građevine za smještaj poljoprivredne
mehanizacije i proizvoda od dvorišnih međa
građevne čestice iznosi 1,0 m, a od regulacijske linije
najmanje 15,0 m.

Članak 53.
Manjim poslovnim građevinama smatraju se:
Za čiste i tihe djelatnosti:
a)
trgovine maloprodaje, osim prodaje
građevinskog materijala,
b)
uslužne zanatske djelatnosti (krojačka,
frizerska, postolarska, fotografska,
popravak kućanskih aparata, popravak
elektronskih uređaja i sl.),
c)
ugostiteljstvo osim tipova noćni bar, noćni
klub, disko bar i disko klub,
d)
liječničke ordinacije i ljekarne,
e)
poljoprivredne ljekarne,
f)
financijske ustanove,
g)
uredi.
Za bučne djelatnosti s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okolne
građevine:
a)
sve vrste radionica za popravak i
servisiranje vozila,
b)
sve vrste radionica za obradu drveta i
metala,
c)
praonice vozila,
d)
ugostiteljstvo tipova noćni bar, noćni klub,
disko klub i disko bar.

Članak 54.
Za tihe i čiste djelatnosti može se namijeniti i
dio stambene građevine.

Članak 51.
Minimalna udaljenost poljoprivrednogospodarske građevine za uzgoj životinja sa svim
pripadajućim dijelovima (zgrada, gnojište i sl.) od
dvorišnih međa građevne čestice iznosi 5,0 m.

Članak 55.
Građevine bučnih djelatnosti s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okolne građevine moraju
biti udaljene najmanje 30,0 m od regulacijske linije,
te 10,0 m od svih dvorišnih međa građevne čestice.
Iznimno, udaljenost može biti i manja, ali ne manja
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od 3,0 m uz suglasnost susjeda (vlasnika nekretnine)
čija je to međa.
Članak 56.
Kriterij za utvrđivanje bučnih djelatnosti je
razina buke 55 dBA danju i 45 dBA noću u
stambenim zonama.
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Članak 60.

U okviru proizvodno-poslovnih zona ne
mogu se graditi građevine i sadržaji intenzivne
stočarske proizvodnje, kao i građevine koje bi svojim
postojanjem ili upotrebom izravno ili potencijalno,
ugrožavali život, zdravlje i rad ljudi u gospodarskoj
zoni, odnosno vrijednosti čovjekova okoliša, niti se
smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi
izazvao takve posljedice.

Članak 57.
Visina poljoprivredno-gospodarskih i
manjih poslovnih građevina ne može biti veća od
prizemlja, izuzetno kod poslovnih i do
Pod+P+1+Ptk, ako to namjena i tehnološki proces
zahtijeva.

Članak 61.
Izgrađenost građevne čestice u
gospodarskim zonama može biti max. 60%, a
najmanje 20% čestice treba biti ozelenjeno i
odgovarajuće hortikulturno uređeno.

Članak 58.
Članak 62.
Za poslovne građevine tihih i čistih
djelatnosti ako se grade na zasebnim česticama,
vrijede uvjeti za nisku stambenu izgradnju osim
visine.

Etažna visina građevina u gospodarskim
zonama je Pod+P+1+Ptk.
Iznimno, etažna visina može biti i veća ako
to zahtijeva tehnološki proces ili drugi razlozi i ako
se dokaže opravdanost.

Članak 59.
U proizvodno-poslovnim zonama u okviru
naselja i proizvodno-poslovnoj zoni u Vrpolju mogu
se graditi građevine i sadržaji:
-

industrije i drugih proizvodnih djelatnosti,
servisnih i uslužnih djelatnosti,
skladišta,
benzinske postaje,
prodajnog prostora (prodajni saloni, robne
kuće, diskonti i slični sadržaji),
uredskih i drugih poslovnih prostora,
ugostiteljstva,
komunalnih građevina i uređaja,
stambene namjene za potrebe tvrtki (domari,
zaštitarska služba i sl.),
drugih sadržaja koji upotpunjuju sadržaj
gospodarskih zona.

Sadržaji u tri prve alineje u pravilu
zahtijevaju dnevni transport sirovina i roba veći od
1,5 t.

Članak 63.
Gospodarske građevine koje se mogu graditi
izvan građevinskog područja su:
građevine za obavljanje ratarske i/ili
intenzivne stočarske i peradarske
proizvodnje.

Članak 64.
Izgradnja građevina u funkciji obavljanja
intenzivne poljoprivredne djelatnosti dozvoljena je
na:
posjedu primjerene veličine,
za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad
minimalnog broja uvjetnih grla.
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Članak 65.

Primjerenim veličinama posjeda se
smatraju:
za intenzivnu ratarsku djelatnost minimalna
veličina 15 ha,
za uzgoj voća i povrća minimalne veličine 5
ha,
za uzgoj povrća minimalna veličina 3 ha,
za uzgoj vinove loze minimalne veličine 4
ha,
za uzgoj cvijeća minimalne veličine 1 ha.

Članak 66.

se može odobriti izgradnja klaonice je 100 uvjetnih
grla.
Maksimalna površina klaonice goveda može
2
iznositi 0,6 m bruto po jednom uvjetnom grlu
kapaciteta tovilišta (farme).
Maksimalna površina klaonica za ostalu
stoku i perad izračunava se prema kapacitetu
tovilišta (farme) i normativa iz sljedeće tablice:
MAKSIMALNA POVRŠINA KLAONICA
2

Broj uvje tnih grla Bruto povr ina m /1 uvje tnom grlu
100-200
0,6
200-500
0,4
500-1000
0,3
više od 1000
0,2

Građevine za obavljanje ratarske i/ili
intenzivne stočarske i peradarske proizvodnje su:
-

-

tovilišta stoke (farme): govedarska,
svinjogojska, peradarska, krznaša i sl.,
skladišta poljoprivrednih proizvoda,
građevine za osnovnu doradu ili preradu za
potrebe poljoprivredne proizvodnje koja se
obavlja u okviru gospodarskog kompleksa
(klaonice, hladnjača, mješaonica stočne
hrane i sl.),
građevine za sklanjanje vozila i oruđa, te
njihovo održavanje,
ostale pomoćne građevine u funkciji
poljoprivredne proizvodnje.

U dijelu građevina ili kao zasebne građevine
u okviru gospodarskog kompleksa, mogu se urediti
prostori za dnevni boravak i prehranu djelatnika na
gospodarstvu.
Pod intenzivnom stočarskom i peradarskom
proizvodnjom podrazumijevaju se građevine,
odnosno kompleksi kapaciteta preko 10 uvjetnih
grla.
Klaonica kao građevina za osnovnu doradu
ili preradu u funkciji je tovilišta stoke (farme), te se
izgradnja može odobriti samo uz ranije izgrađenu (ili
se istovremeno gradi) građevinu tovilišta s kojom
čini jedinstvenu proizvodnu cjelinu.
Klaonica u smislu prethodnog stavka sastoji
se od prostora za klanje, konfekcioniranje mesa i
hladnjače s potrebnim pratećim prostorima prema
posebnom propisu
Minimalni kapacitet tovilišta (farme) uz koji

Broj: 22

Članak 67.
U dijelu kompleksa iz prethodne točke mogu
se graditi:
-

stambene građevine za stanovanje vlasnika i
djelatnika na gospodarstvu i njihovih obitelji
(stambene zgrade u funkciji poljoprivredne
proizvodnje),
građevine i sadržaji u funkciji seoskog
turizma.
Netto površina stambene građevine i
građevine u funkciji seoskog turizma ovisi o neto
izgrađenoj površini svih izgrađenih zatvorenih
gospodarskih građevina i iznosi:
max. 200 m2 ako je površina gospodarskih
građevina do 1.000 m2,
max. 20% od površina gospodarskih
građevina ako im površina prelazi 1.000 m2 .
Stambene građevine, te građevine i sadržaji
seoskog turizma u funkciji su poljoprivredne
proizvodnje, te se mogu graditi na čestici na kojoj su
ranije izgrađene (ili se istovremeno grade) građevine
i sadržaji gospodarske namjene s kojima čine
jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku cjelinu.

Članak 68.
Udaljenosti gospodarskih građevina za
intenzivnu stočarsku proizvodnju od naselja, ovise o
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njihovoj veličini, odnosno kapacitetu izraženom u
jedinici "uvjetnog grla" i prikazane su preračunate u
sljedećoj tablici:

UDALJENOSTI GOSPODARSKIH
GRAĐEVINA OD CESTE
Broj uvje tnih grla

UDALJENOSTI GOSPODARSKIH
GRAĐEVINA OD
GRAĐ. PODRUČJA NASELJA

do 100
100-300
300

BROJ UVJ ETNIH GRLA P REMA UDALJ ENS OTI
GRAĐEVINE OD GRAĐ. P ODRUČ JA NASELJ A
Min im a ln a u d a lje n o s t o d
g rađ e vin s ko g p o d ruč ja
n a s e lja , m

0

50

100

300

500

UVJETNA GRLA

30-50

50-100

101-300

301-500

501 i viš e

Pod uvjetnim se grlom podrazumijeva grlo
težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste i
kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom
odgovarajućih koeficijenata iz tablice navedene u
članku 49. stavak 4., ove Odluke.

Članak 69.
Udaljenosti gospodarskih građevina za
intenzivnu stočarsku proizvodnju od cesta ovisi o
kapacitetu izraženom u jedinici "uvjetnog grla"
iznose:
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drža vne
100
150
200

Minima lna uda lje nos t od ce s te , m
župa nijs ke
loka lne
50
30
100
60
150
100

Članak 70.
Gospodarske i uz njih stambene građevine,
te građevine u funkciji seoskog turizma koje se grade
izvan građevinskog područja, treba graditi na tragu
lokalne tradicije.
U prostornoj koncepciji organizacije i
oblikovanju građevina, te upotrijebljenih materijala,
treba slijediti principe uklopivosti u ambijent
ruralnog pejzaža.
4.

UVJETI SMJEŠTAJA ŠPORTSKOREKREACIJSKIH GRAĐEVINA
Članak 71.

Športsko-rekreacijske građevine su različite
vrste građevina namijenjenih športu i rekreaciji i one
su definirane u tablici kako slijedi:
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Članak 72.

U ovome Planu utvrđuje se mreža športskih
građevina na području općine, sukladno posebnom
propisu.
Broj i vrsta građevina i otvorenih igrališta
koje čine jedinicu utvrđeni su posebnim propisom.
Postojeće športske građevine potrebno je
dopuniti sadržajima koji čine jedinicu športskih
građevina, sukladno posebnom propisu.

Članak 73.
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Planirana mreža društvenih djelatnosti u
smislu minimalnih sadržaja koji moraju biti
zastupljeni u pojedinim kategorijama središnjih
naselja utvrđena je u PPB-PŽ, a ovim Planom je
usklađen s njim.

Članak 78.
Građevine i sadržaji društvenih djelatnosti
grade se unutar granica građevinskih područja
naselja.
Planom nisu posebno naznačene njihove
lokacije i površine.

Planiranu mrežu športskih građevina
moguće je proširivati bez ograničenja.
Članak 79.
Članak 74.
Za gradnju športsko-rekreacijskih građevina
primjenjuju se odredbe za gradnju društvenih
djelatnosti i posebni propisi.

Građevine i sadržaji društvenih djelatnosti
mogu se locirati na zasebne čestice, u sklopu čestice
obiteljske stambene izgradnje ili kao dio stambene
građevine.

Članak 80.
Članak 75.
Otvorene športske terene potrebno je
orijentirati u pravcu sjever-jug, a otklon od ovog
pravca može biti max. 20°. Ako su od kolnika
udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi
ogradom visine min. 2,0 m.

U slučaju lociranja ovih građevina na
zasebne čestice udaljenost građevine društvenih
djelatnosti od obiteljske stambene izgradnje ne može
biti manja od:
-

Članak 76.
U svim naseljima je potrebno graditi dječja
igrališta, sukladno potrebama stanovništva.
Razmještaj dječjih igrališta je potrebno
uskladiti s prostornom organizacijom naselja i
osigurati odgovarajuću dostupnost u zavisnosti o
dobnoj skupini djece za koju se igralište gradi.
5.

UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI
Članak 77.

Sustav i mreža društvenih djelatnosti vezana
je uz razvoj naselja.

-

5 m od susjedne međe,
8 m od pomoćne građevine,
20 m od manje poslovne građevine za tihe i
čiste djelatnosti i poljoprivrednogospodarske građevine bez izvora
zagađenja,
50 m od manjih poslovnih građevina za
bučne djelatnosti i poljoprivrednogospodarskih građevina s izvorom
zagađenja.

Članak 81.
Etažna visina građevina na zasebnim
česticama ne može biti veća od Pod+P+2+Ptk.
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Članak 82.

Članak 86.

Ako se dječji vrtić, jaslice ili osnovna škola
grade sjeverno od postojeće građevine, njihova
udaljenost od te građevine mora iznositi najmanje
njegove tri visine, odnosno ako se ispred građevine
ovih ustanova grade nove građevine, njena
udaljenost prema jugu od ovih građevina ne može
biti manja od tri njene visine.

