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GRAD
SLAVONSKI BROD

161.

Članak 3.

Na temelju članka 58. stavak 1. Zakona o
trgovini (NN 87/08), Uredbe o izmjeni i dopuni
Zakona o trgovini (NN 96/08) i članka 49. Statuta
grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 14/01, 10/05,
2/06, 19/07. i 1/08.), Gradsko poglavarstvo na
svojoj 55. sjednici održanoj 31. prosinca 2008.
godine donijelo je
ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih
oblika trgovine na području grada

Sve prodavaonice mogu od ponedjeljka do
subote započeti s radom najranije u 6,00 sati a
završiti najkasnije do 22,00 sata.

Članak 4.
Kiosci za prodaju tiska, cvijeća i svijeća,
specijalizirane prodavaonice za prodaju kruha i
pekarskih proizvoda, tiska, cvijeća i svijeća mogu
započeti s radom najranije u 6,00 sati a završiti
najkasnije u 24,00 sata i to samo od ponedjeljka
do subote.

Članak 5.
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje radno
vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na
području grada Slavonskog Broda.

Članak 2.
Obavijest o radnom vremenu mora biti
vidljivo istaknuta na ulazu u prodavaonicu.

Za vrijeme održavanja manifestacija pod
pokroviteljstvom grada Slavonskog Broda ili
Turističke zajednice grada Slavonskog Broda,
prodavaonice i d rugi oblici trgovine na malo koji
posluju na prostoru na kojem se održavaju
manifestacije, mogu započeti s radom najranije u
6,00 sati i zvaršiti s radom najkasnije u 24,00
sata.
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Članak 6.

Člank 9.

Rad nedjeljom i blagdanima propisan je
Zakonom o trgovini (NN 87/08).

Danom s tupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o radnom vremenu
prodavaonica i drugih oblika trgovine na području
grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" 8/04. i 10/04.).

Članak 7.
Zabranjuje se prodaja alkoholnih pića i
pića koja sadrže alkohol, te duhanske proizvode
osobama mlađim od 18 godina.
Na svim prodajnim mjestima na kojima se
prodaju alkoholna pića, pića koja sadržavaju
aklohol, te duhanski proizvodi, mora biti istaknuta
oznaka o zabrani prodaje duhanskih proizvoda,
alkohola i pića koja sadržavaju alkohol, osobama
mlađim od 18 godina.

Članak 8.
Rad benzinskih postaja i prodavaonica na
malo unutar zatvorenog objekta benzinskih
postaja, te prodavaonica na graničnim prijelazima,
unutar zatvorenih područja autoceste, na
odmorištu, te na kolodvorima, propisan je
odredbama Zakona o trgovini (NN 87/08.).

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 330-01/08-01/1
Urbroj: 2178/01-07-09-2
Slavonski Brod, 31. prosinca 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mirko Duspara, dr.med., v.r.
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OPĆINA OKUČANI

44.

B.

Na temelju članka 14. st. 4. i čl. 32. st. 2.
i 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.
96/03.) i članka 24. Statuta općine Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.), Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 29. sjednici održanoj 29.
prosinca 2008. g. donijelo je

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

ODLUKU

0,00

C. Račun zaduživanja/Financiranja
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

o izmjenama i dopunama Proračuna općine
Okučani za 2008. godinu
(drugi reblans)

I

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
(Višak prihoda i rezerviranja)

Neto zaduživanje/Financiranje

0,00

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

Opći dio
Članak 1.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi: Proračun
općine Okučani za 2008. g. (u daljnjem tekstu:
"Proračun") sadrži:

Članak 2. mijenja se i glasi:
Prihodi/primici i rashodi/izdaci po grupama
utvrđuju se u Računu prihoda i izdataka za 2008.
g. kako slijedi po pozicijama koje s e mijenjaju.

A.