Temeljem odluke nadležnog ministarstva
moguća je promjena kategorije javne ceste, bez
izmjena i dopuna ovoga Plana.

Članak 83.
U slučaju lociranja građevina i sadržaja
društvenih djelatnosti u sklopu čestica obiteljske
stambene izgradnje ili kao dio stambene građevine za
njih će se primjenjivati uvjeti za društvene, odnosno
poslovne i manje poslovne građevine.

Članak 84.
Izvan građevinskog područja na lokacijama
koje pružaju prirodne pogodnosti, te u šumama i na
šumskom zemljištu, mogu se graditi građevine i
sadržaji zdravstva. Za sve građevinske ili bilo koje
druge zahvate u šumama u državnom vlasništvu,
obvezna je suglasnost Hrvatskih šuma.
Zdravstveni objekti mogu se graditi izvan
građevinskih područja na lokacijama koje pružaju
prirodne pogodnosti za njihov razvitak (područja
kvalitetnog zraka i sl.).
6.

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

6.1.

PROMETNI SUSTAV

6.1.1. Cestovni promet
Članak 85.
Mreža postojećih kategoriziranih cesta
utvrđena je u ovome Planu na temelju Odluke o
razvrstavanju javnih cesta nadležnog ministarstva.

Članak 87.
Površina unutar zemljišnog pojasa ceste
izvan naselja služi prvenstveno za smještaj kolnika i
pratećih cestovnih građevina, pristupnih površina za
sadržaje pružanja prometnih usluga, te za smještaj
sustava za odvodnju oborinskih voda.

Članak 88.
U okviru zemljišnog pojasa mogu se, uz
suglasnost i uvjete nadležne Uprave za ceste, voditi i
trase drugih infrastrukturnih vodova.

Članak 89.
Širine koridora novoplaniranih cesta u
ovome Planu, a za koje nije izrađena projektna
dokumentacija su sljedeće:
-

1.000,0 m za planiranu autocestu,
100,0 m za državne ceste,
75,0 m za županijske ceste.

Širina koridora određuje se simetrično u
odnosu na os ceste. Iznimno na dijelu kroz ili uz
građevinsko područje naselja širina koridora
utvrđena je u kartografskom prikazu 4.C,
Građevinsko područje naselja Vrpolje.

Članak 90.
Izgradnja unutar koridora planiranih cesta
izvan naselja moguća je tek nakon izrade projekta
ceste kojim će se definirati potreban zemljišni pojas
ceste, te uz potrebne suglasnosti i uvjete nadležne
Uprave za ceste.
Površine unutar koridora planirane ceste
izvan naselja koje se ne iskoriste za izgradnju ceste
dobivaju prvobitnu namjenu, ili namjenu koja je
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planirana do ruba koridora ako je prvobitna namjena
promijenjena.
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prometnih površina pješačkog, biciklističkog i
javnog prometa, te vođenja svih vrsta
infrastrukturnih vodova i uključujući i odvodni
sustav oborinske odvodnje, te zelenih površina.

Članak 91.
Širina uličnih profila planiranih javnih cesta
unutar građevinskog područja naselja dužine više od
150,0 m mora biti:
ŠIRINA ULIČNIH PROFILA
Ka te gorija ce s ta
drža vna
župa nijs ka
loka lna
os ta le ne ka te gorizira ne ce s te

Š IRINA P ROFILA
otvore ni s us ta v
za tvore ni s us ta v oborins ke
oborins ke odvodnje
odvodnje
min. 25,0
min. 18,0 m
min 20,0 m
min 14,0 m
min 18,0 m
min 14,0 m
min 16,0 m
min 12,0 m

Članak 95.
Benzinske postaje mogu se graditi u
građevinskom području naselja, te uz postojeće
javne ceste izvan građevinskog područja i to u pojasu
150,0 m od osi ceste.
Prateći sadržaji koji se mogu graditi na
građevinskoj parceli benzinske postaje su:
ugostiteljski, trgovački, servisni i uslužni, uz uvjet da
se grade istovremeno ili nakon izgradnje benzinske
postaje.

Članak 92.

Članak 96.

Iznimno u slučaju prostornih ograničenja
(postojeća izgradnja, karakteristike terena i sl.)
navedene širine uličnih profila planiranih javnih
cesta kraće ili jednake dužine od 150,0 m mogu biti i
manje, i to:

Autobusna stajališta mogu se graditi u i
izvan građevinskog područja naselja, uz trase javnih
cesta, a u skladu s uvjetima Pravilnika o autobusnim
stajalištima.

-

uz otvoreni sustav odvodnje 12,0 m,
uz zatvoreni sustav odvodnje 8,0 m.

Članak 93.
Postojeće ulice koje imaju uže ulične profile
od navedenih planiranih za javne ceste, zadržavaju se
uz uvjet da se prometovanje vozila i pješaka uredi u
skladu s prostornim mogućnostima uličnog profila,
vodeći računa prvenstveno o sigurnosti prometnih
tokova.

Članak 97.
Sve javne ceste na području općine moraju
biti opremljene horizontalnom i vertikalnom
signalizacijom prema Hrvatskim normama. Nije
dozvoljena gradnja ili postavljanje građevina,
zidova, ograda i sl., te podizanje nasada koji
zatvaraju polje preglednosti vozača. Polje
preglednosti utvrđuje se na temelju posebnog
propisa.

Članak 98.
Članak 94.
Ulični koridor javne ceste u naselju
namijenjen je za izgradnju kolnika, parkirališta,
kolno-pješačkih prilaza građevinskoj parceli,

U svim naseljima općine mora se uz sve
stambena građevine, građevine javne i društvene te
poslovne i proizvodne namjene, izgraditi minimalni
broj parkirališnih mjesta prema sljedećim
Normativima:
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MINIMALNI BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA
Broj parking mjesta

Obiteljske stambene građevine
Višestambene zgrade
Trgovački (maloprodaja)
Robne kuće, trgovački centri, sajmišta
Tržnice na malo
Poslovne zgrade, uredi, agencije
Industrija i skladišta
Servisi i obrt
Ugostiteljstvo
Osnovne škole i vrtići
Zdravstveni
Građevine mješovite namjene

1 stan
1 stan
25 m˛ bruto površina
60 m˛ bruto površina
25 m˛ bruto površina
100 m˛ bruto površina
100 m˛ bruto površina
100 m˛ bruto površina
15 m˛ bruto površina
1 učionica/grupa
40 m˛ bruto površina
jedinica za sve namjene
u sklopu građevine

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
parkirališnih mjesta
za sve namjene u
sklopu građevine
M

Jedinica

M

Namjena sadržaja

Pri određivanju parkirališnih potreba za
građevine ili grupe građevina s različitim sadržajima
može se predvidjeti isto parkiralište za različite vrste
i namjene građevina, ako se koriste u različito
vrijeme.
Broj parkirališta za športsko-rekreacijske
građevine utvrđuje se prema posebnom propisu.

Članak 99.
Parkirališna mjesta mogu se graditi u okviru
površine uličnog profila, u okviru parcele na kojoj se
nalazi sadržaj za koji se grade parkirališta, kao i na
posebnoj parceli koja od planiranog sadržaja nije
udaljena više od 50,0 m.

Članak 100.
Minimalan broj parkirališnih mjesta
obvezno je prema normativima iz članka 98. ove
Odluke osigurati i u slučaju prenamjene postojećih
građevina, ako je zbog prenamjene potreban veći
broj parkirališnih mjesta od broja potrebnog za
postojeću namjenu.

Članak 101.
Širina pješačkih prometnica utvrđuje se
sukladno broju korisnika, prostornim uvjetima i
ambijentalnim obilježjima, ali ne može biti manja od
1,20 m.

Broj: 22
Članak 102.

Lokacije planiranih deniveliranih prijelaza
nekategoriziranih cesta i puteva (poljski ili šumski
putevi) preko planirane autoceste moguće je
korigirati temeljem projektne dokumentacije za
planiranu autocestu.

Članak 103.
Na postojeću željezničku prugu planira se
obnova signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih
uređaja, te obnova postojećih putnih prijelaza, te
održavanje i rekonstrukcija u skladu s njihovim
kategorijama.

Članak 104.
Na prijelazu razvrstane ceste Ž 4190
(Čajkovci-Stari Perkovci) i trase planirane korekcije
Ž 4202 predviđeni su denivelirani prijelazi preko
trase postojeće željezničke pruge. Do izrade
navedenih konačnih rješenja moguća su i privremena
rješenja u skladu s posebnim propisom.

Članak 105.
Prijelaz planirane trase autoceste u koridoru
Vc preko trase magistralne glavne željezničke pruge
mora biti deniveliran.

Članak 106.
Na području općine planira se zadržati jedno
poljoprivredno letjelište: Vrpolje. Lokaciju
postojećeg letjelišta moguće je urediti i
rekonstruirati za prihvat zrakoplova za rad u
poljoprivredi i šumarstvu.

Članak 107.
U zoni prilaznih ravnina moguća je gradnja u
skladu s posebnim propisima.
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6.1.2. Poštanski promet
Članak 108.

Razvoj poštanske djelatnosti koji se odnosi
na proširenje i modernizaciju poslovnog prostora
usmjeren je na građevinsko područje naselja, te se
ovim Planom, UPU i DPU moraju osigurati
prostorne pretpostavke za nesmetani razvoj.
Razvoj poštanske djelatnosti odnosit će se
samo na adaptacije i održavanje poslovnih prostora,
te eventualno uređenje eksterijera (pristup, pločnik,
parkirališna mjesta i sl.).

6.1.3. Telekomunikacije

stupovima je 1 antenski stup po naselju. U naselju je
dozvoljena izgradnja više baznih postaja, ali u tom
slučaju, ostale ne mogu imati samostojeći antenski
stup.
Potrebna visina antenskih stupova je od 2050 m.
Lokacije baznih postaja izvan naselja
utvrđene su približno na kartografskom prikazu br.
1.A. Pošta i telekomunikacije i njihova lokacija
može se mijenjati u radijusu od 500,0 m.
Bazne postaje se moraju graditi sukladno
posebnim propisima o sigurnosti, te zaštiti od
neionizirajućih zračenja.

Članak 109.
Razvoj nepokretne telekomunikacijske
mreže u ovome Planu planira se proširenjem
kapaciteta komutacija, te daljnjim razvojem mjesnih
mreža.
Magistralni, pristupni i spojni vodovi i
komutacijski čvorovi u nepokretnoj mreži, te bazne
postaje u pokretnoj mreži označeni su na
kartografskom prikazu br. 2.A.
Mjesne mreže razvijat će se sukladno
dinamici gospodarskog, društvenog i prostornog
razvitka općine.
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Ne dozvoljava se izgradnja baznih postaja:
-

-

na školama i dječjim vrtićima,
na građevinama i područjima koja su
zaštićena na temelju propisa o zaštiti
kulturnih dobara,
sa samostojećim antenskim stupovima na
udaljenosti manjoj od 100,0 m od sakralne
građevine (crkve).

Do lokacije baznih postaja obvezno je
osigurati kolni pristup.
Članak 112.

Članak 110.
Mjesna telekomunikacijska mreža u
građevinskim područjima u pravilu se gradi u
zelenom pojasu ulica, a u ulicama s užim profilom
polaže se ispod nogostupa sustavom distribucijske
telekomunikacijske kanalizacije i mrežnim
kabelima. Po potrebi telekomunikacijske vodove
graditi s obje strane ulica.

Prilikom planiranja mreže baznih postaja
obvezno je usklađivanje s istim ili srodnim
djelatnostima radi zajedničkog korištenja prostora i
dijela građevina.

6.2.

ENERGETSKI SUSTAV

6.2.1. Naftovodi i plinovodi
Članak 113.

Članak 111.
Za razvoj pokretne telekomunikacijske
mreže potrebno je izgraditi bazne postaje (osnovne)
postaje s pripadajućim antenskim stupovima i
neophodnim kabelskim vodovima. Planirana
gustoća baznih postaja sa samostojećim antenskim

Planirani naftovodi i plinovodi na području
općine su:
međunarodni naftovod Constanta (ROM)Omišalj (HR),
magistralni plinovod Slavonski BrodVinkovci.
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Članak 114.

Trase planiranih naftovoda i plinovoda
prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.B.
Članak 115.
Međunarodni naftovodi i plinovodi grade se
sukladno posebnom propisu.

-

Članak 116.
Distribucijske redukcijske stanice i kućne
redukcijske stanice u građevinskim područjima ne
mogu se graditi u uličnom profilu.

-

Članak 117.
Za dio građevinskog područja u naselju Novi
Perkovci koji leži u koridoru naftovoda i plinovoda
nužno je ishoditi prethodne uvjete i suglasnosti od
strane JANAF-a i INA d.d.
Koridor naftovoda i plinovoda je prikazan
na kartografskom prikazu br. 4.B.

6.2.2. Elektroenergetska mreža
Članak 118.
Razvoj elektroenergetskog sustava na
području općine planira se gradnjom sljedećih
građevina:
a)
Prijenos
-

građevina od važnosti za Županiju iz članka
13. ove Odluke.

b)

Distribucija

-

građevina od važnosti za Županiju iz članka
13. ove Odluke
izgradnja KB 10(20) kV od TS 35/10(20) kV
(alternativa TS 20/0,4 kV) Vrpolje do naselja
Vrpolje,
izgradnja KB 10(20) kV za međusobno
povezivanje TS 10(20)/0,4 kV unutar

-

-
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građevinskog područja naselja Vrpolje,
demontiranje dijelova DV 10(20) kV unutar
građevinskog područja naselja Vrpolje u
skladu s izgradnjom kabelske mreže,
izgradnja KB 10(20) kV za međusobno
povezivanje TS 10(20)/0,4 kV unutar
građevinskog područja naselja Stari
Perkovci,
demontiranje dijelova DV 10(20) kV unutar
građevinskog područja naselja Stari
Perkovci,
rekonstrukcije dijelova DV 10(20) kV izvan
građevinskih područja, gdje presjek vodiča
ne zadovoljava ili je potrebna zamjena starih
drvenih stupova,
izgradnja novih TS 10(20)/0,4 kV i novih
10(20) kV dalekovoda u skladu s procesom
urbanizacije i potreba gospodarstva,
rekonstrukcija i dogradnja niskonaponske
0,4 kV mreže.

Trase i lokacije planiranih
elektroenergetskih građevina označene su na
kartografskom prikazu br. 2.B. ''ENERGETSKI
SUSTAV''.
Ostale trafostanice i vodovi rekonstruirat će
se i graditi sukladno gospodarskom razvoju i procesu
urbanizacije naselja na području općine.
Članak 119.
Prilikom određivanja trase nadzemnih
dalekovoda koji nisu naznačeni u kartografskom
prikazu, moraju se poštivati sljedeći uvjeti:
potrebno je voditi računa o bonitetu
poljoprivrednog zemljišta, te po mogućnosti
koristiti područja slabijih bonitetnih klasa,
prilikom prijelaza preko poljoprivrednog
zemljišta trasu treba voditi na način da
utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju bude
što manji,
položaj stupova ne smije ograničavati
funkcioniranje postojećih i potencijalnih
sustava za navodnjavanje poljoprivrednog
zemljišta,
izbjegavati prolaz dalekovoda kroz šume i
preko šumskog zemljišta,
trasu dalekovoda položiti na način da se u
najvećoj mogućoj mjeri smanji mortalitet
ptica.
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Članak 120.
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Ne dozvoljava se otvaranje novih prosjeka
kroz šume za gradnju 10(20) kV elektroenergetske
mreže (osim u iznimnim slučajevima kada ne postoje
druge mogućnosti).

unutarnji rub regulacijskog pravca tako da budu
sastavni dio prednje ograde građevinske čestice, a od
njih kabelske kućne priključke do okolnih potrošača.
U sporednim ulicama niskonaponsku mrežu će se
graditi na betonskim stupovima. U ostalim naseljima
općine niskonaponska mreža planira se graditi sa
SKS na betonskim stupovima u svim ulicama osim u
ulici koja predstavlja glavnu prometnicu i zamjensku
cestu autoputa (koju je po međunarodnim propisima
obvezna osigurati svaka Država).
Do izgradnje planirane elektroenergetske
mreže omogućava se ovim Planom korištenje
postojeće uz manje rekonstrukcije što uključuje i
zamjenu golih vodiča SKS-om, te priključenje
ponekog novog korisnika. Kod potreba za veće
rekonstrukcije pridržavati se Planom predviđene
izgradnje.

Članak 122.

Članak 125.

Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih
dalekovoda može se koristiti za osnovnu namjenu
prikazanu na Kartografskom prikazu br. 1.
"Korištenje i namjena površina".
Korištenje zemljišta i gradnja u koridorima
elektroenergetskih građevina vrši se sukladno
posebnim propisima, uz suglasnost ustanove s
javnim ovlastima nadležne za elektroenergetiku.

Na područjima naselja, u kojima je obvezna
gradnja podzemne niskonaponske mreže, gdje
postoji ili se planira graditi mreža na krovnim
stalcima, javna rasvjeta se mora graditi podzemnim
kabelskim vodovima i čeličnim cijevnim stupovima
postavljenim uz prometnice.
Na dijelovima naselja gdje se niskonaponska
mreža gradi sa SKS na stupovima, rasvjetna tijela se
mogu postaviti na iste stupove.

Postojeći nadzemni DV 10(20) kV koji se
nalaze u građevinskom području naselja moraju se
postupno zamijeniti kabelskim.
Pri utvrđivanju trase kabelskog dalekovoda,
novu trasu je obvezno uskladiti s urbanom matricom
naselja na način da u najmanjoj mogućoj mjeri
ograničava korištenje zemljišta i gradnju u naselju.

Članak 121.

Članak 123.
Članak 126.
Distribucijski dalekovodi u građevinskom
području moraju se izvoditi podzemnim kabelskim
vodovima.
Ovim Planom se predviđa sukcesivna
zamjena postojećih nadzemnih distribucijskih
dalekovoda kabelskim vodovima.

Kabeli niskonaponske elektroenergetske
mreže i javne rasvjete grade se u pravilu u uličnim
koridorima, u zelenom pojasu, a stupovi se moraju
graditi na dovoljnoj sigurnosnoj udaljenosti od
kolnika, utvrđenoj posebnim propisom.

Članak 124.

Članak 127.

U građevinskim područjima naselja planira
se razvoj niskonaponske 0,4 kV mreže.
Novu niskonaponsku 0,4 kV mrežu planira
se u pravilu graditi podzemnim kabelskim vodovima
položenim u zeleni pojas ulica. U naselju Vrpolje
mrežu graditi sustavom ulaz-izlaz, ili do
samostojećih kabelskih ormara postavljenih uz

Sve trafostanice moraju imati kolni pristup s
javne površine. Ne dozvoljava se gradnja
trafostanica u uličnom profilu.
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6.3.

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

6.3.1. Vodoopskrba
Članak 128.

Broj: 22
Članak 132.

Ako se vodoopskrbni sustav rješava etapno,
mora se dimenzionirati i izvoditi kao dio cjelovitog
rješenja ili na način da je kasnije bez značajnijih
preinaka moguće uključivanje u veće sustave.

Rješenje vodoopskrbe treba temeljiti na
uspostavi cjelovitog sustava s navodnjavanjem iz
izvorišta Vrpolje za koji će distribucijom vode sa
sigurnih izvorišta osigurati potrebne količine
kvalitetne vode za sve korisnike.
Također treba razvijati sustav vodoopskrbe
na način koji će povećati strategijsku i pogonsku
sigurnost vodoopskrbe.

U svakoj točki vodoopskrbnog sustava
moraju biti zadovoljeni protupožarni zahtjevi u
pogledu količine vode i raspoloživog tlaka, sukladno
posebnom propisu.

Članak 129.

Članak 134.

Formiranje vodoopskrbnog sustava općine
treba ići kroz nekoliko faza i etapa. U prvoj fazi treba
razvijati grupni sustav, baziran na lokalnom izvorištu
Vrpolje do njegove pune izgrađenosti.
Druga faza podrazumijeva formiranje većih,
tehnoloških i tehničkih kvalitetnijih sustava koji će u
sebe uključivati sustave I faze, a podrazumijeva
uključivanje na sustav grada Đakovo.
Krajnja faza razvoja treba biti formiranje
jedinstvenog sustava koji će biti povezan s većim
sustavima susjednih općina, gradova i županija. Os
regionalnog sustava predviđa se uz autoceste
Zagreb-Lipovac i V. Kopanica-Vrpolje-Đakovo.

U koridorima vodova svih razina dozvoljena
je gradnja građevina i uređaja potrebnih za tehnički
ispravno funkcioniranje sustava. Svi elementi
takovih građevina utvrdit će se posebnom,
propisanom dokumentacijom.

Članak 133.

Članak 135.
Svi elementi sustava locirani unutar granica
građevinskog područja naselja definirat će se
projektnom dokumentacijom.

Članak 136.
Članak 130.
Mrežu cjevovoda vodoopskrbnog sustava u
pravilu je potrebno polagati u postojeće ili nove
koridore uvažavajući načela racionalnog korištenja
prostora.

Članak 131.
Sustavi vodoopskrbe prikazani u ovome
Planu su usmjeravajućeg značenja, a položaj vodova
je orijentacijski. Stoga je projektima i planovima
nižeg reda nužna detaljnija razrada i njihovo točnije
lociranje.

Vodonosnike i izvorište vode treba zaštititi
od mogućih zagađivanja sukladno mjerama
sanitarne zaštite utvrđenim na temelju posebnog
propisa. Stoga po definiranju izvorišta vode nužno je
odmah donijeti Odluku o vodozaštitnom području
crpilišta vodovoda kojom se (u okviru provođenja
općih zaštitnih mjera za osiguranje higijenski
ispravne vode za piće i zaštite od namjernog ili
slučajnog zagađenja, te drugih utjecaja koji mogu
nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode
ili na izdašnost izvorišta za javnu vodoopskrbu, kao i
otklanjanje vanjskih čimbenika koji mogu utjecati na
fizikalne, kemijske i bakteriološke osobine vode, sa
ciljem osiguranja prirodne kvalitete vode),
definiraju zone sanitarne zaštite, te režim korištenja
prostora u njima. Način korištenja prostora unutar
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granica pojedine zaštite sanitarne zaštite mora u
svemu usuglasiti s posebnim propisom koji regulira
to područje.

6.3.2. Odvodnja otpadnih voda
Članak 137.
U svim naseljima općine nužno je
zbrinjavanje, te rješavanje otpadnih sanitarnih i
oborinskih voda. Stoga je prioritetan zadatak izraditi
projektnu dokumentaciju kojom bi se odredio
temeljni koncept odvodnje, odnosno naselja
obuhvaćena u pojedini sustav odvodnje, koridori
kolektora, lokacije uređaja za čišćenje, te uvjeti
prihvaćanja pročišćenih voda u odnosu na osobitosti
recipijenta.
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postupno, sukladno količini otpadnih voda, te
gospodarskim mogućnostima gradnje i održavanja.
Ukoliko je to opravdano, a tehnički izvedivo,
dinamika realizacije sustava može biti takva da se u
prvo vrijeme grade pojedini segmenti sustava.
Međutim, ti segmenti sustava moraju biti tako
projektirani i izgrađeni da je moguće njihovo
uključivanje u konačni sustav bez značajnijih
preinaka. To znači da smjer odvodnje mora biti
identičan smjeru konačnog sustava.

Članak 142.
Industrijske i ostale građevine s većim
zagađivanjem korištenih voda koje nisu obuhvaćene
sustavima za odvodnju i pročišćavanje voda naselja
moraju izgraditi vlastite sustave odvodnje i uređaje
za pročišćavanje.

Članak 138.
Članak 143.
Sustavi odvodnje prikazani u ovome Planu
su usmjeravajućeg značenja, a položaj vodova je
orijentacijski. Stoga je projektima i planovima nižeg
reda nužna detaljnija razrada i njihovo točnije
lociranje.

Sve zagađene vode koje ne odgovaraju
uvjetima za upuštanje u odvodni sustav prije
upuštanja trebaju se pročistiti uređajem za prethodno
čišćenje.

Članak 139.

Članak 144.

Svi elementi sustava locirani unutar granica
građevinskog područja naselja definirat će se
planovima niže razine ili projektnom
dokumentacijom.

Do izgradnje odvodnih sustava zbrinjavanje
otpadnih voda može se vršiti putem nepropusnih,
trokomornih septičkih jama ili prikupljanjem u
vodonepropusne sabirne jame uz obvezno pražnjenje
jama I konačno zbrinjavanje otpadnih voda sukladno
posebnom propisu.

Članak 140.
U općinskom središtu odvodnju otpadnih
voda obvezno riješiti dvojako, i to: mješovitim
sustavom odvodnje za centralni dio naselja i
odvojenim sustavom za periferni dio naselja.
U ostalim naseljima moguće je oborinsku vodu
odvoditi otvorenim kanalima.

Članak 141.
Realizaciju sustava odvodnje treba provoditi

Članak 145.
Kod gradnje novih građevina, osobito
proizvodnih, u koliko je dnevna količina otpadnih
voda veća od 2 mł, rješenja zbrinjavanja otpadnih
voda treba provoditi kroz izgradnju vlastitih
odvodnih sustava i uređaja za predtretman zagađenih
otpadnih voda, a ne izgradnjom septičkih jama.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2990
Članak 146.

Postojeće septičke jame nužno je što prije
isključiti iz upotrebe supstitucijom s odvodnjom u
javni odvodni sustav uz, ukoliko je potrebno,
prethodno čišćenje ispuštenih otpadnih voda.

6.3.3. Vodotoci, vode i melioracijska odvodnja
Članak 147.
Vodne površine i vodno dobro uređivat će se
i koristiti tako da se osigura propisan vodni režim,
kvaliteta i zaštita voda.