Račun prihoda i rashoda

Prihodi
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

7.429.000,00

Rashodi
Rashodi za
nefinancijsku imovinu

5.461.000,00

Razlika - Viašk / Manjak

65.000,00

2.033.000,00
0,00

Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i
izdaci Proračuna u svoti od 7.494.000,0 kn
raspoređuju se po skupinama/podskupinama,
odjeljcima, korisnicima i potanjima namjenama u
Posebnom dijelu kako slijedi po pozicijama koje
se mijenjaju:
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 400-06/01-08-05
Urbroj: 2178/21-01-03
U Okučanima, 29. prosinca 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Broj: 23

godišnja koncesijska naknada utvrđuje se u
fiksnom iznosu od 1.510,00 kuna (slovima;
tisućupetstodesetkuna) za svakog korisnika
koncesije

II
Uvjeti obavljanja auto-taxi djelatnosti na
temelju koncesije određeni su Odlukom Općinskog
poglavarstva o javnom natječaju za dodjelu koncesije
klasa:022-05/01-08/237, urbr:2178/21-02-08-01 od
10. prosinca 2008. godine, a detaljno će se urediti
Ugovorom o koncesiji.

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

45.

Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj
26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 11/04), članka 4.
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije u općini Okučani, klasa
023-05/01-07/02 od 21. veljače 2007.godine, javno
provedenog natječaja i članka 48. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 3/02), Općinsko
vijeće općine Okučani na svojoj 29. sjednici održanoj
29. prosinca 2008.g. donijelo je
ODLUK U

O b r a z l o ž e nj e
Na javno objavljeni natječaj za dodjelu
koncesije za obavljanje auto-taxi djelatnosti na
području općine Okučani do utvrđenog roka, odnosno
do 24. prosinca 2008. godine pristigla je jedna ponuda
i to: Gvozdena Jezerčića, Stjepana Radića 107.
Uvjeti obavljanja auto-taxi djelatnosti na
temelju dodjeljene koncesije određeni su Odlukom o
javnom natječaju za dodjelu koncesije klasa:02205/01-08/237, urbr:2178/21-02-08-01 od 10. prosinca
2008.g.

o davanju koncesije za obavljanje auto-taxi
djelatnosti na području općine Okučani
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
I
Općinsko vijeće općine Okučani koncesiju za
obavljanje auto-taxi djelatnosti daje:
TAXI SLUŽBA Gvozdenu Jezerčiću, S.
Radića 107
-

koncesija se dodjeljuje na rok od 5 godina, a
počinje teći od dana sklapanja Ugovora o
koncesiji

Protiv ove Odluke sukladno odredbi članka
12. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine" broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04
i 11/04 žalba nije dopuštena, ali može se podnijeti tuž
ba Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu u
roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.
Tužba se u dovoljnom broju kopija i priloga
može predati neposredno Upravnom sudu Republike
Hrvaske ili putem pošte preporučeno.
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OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/01-08/35
Urbr:2178/21-21-02-08-01
Okučani, 29. prosinac 2008.g.

Općinsko vijeće
Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

46.

Na temelju članka 58. i 60. Zakona o trgovini
("Narodne novine" broj 87/08 i 116/08) i članka 16.
Poslovnika Općinskog poglavarstva općine Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj
10/02), Općinsko poglavarstvo općine Okučani na
svojoj 56. sjednici održanoj 29. prosinca 2008.
godine donijelo je
ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovine na malo

Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje radno vrijeme i
raspored dnevnog i tjednog radnog vremena
prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo /u
daljnjem tekstu: prodavaonice/ radnim danom,
nedjeljom, državnim blagdanom i neradnim danom na
području općine Okučani.
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tijekom prosinca prodavaonice nedjeljom mogu raditi
i to:
započeti s radom najranije u 7,00 sati
završiti s radom najkasnije u 14,00 sati.
Na dan
uoči Uskrsa / velika Subota /
24. prosinca / Badnjak /
31. prosinca / Stara godina /
prodavaonice moraju završiti s radom
najkasnije u 14,00 sati.
Na dan 1. studenog / Svi sveti / štandovi i
klupe izvan tržnica na malo za prodaju cvijeća i
svijeća i kiosci za prodaju cvijeća i svijeća mogu
započeti s radom najranije u 7,00 sati, a završiti s
radom najkasnije u 20,00 sati.
Nedjeljom tijekom cijele godine i na dan
Uskrsni ponedjeljak i 26. prosinca mogu raditi
štandovi i klupe izvan tržnica na malo za
prodaju cvijeća i svijeća
kiosci za prodaju tiska, cvijeća i svijeća
specijalizirane prodavaonice za prodaju
kruha i pekarskih proizvoda, tiska, cvijeća i
svijeća
na način da mogu započeti s radom najranije u
7,00 sati i završiti s radom najkasnije u 14,00 sati.
Članak 3.
Iznimno od odredbe članka 2. ove Odluke od
0,00 do 24,00 sati kao i nedjeljom tijekom cijele
godine mogu raditi benzinske postaje, prodavaonice
na malo unutar zatvorenog dijela benzinske postaje,
prodavaonice unutar zatvorenih područja auto-cesta
na odmorištima i unutar zatvorenih područja
kolodvora.