Članak 148.

Broj: 22

detaljne odvodnje. Na površinama na kojima je
sustav formiran potrebno je održavati glavne
recipijente, i sustav detaljne odvodnje.

Članak 151.
Komasacija kao mjera poboljšanja tla
preporučuje se na svim prostorima gdje nije
provedena u posljednjih četrdesetak godina, bilo da
se radi o suhoj komasaciji ili kompletnoj komasaciji.

Članak 152.
Na području općine postoji mogućnost
natapanja poljoprivrednih površina nakon izgradnje
višenamjenskog kanala Dunav-Sava, te akumulacije
Breznica (obje građevine su izvan prostora općine).
U ovome Planu površinama za navodnjavanje smatraju se sve poljoprivredne površine.

Postojeći vodnogospodarski sustav
potrebno je urediti i održavati u funkcionalnom
stanju pri čemu općina mora posebnu pažnju
posvetiti dijelu melioracijskog sustava iz svoje
nadležnosti.
Osim radova iz prethodnog stavka
dozvoljeni su i drugi vodnogospodarski zahvati sa
ciljem unaprjeđenja i poboljšanja vodnogospodarskog sustava.

Navodnjavanje poljoprivrednih površina
moguće je pod uvjetom da se prethodno utvrdi
odgovarajuća kvaliteta vode za navodnjavanje.

Članak 149.

Dozvoljeni su svi vodnogospodarski zahvati
unaprjeđenja i poboljšanja vodnogospodarskih
sustava.

Članak 153.

U svrhu tehničkog i gospodarskog
održavanja vodotoka i drugih voda, djelotvornog
provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite
od štetnog djelovanja voda, na vodotocima i drugim
ležištima voda se utvrđuje inundacijski pojas.
Veličina i granice inundacijskog pojasa utvrdit će se
prema posebnim propisima.

Sve vodnogospodarske građevine i zahvate
treba graditi i provoditi uz maksimalno uvažavanje
prirodnih i krajobraznih obilježja.

Članak 150.

Članak 155.

Pri rješavanju melioracijske problematike
potrebno je sagledati sve utjecaje koji su u svom
djelovanju ovisni jedni o drugima, a krajnji im je cilj
povećanje ili smanjenje produktivnosti tla. Nakon
provedenih radova na zaštiti od stranih voda ili
istovremeno s njima potrebno je prići uređenju
primarnih i glavnih recipijenata, a zatim i sustava

Radi očuvanja i održavanja zaštitnih hidromelioracijskih i drugih vodnogospodarskih
građevina i održavanja vodnog režima nije
dozvoljeno:
obavljati radnje kojima se može ugroziti
stabilnost nasipa i drugih
vodnogospodarskih građevina,

Članak 154.
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7.

7.1.

u inundacijskom području i na udaljenosti
manjoj od 10,0 m od nožice nasipa orati
zemlju, saditi i sjeći drveće i grmlje,
u inundacijskom području i na udaljenosti
manjoj od 20,0 m od nožice nasipa podizati
zgrade, ograde i druge građevine, osim
zaštitnih vodnih građevina,
obavljati ostale aktivnosti prema Zakonu o
vodama.

MJERE ZAŠTITE KULTURNOPOVIJESNE BAŠTINE
KULTURNA DOBRA
Članak 156.

Na području općine Vrpolje su, sukladno
posebnom zakonu, zaštićena sljedeća kulturna
dobra:
a)
Registrirana
Sakralna
crkva Sv. Ivana Krstitelja u Vrpolju
Arheološka
''Dobrevo'', prapovijesno nalazište u Starim
Perkovcima,
''Glože'', prapovijesno, antičko i
srednjovjekovno nalazište u Starim
Perkovcima,
''Veliko polje'', prapovijesno nalazište u
Vrpolju.
b)
U postupku preventivne zaštite
Arheološka
1.
''Debela šuma-Ciganica'', srednjovjekovno
nalazište u Starim Perkovcima
2.
''Marčinkovica-Kolebište'', prapovijesno i
srednjovjekovno nalazište u Starim
Perkovcima
3.
''Veliko Čere-Sela'', prapovijesno, antičko i
srednjovjekovno nalazište u Starim
Perkovcima
Zaštićena kulturna dobra su naznačena na
kartografskom prikazu br. 3.A.
Tri registrirana arheološka lokaliteta su
utvrđena na katastarskim česticama, te su lokacije
'''Bobrevo'' i ''Glože, naznačene i na kartografskom
prikazu br. 4.B.
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Zaštićenim kulturnim dobrom se smatraju i
sva kulturna dobra koja će se, nakon donošenja
ovoga Plana, zaštititi sukladno posebnom zakonu.

Članak 157.
Namjena i način uporabe kulturnog dobra, te
svi zahvati na kulturnom dobru, utvrđuju se i
provode sukladno posebnom propisu.

Članak 158.
Župnu crkvu u Vrpolju kao posebno
zaštićeno kulturno dobro sakralne arhitekture treba
čuvati u što je moguće izvornijem obliku.
Na samoj građevini, pripadajućoj parceli i
njihovoj neposrednoj blizini ne mogu se poduzimati
nikakvi radovi bez prethodno utvrđenih posebnih
konzervatorskih uvjeta i prethodnog odobrenja
Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva
kulture.

Članak 159.
Na registriranim i arheološkim lokalitetima
u postupku preventivne zaštite se svi zemljani radovi
koji uključuju kopanje zemljišta dublje od 40 cm,
moraju izvesti ručnim iskopom pod nadzorom i
uputama arheologa uz prethodno utvrđene posebne
uvjete zaštite i odobrenje Konzervatorskog odjela u
Osijeku, koji može propisati i prethodno izvođenje
zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja.
Svaka izgradnja na tim lokalitetima
uvjetovana je rezultatima arheoloških iskopavanja.

Članak 160.
Na području općine Vrpolje se predlažu za
zaštitu, sukladno posebnom zakonu, sljedeća
evidentirana arheološka nalazišta:
''Tulek'', prapovijesno nalazište u Starim
Perkovcima
''Gnojište'', prapovijesno nalazište u Vrpolju
''Žuljevac, Bilo, Goč'', prapovijesno, antičko
i srednjovjekovno nalazište u Vrpolju

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2992

Evidentiranim arheološkim nalazištima,
zbog neistražnosti se ne mogu utvrditi točne granice,
te su stoga locirana položajno koji su prikazani na
Kartografskom prikazu br. 3.A.

Članak 161.
Ukoliko se na područjima evidentiranih
arheoloških nalazišta kao i na preostalom području
općine prilikom izvođenja zemljanih radova utvrdi
arheološko nalazište ili nalaz, osoba koja izvodi
radove dužna je radove prekinuti bez odlaganja i o
tome obavijestiti nadležnu konzervatorsku službu.
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odredi ugovorom o korištenju.
Ostala odlagališta moraju se zatvoriti i
sanirati.
Prostor odlagališta se nakon njihovog
zatvaranja može koristiti sukladno odredbama koje
se odnose na korištenje prostora i gradnju izvan
građevinskih područja.

Članak 166.
Količine otpada moraju se smanjiti na način
reciklaže otpada (za što je potrebno osigurati
odgovarajuće prostore u naseljima), te korištenjem
bio otpada za proizvodnju komposta u okviru
domaćinstava s okućnicom.

Članak 162.
Spomen obilježja (uglavnom kulturna dobra
antifašizma) imaju lokalni karakter. Temeljem čl. 17.
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
predstavničko tijelo općine može ih proglasiti
zaštićenim kulturnim dobrom lokalnog značenja.

Članak 167.
Opasni otpad prikuplja se na mjestu
nastanka, a zbrinjava sukladno posebnom propisu.

9.

MJERE SPRJEČAVANJA
NEPOVOLJNA UTJECAJA NA
OKOLIŠ

9.1.

MJERE SPRJEČAVANJA
ZAGAĐENJA ZRAKA I ZAŠTITA OD
BUKE

Članak 163.
Spomen biste, spomen obilježja, grobnice i
drugi elementi javnih obilježja ne mogu se uklanjati,
premještati ili na njima bilo što raditi bez prethodnog
odobrenja općine i nadležne konzervatorske službe.

Članak 168.
8.

POSTUPANJE S OTPADOM
Članak 164.

Na cijelom području općine planira se
organizirano prikupljanje i odvoženje komunalnog
otpada.

Potrebno je uspostaviti područnu mrežu za
praćenje kakvoće zraka i odrediti lokacije postaja za
praćenje u područnoj mreži, te donijeti Program
mjerenja kakvoće zraka na području općine.

Članak 169.
Članak 165.
Zbrinjavanje komunalnog otpada riješit će
se na regionalnom odlagalištu.
Do izgradnje regionalnog odlagalište u
Brodsko-posavskoj županiji za zbrinjavanje
komunalnog otpada koristit će se odlagalište u
Vinkovcima ili nekom drugom odlagalištu koje se

Sukladno Zakonu o zaštiti od buke potrebno
je osigurati izradu karte buke za utvrđivanje i
praćenje razine buke.

Članak 170.
Zaštita od buke će se poboljšati gradnjom

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 22

novih cesta i zaobilaznica kojima se tranzit izmješta
iz naselja (autocesta u koridoru Vc, korekcija
državne ceste D7-zapadna zaobilaznica naselja
Vrpolje i korekcija županijske ceste).
Buku u koridoru postojeće magistralne
glavne željezničke pruge MG2 i magistralne
pomoćne željezničke pruge MP13 potrebno je riješiti
prema posebnom propisu.

9.2.

Članak 175.
Nakon izgradnje sustava za odvođenje ili
ako je to moguće istovremeno s njegovom
izgradnjom nužna je izgradnja uređaja za čišćenje
otpadnih voda. Pored toga potrebna je kontrola i
sprječavanje prekomjerne upotrebe zaštitnih
sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji.

SPRJEČAVANJE ZAGAĐENJA VODA

Zaštita voda od prekomjernog zagađivanja treba se
riješiti provođenjem niza mjera među kojima su
sljedeće:
Članak 171.
Detaljnim hidrogeološkim analizama nužno
je na razini Županije i općine definirati sve važne
vodonosnike pitke vode.
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Članak 176.
Otpadne vode industrijskih pogona i
poljoprivrednih farmi (ako se formiraju) čija
odvodnja i pročišćavanje nisu riješeni u okviru
postojećih sustava moraju se riješiti vlastitim
sustavima i uređajima za prethodno čišćenje u skladu
s uvjetima zaštite okoliša, mogućnostima recipijenta
i prema postojećim propisima.

Članak 177.
Članak 172.
Vodonosnike i izvorišta voda treba zaštititi
od mogućih zagađivanja. Stoga je oko svih izvorišta
voda nužno utvrđivanje zona sanitarne zaštite.
Režim korištenja prostora za postojeća izvorišta
(izvan granica općine) definiran je postojećom
Odlukom o zaštiti izvorišta voda koja se koriste za
javnu vodoopskrbu dok se za nova izvorišta takva
odluka mora donijeti. Režim mora biti takav da daje
maksimalno moguću zaštitu vodonosnim slojevima.

Članak 173.

Kako se vodonosnici dugoročno i strateški
gledano smatraju područjem potencijalnih rezervi
podzemnih voda, nove namjene i sadržaje na tom
području potrebno je utvrđivati uz posebnu
pozornost i mjere zaštite.

Članak 178.
Opasne i štetne tvari zabranjeno je ispuštati
ili unositi u vodu ili odlagati na području gdje postoji
mogućnost zagađivanja voda.
9.3.

SPRJEČAVANJE ZAGAĐENJA TLA

Na području općine potrebno je za
potencijalne zagađivače voda utvrditi način
prethodnog čišćenja, odnosno alternativne načine
zbrinjavanja njihovih otpadnih voda.

Članak 179.
Poljoprivredno zemljište kao vrijedan resurs
mora se koristiti racionalno i ekonomično.

Članak 174.

Članak 180.

U naseljima općine nužno je kvalitetno
zbrinjavanje, odnosno kvalitetno rješavanje
problematike odvodnje otpadnih, sanitarnih i
oborinskih voda.

Izvan granica građevinskog područja nije
dozvoljena prenamjena najvrednijeg (obradivog)
poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno
zemljište, a zapuštene poljoprivredne površine
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potrebno je privesti poljoprivrednoj namjeni ili ih
treba pošumiti.
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10.

MJERE PROVEDBE PLANA

10.1.

OBVEZA IZRADE PROSTORNIH
PLANOVA

Članak 181.
Članak 187.
Prilikom definiranja trasa za infrastrukturne
zahvate u prostoru, poljoprivredno tlo se mora
maksimalno štititi. Pri tome se mora uvažavati
buduća potreba poljoprivrednih tala za natapanjem
pa infrastrukturni zahvati koji bi mogli ograničiti
uporabu racionalnih sustava za natapanje moraju
uskladiti svoju trasu sa sustavima za natapanje.

Sukladno Zakonu i PPB-PŽ, te potrebama
prostornog uređenja općine Vrpolje, utvrđuje se
obveza izrade sljedećih prostornih planova:
a)
Urbanistički plan uređenja (UPU):
naselja Vrpolje
b)
Detaljni plan uređenja (DPU):
''Središte''

Članak 182.
Članak 188.
Ugrožene poljoprivredne površine, a osobito
vrijedno poljoprivredno zemljište treba zaštititi od
poplavnih i drugih suvišnih voda.

Članak 183.
Postojeća neuređena odlagališta i divlja
smetlišta nužno je sanirati, a nova izgrađivati tako da
je zaštićeno i tlo.

Područja za koja se utvrđuje obveza izrade
prostornih planova označena su na kartografskom
prikazu br. 3.B i 4.A.
Granica obuhvata UPU-a utvrđena je
granicom građevinskog područja naselja Vrpolje.
Granica obuhvata DPU-a može se povećati,
a konačno se može utvrditi UPU-om naselja Vrpolje.

Članak 189.
Članak 184.
Upotrebu pesticida, umjetnog i prirodnog
gnojiva, te ostalih preparata treba svesti na
primjerenu razinu, a u zonama sanitarne zaštite
ovisno o propisanom režimu čak i potpuno ukinuti.

Članak 185.
Treba s razine općine poticati razvoj službe
mjerenja stanja zagađenosti tala.

Članak 186.
Nova eksploatacijska polja moraju u tijeku
ishođenja dozvola za eksploatiranje projektom
unaprijed predvidjeti radnje i postupke sanacije u
slučaju zatvaranja eksploatacijskog polja.

Na području naselja Vrpolje za koje je
utvrđena obveza izrade UPU, do donošenja tog plana
moguća je izgradnja infrastrukturnih građevina i
mreža, a građenje ostalih građevina može se
dozvoliti isključivo na uređenom građevinskom
zemljištu.
Pod uređenim građevinskim zemljištem
smatra se zemljište do kojeg je izgrađen kolnopješački pristup u uličnom profilu širine utvrđene u
članku 91. ove Odluke, a koje je moguće priključiti
na telefonsku, elektroenergetsku i vodoopskrbnu
mrežu.
Zemljište u uličnom profilu mora biti javna
površina u vlasništvu općine, a kolnik kolnopješačkog pristupa mora biti najmanje od
makadama.
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10.2.

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA
ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA
PLANIRANOJ NAMJENI

11.
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MJERE ZAŠTITE OD RATNIH
OPASNOSTI
Članak 193.

Članak 190.
Rekonstrukcija legalno izgrađenih
građevina čija je namjena protivna planiranoj
namjeni omogućava se samo u svrhu neophodnog
poboljšanja uvjeta života.

Članak 191.

-

-

Navedeno se primjenjuje na:
građevine koje su izgrađene s odobrenjem za
izgradnju i one koje su izgrađene prije
15.02.1968. godine, a koje su nakon
utvrđivanja građevinskih područja ostale
izvan granica građevinskog područja,
na postojeće građevine građene s
odobrenjem, a koje ne ispunjavaju uvjete
utvrđene ovim Planom.

Za područje općine Vrpolje sukladno PPBPŽ utvrđuje se treća zona ugroženosti.

Članak 194.
Kod izgradnje školskih, zdravstvenih,
športskih, sakralnih i poslovnih objekata (10 i više
zaposlenih) potrebno je planirati gradnju
dvonamjenskih skloništa dopunske zaštite
otpornosti 50 kPa.

Članak 195.
Kod izgradnje obiteljskih kuća planirati
izgradnju zaklona (podruma) gdje je to izvodivo, s
obzirom na geološko-hidrološke uvjete.

Članak 192.

Članak 196.

Pod rekonstrukcijom u svrhu neophodnog
poboljšanja uvjeta života podrazumijevaju se:
dogradnja sanitarnog prostora uz postojeću
građevinu max. netto površine 6,00 m2
ukoliko u građevini nema takvog sadržaja,
preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora,
izmjena konstrukcijskih elemenata koji
ugrožavaju sigurnost korištenja uz uvjet da
se zadrže gabariti građevine,
preinake unutrašnjeg prostora bez povećanja
gabarita građevine,
izmjena ravnih krovova u kose bez
mogućnosti nadogradnje nadzitka isključivo
radi saniranja fizike građevine uz mogućnost
korištenja tako dobivenog prostora u
stambene svrhe,
adaptacija postojećeg tavanskog prostora u
stambeni prostor,
uređenje čestice postojeće građevine
(ograde, potporni zidovi) radi saniranja
terena,
poboljšanje komunalne opremljenosti
(voda, struja, otpadne vode).

Skloništa i zakloni grade se sukladno
uvjetima utvrđenim posebnim propisom.

Članak 197.
Zaklonom iz članka 195. ove Odluke, smatra
se djelomično zatvoren prostor koji je izgrađen ili
prilagođen tako da svojim funkcionalnim rješenjem,
konstrukcijom i oblikom daje ograničenu zaštitu od
ratnih djelovanja.
Zaklon se može graditi kao samostalni
zaklon izvan građevina (rovovi i jame) i u
građevinama, u prikladnim prostorijama.
Zakloni izvan građevina moraju se izgraditi
izvan dometa ruševina susjednih građevina.
Položaj zaklona izvan građevina treba
odrediti na slobodnim površinama, izvan trasa
podzemnih instalacija.
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ZAKLJUČNE ODREDBE

I
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OPĆI DIO

Članak 198.

Članak 1.

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

Proračun općine Vrpolje za 2006. godinu
sastoji se od:

Članak 199.
Prostorni plan izrađen je u (5) pet primjeraka
koji se imaju smatrati izvornikom.

A.

Računa prihoda i rashoda

Prihodi
4.180.000,00
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
35.000,00
Rashodi
1.707.800,00
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine 2.472.200,00

B.
Članak 200.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
(Višak prihoda i rezerviranja)

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

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

KLASA: 021-05/06-01/7
UR. BROJ: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 20. 12. 2006.g.

C.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mijo Šunić, v.r.

0,00

Računi zaduživanja / Financiranja

Primici od financijske
imovine i zaduživanja
0,00
Izradi za financijsku
imovinu i otplate zajmova
35.000,00
Neto zaduživanje / Financiranje
0,00
Višak / Manjak + Raspoloživa
sredstva iz prethodnih godina + Neto
zaduživanje / Financiranje
0,00

9.
Članak 2.
Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" 96/03.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 9. sjednici
održanoj 20. 12. 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna
općine Vrpolje za 2006. godinu

Prihodi i rashodi Proračuna po grupama,
utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2006.
godinu.
Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz
izdataka po osnovnim i potanjim namjenama.
Prihodi i rashodi u Bilanci, te izdaci u
posebnom dijelu Proračuna povećavaju se,
odnosno smanjuju, kako slijedi:

REBALANS PRROAČUNA ZA 2006. GODINU

Broj: 22
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REBALANS PRORAČUNA ZA 2006. GODINU - POSEBNI DIO

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

Članak 3.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2006. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

namjene koje su određene Proračunom, i to do
visine utvrđene u njegovu posebnom dijelu.
Proračun
se
izvršava
na
temelju
ostvarenih prihoda, u skladu s tekućim platežnim
mogućnostima.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/06-01/6
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 20. 12. 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šimić, v.r.
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Članak 3.
Neraspoređeni dio prihoda čini tekuća
zaliha Proračuna koja se tijekom fiskalne godine
koristi za nepredviđene i nedovoljno predviđene
izdatke koji se financiraju iz Proračuna.
O korištenju sredstava tekuće rezerve
Proračuna u cijelosti odlučuje općinski načelnik.

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

10.

Članak 5.

Na temelju članka 4. i članka 32. Zakona
o proračunu ("narodne novine" br. 96/03.) i
članka 26. Statuta općine Vrpolje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/01.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 9. sjednici
održanoj 20. 12. 2006. godine, donijelo je

Pravo i odgovornost za
Proračuna ima Općinsko poglavarstvo.

izvršenje

Članak 6.

o izvršenju Proračuna
općine Vrpolje za 2007. godinu

Dopuštena je preraspodjela pojedinih
stavaka izdataka Proračuna ako to odobri
Općinsko poglavarstvo.
Preraspodjela prema odredbi stavka 1.
ovog članka ne može biti veća od 5% sredstava
utvrđenih na stavci koja se umanjuje.

Članak 1.

Članak 7.

Ovom Odlukom uređuje se način
izvršavanja Proračuna općine Vrpolje za 2007.
godinu (u nastavku teksta: Proračuna), te
upravljanje prihodima i izdacima Proračuna.

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

Članak 2.

Članak 8.

ODLUKU

Sredstva Proračuna se koriste samo za

Ova

Odluka

stupa

na

snagu

danom
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donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2007. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/06-01/7
Urbroj: 2178/11-01/06-2
Vrpolje, 20. 12. 2006. g.

A.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka
32. Zakona o proračunu ("Narodne novine"
96/03.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj
9. sjednici održanoj 20. 12. 2006. godine, donijelo
je

4.887.000,00
275.000,00
2.315.500,00
2.846.500,00

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
(Višak prihoda i rezerviranja)

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

C.

11.

Računa prihoda i rashoda

Prihodi
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Rashodi
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine

B.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šimić, v.r.

Broj: 22

0,00

Računi zaduživanja / Financiranja

Primici od financijske
imovine i zaduživanja
Izradi za financijsku
imovinu i otplate zajmova
Neto zaduživanje / Financiranje

0,00
0,00
0,00

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

PRORAČUN
Članak 2.
općine Vrpolje za 2007. godinu

I

OPĆI DIO
Članak 1.

Proračun općine Vrpolje za 2007. godinu
sastoji se od:

Prihodi i rashodi Proračuna po grupama,
utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2007.
godinu. Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz
izdataka po osnovnim i potanjim namjenama, a
kako slijedi:

PRORAČUN ZA 2007. GODINU
OPĆI DIO

Broj: 22
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PRORAČUN ZA 2007. GODINU -POSEBNI DIO

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

Članak 3.
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Klasa : 021-05/06-01/9
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 20. 12. 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šimić, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2007. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Članak 4.

Broj: 22
Strana: 3023

SVEUKUPNO:

10.000,00

5.000,00

2.871.500,00

3.610.000,00

20.000,00

30.000,00
30.000,00

25.000,00
25.000,00

10.000,00

500.000,00
300.000,00
200.000,00
300.000,00
2.000.000,00
250.000,00
3.550.000,00

3

2

150.000,00
200.000,00
150.000,00
350.000,00
1.781.500,00
200.000,00
2.831.500,00

2008.

2007.

3.970.000,00

30.000,00

10.000,00

30.000,00
30.000,00

500.000,00
800.000,00
200.000,00
200.000,00
2.000.000,00
200.000,00
3.900.000,00

4

2009.
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9. Druga dugotrajna imovina (navesti po vrstama)

8. Prijevozna sredstva (navesti po vrstama)

7. Oprema i namještaj (navesti po vrstama:
uredska, športska, komunikacijska,
medicinska, ostala oprema)

6. Računalni programi

5. Računalna oprema

2. Građevinski objekti (navesti po vrstama:
poslovni, stambeni, ostali objekti)
Ambulanta
Ceste
Parkitalište, staze
Vodovod
Kanalizacija
Energetski vodovi
UKUPNO:
3. Investicijsko održavanje građevinskih objekata
Nabavljanje usluga (zajedničke komunalne
infrastrukture uz građevinu, izrada i revizija
projekta, usluge stručnog nadzora)
UKUPNO:
4. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

1. Zemljište

1

Predmet nabave / izvori financiranja

Proračun općine Vrpolje

Plan nabave dugotrajne imovine za 2007. - 2009. godinu
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Broj: 22
12.

Članak 3.

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01. vjerodostojno tumačenje i broj 129/05.) i članka
44. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/01.), članovi
Vijeća
Mjesnog
odbora
Vrpolje
na
1.
konstituirajućoj sjednici od 27. 7. 2006. godine, na
prijedlog Mandatne komisije, donose

Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 19.
izabranih članova Vijeća Mjesnog odbora Vrpolje.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

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

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
VRPOLJE
Klasa : 022-05/06-01/06
Urbroj: 2178/11-01-06-6
Vrpolje, 27. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće Mandatne komisije o
provedenim izborima za Vijeće Mjesnog odbora
Vrpolje, održanim 25. lipnja 2006. godine kojim
je utvrđeno da su za članove Vijeća Mjesnog
odbora Vrpolje izabrani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Strana: 3025

Marijan Šimičić (HDZ)
Ivo Knežević (HDZ)
Željko Mandarić (HDZ)
Zdenko Vaci (HDZ)
Željko Radoš (HDZ)
Matija Bogdanović (HDZ)
Ljerka Tandara (HDZ)
Miroslav Papratović (HDZ)
Mato Antunović (HDZ)
Jelena Turčić (HDZ)
Dražen Maršić (HSP)
Franjo Kulaš (HSP)
Alojz Bašić (HSP)
Darko Mandarić (HSP)
Dalibor Plevnik (HSP)
Ivica Kulaš (HSP)
Vladimir Tunuković (SDP)
Željko Vuković (SDP)
Ivica Čančar (SDP)

13.
Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 60/01. - vjerodostojno
tumačenje i broj 129/05.) i članka 50 Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01.), Vijeće Mjesnog
odbora Vrpolje na 1. konstituirajućoj sjednici od
27. 7. 2006. godine, na prijedlog Mandatne
komisije, donose
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora
Vrpolje općine Vrpolje
I
Marijan Šimičić (HDZ) izabire se za
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Vrpolje.