Članak 4.
Članak 2.
Prodavaonice mogu od ponedjeljka do subote
započeti s radom od 6,00 sati, a završiti s radom
najkasnije u 22,00 sat.
Prodavaonice nedjeljom i u dane državnih
blagdana ne rade.
U razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada, te

Za vrijeme održavanja manifestacija u
organizaciji općine Okučani ili pod pokroviteljstvom
općine Okučani prodavaonice koje posluju u prostoru
na kojem se održava manifestacija od ponedjeljka do
subote mogu započeti s radom najranije u 7,00 sati i
završiti s radom najkasnije u 24,00 sata, a nedjeljom u
razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada, te tijekom
prosinca mogu započeti s radom najranije u 7,00 sati, a

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3246
završiti najkasnije u 14,00 sati.

Broj: 23

47.

Članak 5.
Radno vrijeme prodavaonica trgovac
određuje samostalno sukladno ovoj Odluci.
Sve prodavaonice koje posluju na području
općine Okučani dužne su uskladiti svoje poslovanje s
odredbama ove Odluke najkasnije do 31. prosinca
2008. godine.

Na temelju članka 16. Poslovnika Općinskog
poglavarstva općine Okučani ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 10/02), Općinsko
poglavarstvo općine Okučani na svojoj 56. sjednici
održanoj 29. prosinca 2008. godine donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o troškovima za
izbore

Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o radnom vremenu
prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj
2/02), Odluka o godišnjem rasporedu dežurstava
prodavaonica u općini Okučani za 2004. godinu
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj
19/03) i Odluka o dopuni Odluke o godišnjem
rasporedu dežurstava prodavaonica u općini Okučani
za 2004. godinu ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 5/04) .
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2009.
godine, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/08-01/ 261
Ur. broj: 2178/21-02-08-01
Okučani, 29. prosinca 2008. godine.
Predsjednik
Aco Vidaković, v.r.

I
O prihvaćanju prijedloga Sporazuma o
sudjelovanju u troškovima izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
/regionalne/ samouprave i izboru načelnika,
gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika klasa:
013-03/08-01/5, ur.broj: 2178/1-09-08-02.
II
Ovlašćuje se predsjednik Općinskog
poglavarstva općine Okučani ACO VIDAKOVIĆ da
može potpisati predloženi Sporazum o sudjelovanju u
troškovima izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne / regionalne / samouprave
i izboru načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih
zamjenika klasa: 013-03/08-01/5, ur.broj: 2178/1-0908-02.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/08-01/262
Ur. broj: 2178/21-02-08-01
Okučani, 29. prosinac 2009.
Predsjednik
Aco Vidaković,v.r.
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48.

Na temelju članka 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04) i članka
48. Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 3/02.), Općinsko vijeće općine Okučani na
svojoj 29. sjednici održanoj 29. prosinca 2008.
godine, donijelo je

-
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zaključuje ugovor
način određivanja cijene obavljanja
poslova te način i rok plaćanja,
jamstvo
izvršitelja
za
ispunjavanje
ugovora,
rok važenja ponude,
isprave koje su potrebne kao prilog
ponudi,
uvjet za odabir najpovoljnije ponude,
način, mjesto i
rok za podnošenje
ponude.

ODLUKU
Članak 5.
o komunalnim poslovima održavanja objekata
i uređaja javne rasvjete na područuju općine
Okučani

Članak 1.
Komunalni poslovi održavanja objekata i
uređaja javne rasvjete na području općine Okučani
povjerit će se fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju
pisanog ugovora o obavljanju istih poslova.

Članak 2.
Postupak
nadmetanja
za
obavljanje
komunalnih poslova iz članka 1. ove Odluke
provodi se prikupljanjem ponuda.
Pozivno pismo za dostavu ponuda upućuje
se najmanje trojici ponuditelja.

Ponude se podnose u zapečaćenom omotu
na urudžbeni zapisnik općine Okučani neposredno
ili putem pošte preporučeno s naznakom "za
nadmetanje-ne otvaraj" u roku od 15 dana od
dana prijema pozivnog pisma za dostavu ponude.