Članak 2.
II
Potvrđuju se mandati izabranim čanovima
Vijeća Mjesnog odbora Vrpolje.

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

Broj: 22

15.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
VRPOLJE
Klasa : 022-05/06-01/06
Urbroj: 2178/11-01-06-1
Vrpolje, 27. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01. vjerodostojno tumačenje i broj 129/05.) i članka
44. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/01.), članovi
Vijeća Mjesnog odbora Stari Perkovci na 1.
konstituirajućoj sjednici od 21. 7. 2006. godine, na
prijedlog Mandatne komisije, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima za Vijeće Mjesnog
odbora Stari Perkovci i potvrđivanju
mandata izabranim članovima

14.
Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 60/01. - vjerodostojno
tumačenje i broj 129/05.) i članka 50 Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01.), Vijeće Mjesnog
odbora Vrpolje na 1. konstituirajućoj sjednici od
27. 7. 2006. godine, na prijedlog Mandatne
komisije, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Vijeća Mjesnog odbora Vrpolje
I
Franjo Kulaš (HSP) izabire se za
potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora Vrpolje.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu odmah, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
VRPOLJE
Klasa : 022-05/06-01/06
Urbroj: 2178/11-01-06-2
Vrpolje, 27. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće Mandatne komisije o
provedenim izborima za Vijeće Mjesnog odbora
Stari Perkovci, održanim 25. lipnja 2006. godine
kojim je utvrđeno da su za članove Vijeća
Mjesnog odbora Vrpolje izabrani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Željko Kucjenić (HDZ)
Stjepan Mikić (HDZ)
Jozo Marković (HDZ)
Zdravko Karalić (HDZ)
Terezija Sočković (HDZ)
Ivica Karalić (HDZ)
Ivo Birtić (HDZ)
Jozo Klaić (HDZ)
Josip Zmaić (HSP)
Petar Trepšić (hsp)
Ivan Zmaić (HSP)
Članak 2.

Potvrđuju se mandati izabranim čanovima
Vijeća Mjesnog odbora Stari Perkovci.
Članak 3.
Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 11.
izabranih članova Vijeća Mjesnog odbora Stari
Perkovci.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 22
Članak 4.

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

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
STARI PERKOVCI
Klasa : 022-05/06-01/06
Urbroj: 2178/11-01-06-5
Vrpolje, 21. srpnja 2006. godine

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
STARI PERKOVCI

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

Klasa : 022-05/06-01/06
Urbroj: 2178/11-01-06-6
Vrpolje, 21. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

16.
Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 60/01. - vjerodostojno
tumačenje i broj 129/05.) i članka 50 Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01.), Vijeće Mjesnog
odbora Stari Perkovci na 1. konstituirajućoj
sjednici od 21. 7. 2006. godine, na prijedlog
Mandatne komisije, donosi
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17.
Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 60/01. - vjerodostojno
tumačenje i broj 129/05.) i članka 50 Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01.), Vijeće Mjesnog
odbora Stari Perkovci na 1. konstituirajućoj
sjednici od 21. 7. 2006. godine, na prijedlog
Mandatne komisije, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Vijeća Mjesnog odbora Stari Perkovci

RJEŠENJE

I

o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora
Stari Perkovci

Željko Kucjenić (HDZ) izabire se za
potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora Stari
Perkovci.

I

II

Stjepan Mikić (HDZ) izabire se za
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Stari
Perkovci.

Ovo Rješenje stupa na snagu odmah, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

II

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
STARI PERKOVCI

Ovo Rješenje stupa na snagu odmah, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Klasa : 022-05/06-01/06
Urbroj: 2178/11-01-06-6
Vrpolje, 21. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.
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18.

Broj: 22

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
ČAJKOVCI

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01. vjerodostojno tumačenje i broj 129/05.) i članka
44. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/01.), članovi
Vijeća Mjesnog odbora Čajkovci na 1.
konstituirajućoj sjednici od 11. 7. 2006. godine, na
prijedlog Mandatne komisije, donose

Klasa : 022-05/06-01/06
Urbroj: 2178/11-01-06-6
Vrpolje, 21. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

ZAKLJUČAK
19.
o usvajanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima za Vijeće Mjesnog
odbora Čajkovci i potvrđivanju mandata
izabranim članovima
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Mandatne komisije o
provedenim izborima za Vijeće Mjesnog odbora
Čajkovci, održanim 25. lipnja 2006. godine kojim
je utvrđeno da su za članove Vijeća Mjesnog
odbora Vrpolje izabrani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ivan Pralas (HDZ)
Ranko Marić (HDZ)
Ivica Novoselović
Drago Marić (HDZ)
Zvonko Miskrić (HDZ)
Dinko Ćorluka (HSP)
Željko Havrlišan (HSP)

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 60/01. - vjerodostojno
tumačenje i broj 129/05.) i članka 50 Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01.), Vijeće Mjesnog
odbora Čajkovci na 1. konstituirajućoj sjednici od
11. srpnja 2006. godine, na prijedlog Mandatne
komisije, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora
Čajkovci
I
Ivan Pralas (HDZ) izabire se za
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Čajkovci.

Članak 2.
II
Potvrđuju se mandati izabranim čanovima
Vijeća Mjesnog odbora Čajkovci.
Članak 3.
Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 7.
izabranih članova Vijeća Mjesnog odbora
Čajkovci.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Ovo Rješenje stupa na snagu odmah, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
ČAJKOVCI
Klasa : 022-05/06-01/06
Urbroj: 2178/11-01-06-3
Vrpolje, 11. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.
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20.

21.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 60/01. - vjerodostojno
tumačenje i broj 129/05.) i članka 50 Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01.), Vijeće Mjesnog
odbora Čajkovci na 1. konstituirajućoj sjednici od
11. srpnja 2006. godine, na prijedlog Mandatne
komisije, donosi

Na temelju članka 38. Statuta općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/01, Općinsko poglavarstvo općine
Vrpolje na svojoj 7. sjednici održanoj 28. ožujka
2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o visini blagajničkog maksimuma

RJEŠENJE
Članak 1.
o izboru potpredsjednika
Vijeća Mjesnog odbora Čajkovci

Ovom Odlukom utvrđuje se visina
blagajničkog maksimuma u 2006. godini u iznosu
od 3.000,00 kn.

I
Ivan
Novoselović
izabire
se
za
potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora Čajkovci.

Sredstva blagajničkog maksimuma koristit
će se za gotovinsko plaćanje (reprezentacija,
potrošni materijal, razne pomoći i sl.).

II

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu odmah, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
ČAJKOVCI

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE

Klasa : 022-05/06-01/06
Urbroj: 2178/11-01-06-4
Vrpolje, 11. srpnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

Klasa : 022-05/06-02/2
Urbroj: 2178/11-02/06-1
Vrpolje, 28. 3. 2006.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.
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22.

7.

Josip Abramović, član
predstavnik komunalnog poduzeća

Na temelju čl. 9. stavka 2. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj
174/04), te članka 4. i članka 10. Pravilnika o
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih
snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj
25/06.), te Statuta općine Vrpolje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 15/01.),
Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje, 11.
kolovoza 2006. godine, donijelo je

8.

Josip Ostrogonac,dr.vet.med., član
predstavnik veterinarske službe

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

ODLUKU

IV

o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva zaštite u spašavanja općine
Vrpolje

Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

I.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE

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

III.

Klasa : 022-05/06-02/1
Urbroj: 2178/11-02/06-1
Vrpolje, 11. kolovoza 2006. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

II.
U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Vrpolje imenuju se:

23.

1.

Ankica Zmaić, zapovjednik,
načelnik općine

2.

Nada Anić, član
djelatnica Općinske uprave

3.

Ivica Zmaić, član
predstavnik PU

Na temelju članka 11. i 12. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/2003. pročišćeni tekst, br. 82/04.) i članka 26. Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 6. sjednici održanoj 24.
siječnja 2006. godine, donijelo je

4.

Zdravko Vrbanović,dipl.ing., član
djelatnik Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje

ODLUKU

5.

Josip Čivić, član
zapovjednik Vatrogasne zajednice

6.

dr. Predrag Vučković, član
predstavnik Doma zdravlja

o izboru osobe kojoj će se povjeriti
obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje
groblja temeljem ugovora
1.
Obavljanje
komunalne
djelatnosti
održavanja groblja na području općine Vrpolje
(naselja: Vrpolje, Stari Perkovci i Čajkovci)
temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog
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25. 3. 2005. godine u "Glasu Slavonije" povjerit će
se na temelju ugovora o povjeravanju poslova
trgovačkom društvu "Runolist" d.o.o. Vrpolje, J.J.
Strossmayera 34 i to na vrijeme od 4 godine
počevši od dana zaključenja ugovora.

Strana: 3031
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa : 021-05/06-01/1
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 24. 1. 2006. g.

2.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti
određeni natječajem za prikupljanje ponuda utvrdit
će se ugovorom o povjeravanju komunalne
djelatnosti iz točke 1. ove Odluke.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Obrazloženje
Općina Vrpolje objavila je 25. ožujka
2005. godine javni natječaj za prikupljanje ponuda
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
groblja na području općine Vrpolje.
Na objavljeni natječaj ponudu je dostavio
samo jedan ponuditelj, i to "Runolist" d.o.o.,
Vrpolje, J.J. Strosmayera 34.
Iako jedina, ponuda je ocijenjena
prihvatljivom i u skladu je s natječajnim uvjetima.
U postupku je utvrđeno da ponuditelj ima
sposobnost za obavljanje predmetne komunalne
djelatnosti na osnovu dostavljenih podataka o
strukturi djelatnika, opreme i financijskim
pokazateljima trgovačkog društva, te je slijedom
navedenog odlučeno kao u izreci.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti
određeno
su
objavljenim
natječajem
za
prikupljanje ponuda pobliže će se utvrditi
ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti,
sukladno čl. 15. st. 4. i 5. Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti
žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu
Republike Hrvatske u Zagrebu, i to u roku od 30
dana od dana dostave ove Odluke, sukladno
odredbi članka 15. st. 6. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("NN" br. 26/03. - proč. tekst, 82/04.
i 110/04.).
Tužba se predaje Upravnom sudu
neposredno ili poštom preporučeno.
Uz tužbu se podnose i dvije preslike
pobijane odluke, te primjerak tužbe za tuženo
upravno tijelo.
Kad se tužbom traži naknada štete,
potrebno je u tuženom zahtjevu istaknuti i visinu
štete koja se potražuje.

24.
Na temelju članka 11. i 12. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/2003. pročišćeni tekst, br. 82/04.) i članka 26. Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 6. sjednici održanoj 24.
siječnja 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti
obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje
čistoće i održavanja javnih površina
temeljem ugovora
1.
Obavljanje
komunalne
djelatnosti
održavanja čistoće i održavanja javnih površina na
području općine Vrpolje (naselja: Vrpolje, Stari
Perkovci i Čajkovci) temeljem provedenog javnog
natječaja objavljenog 25. ožujka 2005. godine u
"Glasu Slavonije" povjerit će se na temelju
ugovora o povjeravanju poslova trgovačkom
društvu "Runolist" d.o.o. Vrpolje, J. J. Strossmayera
34, i to na vrijeme od 4 godine, počevši od dana
zaključenja ugovora.
2.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti
određeni objavljenim natječajem za prikupljanje
ponuda utvrdit će se ugovorom o povjeravanju
djelatnosti iz točke 1. ove Odluke.
Obrazloženje
Općina Vrpolje objavila je 25. ožujka
2005. godine javni natječaj za prikupljanje ponuda
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za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
čistoće i održavanja javnih površina na području
općine Vrpolje.
Na objavljeni natječaj ponudu je dostavio
samo jedan ponuditelj, i to "Runolist" d.o.o.,
Vrpolje, J.J. Strosmayera 34.
Iako jedina, ponuda je ocijenjena
prihvatljivom i u skladu je s natječajnim uvjetima.
U postupku je utvrđeno da ponuditelj ima
sposobnost za obavljanje predmetne komunalne
djelatnosti na osnovu dostavljenih podataka o
strukturi djelatnika, opreme i financijskim
pokazateljima trgovačkog društva, te je slijedom
navedenog odlučeno kao u izreci.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti
određeno
su
objavljenim
natječajem
za
prikupljanje ponuda pobliže će se utvrditi
ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti,
sukladno čl. 15. st. 4. i 5. Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti
žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu
Republike Hrvatske u Zagrebu, i to u roku od 30
dana od dana dostave ove Odluke, sukladno
odredbi članka 15. st. 6. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("NN" br. 26/03. - proč. tekst, 82/04.
i 110/04.).
Tužba se predaje Upravnom sudu
neposredno ili poštom preporučeno.
Uz tužbu se podnose i dvije preslike
pobijane odluke, te primjerak tužbe za tuženo
upravno tijelo.
Kad se tužbom traži naknada štete,
potrebno je u tuženom zahtjevu istaknuti i visinu
štete koja se potražuje.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/06-01/1
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 24. 1. 2006. g.

Broj: 22

25.
Na temelju članka 11. i 12. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/2003. pročišćeni tekst, 82/04.) i članka 26. Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 6. sjednici održanoj 24.
siječnja 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu
koncesije za obavljanje djelatnosti sakupljanja
i odvoza komunalnog otpada na području
općine Vrpolje
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje daje
koncesiju za obavljanje djelatnosti sakupljanja i
odvoza komunalnog otpada za područje općine
Vrpolje "Runolist" d.o.o. Vrpolje na rok od 8
godina.
Članak 2.
"Runolist" d.o.o. Vrpolje platit će naknadu
za koncesiju u iznosu od 18.000,00 kuna godišnje
na Proračun općine Vrpolje koja se će uplaćivati
polugodišnje, a rokovi će se utvrditi Ugovorom.
Članak 3.
Koncesionar "Runolist" d.o.o. Vrpolje
naplaćivat će uslugu sakupljanja i odvoza
komunalnog otpada izravno od korisnika usluga u
iznosu od 29,00 kuna s PDV-om mjesečno po
domaćinstvu.
Članak 4.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Sve ostale uvjete i obveze koncesionara
koje su određene objavljenim javnim natječajem,
utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.
Članak 5.
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 22

žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Strana: 3033

pokojnika na području općine Vrpolje "Runolist"
d.o.o. Vrpolje na rok od 8 godina.

Članak 6.
Članak 2.
Ugovor
o
koncesiji
s
odabranim
koncesionarom sklopit će Općinsko poglavarstvo
općine Vrpolje prema članku 13. Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

"Runolist" d.o.o. Vrpolje platit će naknadu
za koncesiju u iznosu od 4.000,00 kuna godišnje
na Proračun općine Vrpolje najkasnije do 30.
lipnja za tekuću godinu.

Članak 7.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/06-01/1
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 24. 1. 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Pod obavljanjem djelatnosti prijevoza
pokojnika podrazumijeva se prijevoz umrle osobe
od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju,
odnosno kuće obitelji pokojnika i sljedeći poslovi:
iskop i zatrpavanje grobne rake ili otvaranje i
zatrpavanje grobnice.
Prijevoz umrle osobe do mjesta sahrane,
organiziranje prijema i prijevoza vijenaca i
cvijeća kao i polaganje pokojnika u grobnicu
obavljat će koncesionar "Runolist" d.o.o. Vrpolje,
uz poštivanje mjesnih običaja u dogovoru s
obitelji umrle osobe.
Članak 4.
Koncesionar "Runolist" d.o.o. Vrpolje,
svoju djelatnost iz članka 3. ove Odluke
naplaćivat će se u iznosu od 5,00 kuna sa PDV-om
mjesečno od domaćinstva s tim da je i prijevoz
pokojnika unutar Brodsko-posavske županije
besplatan.

26.
Na temelju članka 11. i 12. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/2003. pročišćeni tekst, 82/04.) i članka 26. Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 6. sjednici održanoj 24.
siječnja 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu
koncesije za obavljanje djelatnosti prijevoza
pokojnika na području općine Vrpolje

Članak 5.
Domaćinstva, odnosno korisnici djelatnosti
koji ne budu plaćali koncesionaru iznos iz članka
4. ove Odluke prijevoz pokojnika na području
općine Vrpolje plaćat će start 120,00 kn s PDVom unutar naselja, te za svaki odvoženi kilometar
3,66 kn/km s PDV-om, kao i plaćanje 700,00 kn s
PDV-om za iskop i zatrpavanje grobne rake.
Članak 6.

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje daje
koncesiju za obavljanje djelatnosti prijevoza

Sve ostale uvjete i obveze koncesionara
koje su određene objavljenim javnim natječajem,
utvrdit će se Ugovorm o koncesiji.
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Članak 7.

Članak 1.

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti
žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ugovor o koncesiji s odabranim
koncesionarom sklopit će Općinsko poglavarstvo
općine Vrpolje prema članku 13. Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Usvaja se Aneks Procjene ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija i Aneks Plana
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija općine
Vrpolje - Usklađenje s Pravilnikom o zaštiti šuma
od požara koju je izradilo Trgovačko društvo
"Protection" d.o.o. iz Umaga, a na koje je
pozitivno mišljenje dalo Ministarstvo unutarnjih
poslova, Policijska uprava Brodsko-posavska
(Broj:511-11-04-9/4-10340/3-06 od 4. rujna 2006.
godine).

Članak 9.

Članak 2.

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

Aneks Procjene i Plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija općine Vrpolje sastavni
je dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Članak 3.

Članak 8.

Klasa : 021-05/06-01/1
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 24. 1. 2006. g.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/06-01/7
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 20. prosinca 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

27.
Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o
zaštiti od požara ("NN" br. 58/93) i članka 32.
Pravilnika o zaštiti šuma od požara ("NN" br.
26/03.), te članka 26. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
15/01.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj
9. sjednici održanoj 20. prosinca 2006. godine,
donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o usvajanju Aneksa Procjene ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija i Aneksa
Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija općine Vrpolje - Usklađenje s
Pravilnikom o zaštiti šuma od požara

28.
Temeljem članka 26. Statuta općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/01.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 9. sjednici održanoj 20.
prosinca 2006. godine, donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o usvajanju novonastalih katastarskih čestica
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Broj: 22

temeljem izmjera državnog poljoprivrednog
zemljišta u k.o. Vrpolje i k.o. Stari Perkovci
Članak 1.
Ovim zaključkom usvajaju se novonastale
katastarske čestice državnog poljoprivrednog
zemljišta koje su izmjerene u k.o. Vrpolje i k.o.
Stari Perkovci.
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29.
Na temelju članka 26. Statuta općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/01.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 9. sjednici održanoj 20.
prosinca 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o otpisu dugovanja općine Vrpolje
za 1998., 1999., 2000. i 2001. godinu

Članak 2.
Izmjer državnog poljoprivrednog zemljišta
u k.o. Vrpolje izvršio je Ured ovlaštenog
inženjera geodezije Vinkovci, vl. Želimir
Mijaković, površine 370ha 77a 49m2 i "Geokod"
d.o.o. Slavonski Brod, direktor Stjepan Rakitić,
površine 98ha 91a 31m2, što ukupno u k.o.
Vrpolje iznosi 469ha 68a 80m2.
Izmjer državnog poljoprivrednog zemljišta
u k.o. Stari Perkovci izvršio je "Geokod" d.o.o.
Slavonski Brod, direktor Stjepan Rakitić, površine
105ha 58a 54m2.
Članak 3.
Geodetski elaborat izmjere državnog
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u k.o.
Vrpolje i k.o. Stari Perkovci, zajedno s Prijavnim
listom za katastar zemljišta sastavni je dio ovog
Zaključka, ali nije predmet objavljivanja.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/06-01/7
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 20. 12. 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Članak 1.
Ovom Odlukom otpisuju se dugovanja
općine Vrpolje za 1998., 1999., 2000. i 2001.
godinu u iznosu od 862.529,88 kuna.
Članak 2.
Otpisuje se zaduženje za plinsku mrežu iz
1998. godine u iznosu 828.275,16 kuna, temeljem
nalaza Financijskog vještačenja po Rješenju broj
P-1831/00-12 od 6. veljače 2004. godine izdanog
od sutkinje gđe. Jasenke Lukić u pravnoj stvari
tužiteljice Zdenke Ćurković iz Osijeka protiv
tuženika općine Vrpolje, a na osnovu Ugovora o
izvedbi radova na izgradnji srednjetlačne plinske
mreže na području općine Vrpolje od 12. 4. 2006.
godine, Privremene situacije br. 1 od 20. ožujka
1998. godine od "Oskar Eggenweler" d.o.o. iz
Osijeka, te drugih dokumenata koji su navedeni u
naslovu. Financijski nalaz je sastavni dio ove
Odluke, ali nije predmet objavljivanja.
Članak 3.
Otpisuje
se
zaduženje
od
raznih
dobavljača za 1999. godinu u iznosu od 4.583,56
kuna, za 2000. godinu u iznosu od 10.563,68
kuna, te za 2001. godinu u iznosu od 19.107,48
kuna. Zadužene fakture su dio ove Odluke, ali
nisu predmet objavljivanja.
Članak 4.
Na osnovu ove Odluke otpisat će se
dugovanja - zaduženja iz prethodnih članaka ove
Odluke,
te
provesti
u
financijsko
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računovodstvenom poslovanju općine Vrpolje.

Broj: 22

obavit će se popis dugotrajne imovine, sitnog
inventara, novčanih sredstava, te obveza i
potraživanja općine Vrpolje.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/06-01/7
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 20. prosinca 2006. g.

Članak 3.
Uz članove Komisije pri popisu inventara
u pojedinom mjestu prisustvovat će i predsjednik
Mjesnog odbora.
Članak 4.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 022-05/06-01/8
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 20. prosinca 2006. g.

30.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/01.), Općinsko poglavarstvo na
svojoj 13. sjednici održanoj 20. prosinca 2006.
godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
o imenovanju Komisije za popis dugotrajne
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava,
te obveza i potraživanja općine Vrpolje
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje s e Komisija za
popis dugotrajne imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava, obveza i potraživanja općine
Vrpolje u sastavu:

31.
Na temelju članka 14. Pravilnika o
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih
snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" br.
25/06.) i članka 33. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 15/01.), općinski načelnik općine Vrpolje na
prijedlog pročelnika Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Slavonski Brod, 20. 12. 2006. godine,
donio je
ODLUKU

1.
2.
3.

Mijo Šunić, za predsjednika
Nada Anić, član
Ivan Pralas, član

o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva civilne zaštite općine Vrpolje

Članak 2.
Sa stanjem 31. prosinca 2006. godine

I.
Zapovjedništvo

civilne

zaštite

općine
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Vrpolje osniva se za zapovjedanje aktivnostima,
snagama i sredstvima civilne zaštite, u slučaju
neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće na
području općine.
II.
U Zapovjedništvo civilne zaštite općine
Vrpolje, imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Zdravko Vrbanović, djelatnik područnog
ureda za zaštitu i spašavanje Slavonski
Brod, za zapovjednika
Ivan Pralas, predstavnik "Posavina-drvo"
d.o.o., Čajkovci, za člana
Josip Abramović, predstavnik komunalnog
poduzeća Vrpolje, za člana
Tomislav Šimundić, profesor u Tehničkoj
školi Slavonski Brod, za člana
Terezija Sočković, djelatnica ambulante u
Vrpolju, za člana.
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32.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01.), te članka 38. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
15/01.), Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje na
svojoj 11. sjednici održanoj 24. 10. 2006. godine,
donijelo je sljedeću
ODLUKU
o potrebi provođenja postupka izravne
pogodbe bez objave poziva
I
Utvrđuje se:
-

potreba izmještanja zračnog dalekovoda
10(20) kv, u Starim Perkovcima na k.č.br.
2112 k.o. Stari Perkovci

-

da je HEP Operater distribucijskog
sustava d.o.o. DP "Elektra" Slavonski
Brod, P. Krešimira IV 11, jedini i ovlašteni
distributer, koji ima posebno i isključivo
pravo za obavljanje radova - usluga iz
prethodne točke ove Odluke

-

potreba provođenja postupka izravne
pogodbe u pregovaračkom postupku bez
objavljivanja natječaja radi izmještanja
zračnog dalekovoda 10(20) kv, u Starim
Perkovcima na k.č.br. 2112 k.o. Stari
Perkovci

-

da su u Proračunu općine Vrpolje
osigurana sredstva za radove - usluge iz
točke I podtočke 1 ove Odluke.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 022-05/06-01/8
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 20. prosinca 2006. g.
Općinski načelnik
Ankica Zmaić, v.r.

II
Zadužuje se načelnica općine Ankica
Zmaić da osnuje stručno povjerenstvo za
pripremu i provedbu postupka nabave, te se
ujedno ista imenuje za voditelja stručnog
povjerenstva.
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III

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 022-05/06-02/6
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 24. listopada 2006. godine
Načelnik:
Ankica Zmaić, v.r.

33.
Na temelju članka 1. Odluke o Izmjenama
i
dopunama
Programa
raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na
području općine Vrpolje, Klasa:021-05/06-01/5,
Urbroj:2178/11-01/06-01 od 11. kolovoza 2006.
godine utvrđuje se
POPIS ČESTICA
koje čine Izmjenu i dopunu Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države na području općine Vrpolje
Članak 1.
Površine koje su predviđene za povrat
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu RH na području općine Vrpolje na
koje je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodnog gospodarstva dalo suglasnost 8. veljače
2005. godine smanjuju se za površinu od 1,5ha u
k.o. Stari Perkovci, a time se povećava prodaja u
k.o. Stari Perkovci.
Stoga se brišu u k.o. Stari Perkovci k.č.
predviđene za povrat kako slijedi:

Broj: 22

k.č.broj

Naziv čestice Kultura Klasa Površina - m2

439/1
439/2
439/4
439/5
439/6
439/7
439/8
439/9
439/10
439/11
439/12
445
446
447
448
449
450
451/1
451/2
UKUPNO:

Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo

oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
livada
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4

6844
6848
5755
5755
5755
5755
3870
5755
5755
5755
1885
5755
5755
2877
2877
2877
3237
9887
11509
10ha 45a 06m2

a iste se pridodaju, odnosno određuju za prodaju.
Dosadašnje k.č.br. u k.o. Stari Perkovci
koje su bile predviđene za prodaju ovim
Izmjenama i dopunama brišu se kako slijedi:
k.č.broj

Naziv čestice Kultura Klasa Površina - m2

467/1
467/2
476/3
467/4
468
UKUPNO:

Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Žiškovo
Kutlić

oranica
oranica
oranica
oranica
oranica

4
4
4
4
4

11092
11509
11509
11092
7611
5ha 28a 13m2

a iste se pridodaju, odnosno određuju za povrat.
Članak 2.
Površine koje su predviđene za ostalo
Programom
raspolaganja
poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH na području općine
Vrpolje na koje je Ministartsvo poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva dalo suglasnost
od 8. veljače 205. godine, povećavaju se za
površinu od 64a 05m2 u k.o. Stari Perkovci, a
time se smanjuje prodaja u k.o. Stari Perkovci.
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Stoga se brišu u k.o. Stari Perkovci k.č.
predviđene za prodaju kako slijedi:
k.č.broj

Naziv čestice Kultura Klasa Površina - m2

Dobrevo
600
Trnjače
2113
UKUPNO:

pašnjak
oranica

3
4

6071
334
64a05m2

a iste se pridodaju, odnosno određuju za ostalo industrijsko-gospodarsku zonu.
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34.
Na temelju članka 54. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br.
66/01. i 87/02.) i Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne
novine" br. 48/05.) i članka 26. Statuta općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/01.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 8. sjednici održanoj 11. kolovoza
2006. godine, donijelo je

Članak 3.

ODLUKU

Na osnovu članka 1. i 2. Popisa čestica
koje čine Izmjenu i dopunu Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na
području općine Vrpolje u k.o. Stari Perkovci:

o izmjenama i dopunama Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države na području općine Vrpolje

-

površine određene za povrat smanjuju se
za 5,1ha
površine određene za prodaju povećavaju
se za 5ha
površine određene za ostalo industrijskogospodarsku zonu povećavaju se za 0,7ha.

U Programu raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području općine
Vrpolje u k.o. Stari Perkovci novo određene:
-

k.č. za povrat obojat će se žutom bojom
k.č. za prodaju obojat će se zelenom bojom
k.č. za ostalo obojat će se plavom bojom.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Članak 1.
U Programu raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 6/03.), na koje je Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva RH dalo suglasnost
(Klasa:320-02/03-01/136, Urbroj:525-2-02-2/DI od
10. ožujka 2003. godine), te Izmjena i dopuna
Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države na području općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
22/04.), na koje je Ministarstvo poljoprivrede i
šumarstva RH dalo suglasnost (Klasa:320-02/0401/1180, Urbroj:525-9-05-02/DI od 8. veljače
2005. godine), mijenja se i glasi:
Površine određene za povrat imovine

Klasa : 021-05/06-01/3
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 11. kolovoza 2006. g.

-

za povrat oduzete imovine određuje se
258,5 ha oranice i 9,7ha livade
Ukupno:
268,2ha
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Površine određene za prodaju
1331,8 ha oranice
1,3 ha voćnjaka
81,2 ha livade
12,2 ha pašnjaka
7,6 ha bare, trstici, močvare
Ukupno:
1434,1 ha
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Površine određene za koncesiju
-
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35.

370,7 ha oranice

Površine određene za ostalo
24,8 ha oranice
3 ha gospodarsko dvorište
6,8 ha pašnjaka
1,1 ha bare, trstici, močvare
Ukupno:
35,7 ha

Na temelju članka 9. stavak 1. i članka
53. Zakona o knjižnicama (NN 105/97. i 104/00.)
i članka 26. Statuta općine Vrpolje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/01.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 9.
sjednici održanoj 20. 12. 2006. godine donosi
ODLUKU
o osamostaljivanju Hrvatske čitaonice Vrpolje
i osnivanju kao javne ustanove

Članak 2.
Popis
predmetnog
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH na području općine
Vrpolje koje su iskazane u članku 1. ove Odluke,
dovode Izmjenu i dopunu Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na
području općine Vrpolje, u k.o. Stari Perkovci na
k.č. označeni u Pregledu čestica i prilaže se ovoj
Odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 1.
Hrvatska čitaonica Vrpolje izdvaja se iz
sastava općine Vrpolje i osamostaljuje kao javna
ustanova za obavljanje knjižnične djelatnosti, pod
nazivom "Hrvatska čitaonica Vrpolje" (u daljnjem
tekstu: Hrvatska čitaonica).
Članak 2.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije",
a
primjenjuje se nakon dobivene suglasnosti od
strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodnog gospodarstva.

Osnivač Hrvatske čitaonice Vrpolje je
općina Vrpolje.
Članak 3.
Sjedište Hrvatske čitaonice Vrpolje je u
Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana bb.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Članak 4.
Klasa : 021-05/06-01/3
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 11. kolovoza 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Djelatnost Hrvatske čitaonice obuhvaća
sve poslove određene člankom 6. Zakona o
knjižnicama, u skladu sa standardom za narodne
knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99.).
U obavljanju svoje djelatnosti povezuje se
i surađuje s knjižnicama hrvatskog knjižničnog
sustava, a napose s matičnom knjižnicom,
sukladno Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o
matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici
Hrvatskoj (NN 43/01.).
Hrvatska čitaonica može obavljati i druge
djelatnosti utvrđene Statutom, koje služe
obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
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Članak 5.

Hrvatskom čitaonicom Vrpolje upravlja
voditelj.
Voditelja Hrvatske čitaonice imenuje
Općinsko vijeće na prijedlog Poglavarstva.
Voditelj Hrvatske čitaonice organizira i
vodi rad i poslovanje, predlaže plan i program
rada, predstavlja i zastupa Hrvatsku čitaonicu u
pravnom prometu i pred državnim tijelima i
odgovara za zakonitost rada ustanove.
Obavlja i druge poslove utvrđene
Zakonom i Statutom.
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uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća općine
Vrpolje.
Članak 9.
Rad Hrvatske čitaonice je javan.
O javnosti rada skrbi voditelj.
Voditelj Hrvatske čitaonice dužan je
najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o
radu Općinskom poglavarstvu i Općinskom vijeću,
kao i Županijskoj matičnoj službi.
Članak 10.

Članak 6.
Općina Vrpolje, kao osnivač Hrvatske
čitaonice, osigurava uvjete za rad: prostor, opremu
i sredstva za rad, knjižničnu građu i stručno
osoblje (članak 10. Zakona o knjižnicama).
Financijska sredstva za rad kao i plaća
djelatnika, materijalni troškovi, edukacija i drugo,
osiguravaju se iz sredstava Proračuna općine
Vrpolje.
Za posebne programe Hrvatska čitaonica
može stjecati sredstva i od ministarstva u čijem je
djelokrugu program koji se ostvaruje.
Hrvatska čitaonica može stjecati sredstva i
potporama, sponzorstvom i darovanjima.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti
Hrvatska čitaonica ostvari dobit, ta se dobit uz
suglasnost
Općinskog
vijeća
upotrebljava
isključivo za nabavu knjižnog fonda, opreme i
sredstava za rad.
Članak 7.
Općina Vrpolje ima prema Hrvatskoj
čitaonici prava i obveze što ih po Zakonu i ovoj
Odluci i drugim propisima ima osnivač.
Hrvatska čitaonica odgovara za obveze
cijelom svojom imovinom.
Općina Vrpolje solidarno i neograničeno
odgovara za obveze Hrvatske čitaonice.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/06-01/7
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 20. 12. 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

36.
Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o
knjižnicama (NN 105/97.) i članka 5. Odluke o
osamostaljivanju i osnivanju Hrvatske čitaonice
Vrpolje kao javne ustanove, te članka 26. Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 9. sjednici održanoj 20.
12. 2006. godine, donosi
RJEŠENJE

Članak 8.
Ustrojstvo, ovlasti i način rada i
upravljanja Hrvatskom čitaonicom i druga pitanja
pobliže se uređuju Statutom i drugim općim
aktima u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
Statut Hrvatske čitaonice donosi voditelj

o imenovanju voditelja
Hrvatske čitaonice Vrpolje
1.

Za voditelja Hrvatske čitaonice Vrpolje
imenuje se Katica Ilakovac, iz Vrpolja,
Meštrovićeva br. 21.
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2.

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

Broj: 22
Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE

Klasa : 021-05/06-01/7
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 20. 12. 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Klasa : 021-05/06-01/6
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 20. prosinca 2006. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

37.
Na temelju članka 38. Statuta općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/01.), Općinsko poglavarstvo na
svojoj 13. sjednici održanoj 20. prosinca 2006.
godine, donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o pristupanju izrade Projekta gospodarskog i
društvenog razvoja općine Vrpolje
Članak 1.
Ovim zaključkom Općinsko poglavarstvo
općine
Vrpolje
pristupa
izradi
Projekta
gospodarskog i društvenog razvoja općine Vrpolje.
Članak 2.
Za izradu Projekta gospodarskog i
društvenog razvoja općine Vrpolje i sve ostale
potrebite radnje Općinsko poglavarstvo zadužuje
načelnicu da izabere ovlaštenu stručnu instituciju
ili osobu koja će izraditi navedeni Projekt.
Članak 3.
Sredstva za izradu Projekata gospodarskog
i društvenog razvoja općine Vrpolje osiguravaju
se u Proračunu općine Vrpolje.

38.
Na temelju članka 54. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br.
66/01.), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine"
br. 48/05.) i članka 26. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
15/01.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj
8. sjednici održanoj 11. kolovoza 2006. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
maksimalnim površinama poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države koje se mogu
prodati obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu, poljoprivredniku ili
poljoprivrednom gospodarstvu
Članak 1.
Članak 1. Odluke o maksimalnim
površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države koje se mogu prodati obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu, poljoprivredniku ili
poljoprivrednom gospodarstvu ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 6/03.), mijenja se
i glasi:
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Maksimalna
površina
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države koje s e mogu prodati
obiteljskom
poljoprivrednom
gospodarstvu,
poljoprivredniku ili poljoprivrednom gospodarstvu
koje se bavi ratarskom ili stočarskom proizvodnjom
iznosi
40 ha oranice.
Članak 2.
Ova Odluka o maksimalnim površinama
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje
se mogu prodati obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu, poljoprivredniku ili poljoprivrednom
gospodarstvu stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom v jesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/06-01/5
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 11. kolovoza 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Članak 1.
Članak 7. Odluke o komunalnom
doprinosu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 22/04.), mijenja se i glasi:
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa
utvrđuje se po Zonama iz članka 6. i to po vrsti
objekta i uređaja komunalne infrastrukture iz
članka 2. ove Odluke izraženo u kunama po m3
(prostornom metru) građevine koja se gradi kako
slijedi:
I

ZONA

-

javne površine
nerazvrstane ceste
asfaltni kolnik
makadamski kolnik
groblja
javna rasvjeta

6,00 kn/m3
3,50 kn/m3
2,50 kn/m3
2,50 kn/m3

Ukupno varijanta kolnik-asfalt
Ukupno varijanta kolnik-makadam

15,00 kn/m3
12,50 kn/m3

-

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03-pročišpćeni tekst), Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine" br. 82/04.) i članka 26. Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/01.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 8. sjednici održanoj 11.
kolovoza 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

4,00 kn/m3

II

ZONA

-

javne površine
nerazvrstane ceste
asfaltni kolnik
makadamski kolnik
groblja
javna rasvjeta

5,00 kn/m3
2,50 kn/m3
2,50 kn/m3
2,50 kn/m3

Ukupno varijanta kolnik-asfalt
Ukupno varijanta kolnik-makadam

12,50 kn/m3
10,00 kn/m3

39.
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3,00 kn/m3

III

ZONA

-

javne površine
nerazvrstane ceste
asfaltni kolnik
makadamski kolnik
groblja
javna rasvjeta

4,00 kn/m3
2,00 kn/m3
2,50 kn/m3
1,50 kn/m3

Ukupno varijanta kolnik-asfalt
Ukupno varijanta kolnik-makadam

10,00 kn/m3
8,00 kn/m3

-

2,00 kn/m3

Članak 2.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama
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Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu
danom donošenja i objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Broj: 22

Klasa : 021-05/06-01/5
Urbroj: 2178/11-01/06-1
Vrpolje, 11. kolovoza 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

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