Članak 6.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti
sljedeće isprave:
-

-

Članak 3.
Postupak nadmetanja iz članka 3. ove
Odluke provodi Općinsko poglavarstvo općine
Okučani.
Općinsko poglavarstvo općine Okučani
utvrđuje natječajnu dokumentaciju i donosi
Odluku o nadmetanju prikupljanjem ponuda.

-

dokaz o registraciji za obavljanje
komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod
iz registra trgovačkog suda)
potvrda BON-1 i BON-2 ili odgovarajuće
dokumente poslovne banke
potvrda
o
plaćenim
porezima
i
doprinosima
potvrda
o
nepostojanju
dospjelih
financijskih potraživanja od strane općine
Okučani niti podnesenih tužbi, odnosno
otvorenih sudskih sporova
izjava o nekažnjavanju
isprave kojima se dokazuje kadrovskotehničke
reference
za
obavljanje
komunalne djelatnosti koja je predmet
natječaja.

Članak 7.
Članak 4.

-

Natječajna doumentacija mora sadržavati:
predmet nadmetanja - djelatnost za koju se

Na osnovi pristiglih ponuda i provedenog
postupka pregleda i ocjene istih Općinsko
poglavarstvo općine Okučani proslijedit će
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Općinskom vijeću općine Oučani zapisnik o
provedenom postupku nadmetanja i prijedlog radi
donošenja odluke o izboru osobe s kojom će s e
zaključiti ugovor.
Odlukom Općinskog vijeća bit će utvrđen
najpovoljniji ponuditelj, te rang lista ostalih
prihvatljivih ponuditelja. Ako odabrani ponuditelj
ne potpiše ugovor ili ne dostavi traženo jamstvo
za isunjenje ugovora u danom roku, ugovor se
zaključuje sa sljedećim prihvatljivim ponuditeljem
s rang liste.
Ukoliko na nadmetanje pristigne samo
jedna prihvatljiva ponuda, isti ponuditelj će biti
predložen Općinskom vijeću.
Naručitelj zadržava pravo da ne prihvati
ponudu, te da poništi natječajni postupak.
odbijanjem ponuda ili poništavanjem nadmetanja
naručitelj ne preuzima obveze prema pogođenim
ponuditeljima.

Članak 8.

Broj: 23

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Služđbenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 021-05/01-08/36
Urbroj: 2178/21-02-08-01
Okučani, 29. prosinca 2008. godine
Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

Broj: 23

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3249

OPĆINA SIBINJ
9.
Na temelju članka 14. i stavka 4. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 96/03), Općinsko
vijeće općine Sibinj je na svojoj 25. sjednici, održanoj 17. rosinca 2008.godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna općine Sibinj za 2008.godinu
I

OPĆI DIO
Članak 1.

Članak 2.
Prihodi i rashodi u izmjenama i dopunama Proračuna općine Sibinj za 2008.godinu utvrđeni su u
tabelarnom prikazu, te se povećavaju ili smanjuju kako slijedi:
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Klasa : 021-05/08-01/06
Urbroj: 2178/08-01-08-4
Sibinj, 17. prosinca 2008. g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Kovačević, v.r.

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

Članak 3.

Strana: 3260
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Broj: 23

PLA N KAPITALNIH ULAGANJA PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ ZA 2008.GODINU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Broj: 23
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10.

Broj: 23
IV

Temeljem čl.73. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(N.N.59/01) i čl. 128. Zakona o proračunu
(N.N.96/03), Općinsko vijeće općine Sibinj je na 24.
sjednici održanoj 24. studenoga 2008.g. donijelo

Stanje žiro-računa na dan 1.1.2008.godine
bilo je 392.168,52 Kn, a na dan 30.06.2008.godine
1.797.002,22 Kn.
Stanje potraživanja za dane zajmove na dan
30.6.2008. godine bilo je 119.873.45 Kn.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN

VI

Proračuna općine Sibinj za razdoblje
1.1.-30.6.2008.g.

Pozicija Nepredviđeni rashodi do visine
proračunske pričuve u ovom razdoblju nije korištena

OPĆI DIO
VII
I
Stanje potraživanja na dan 30.06.2008.g.:
Polugodišnjim obračunom Proračuna općine
Sibinj za razdoblje 1.1.-30. 6.2008.godine utvrđeni
su ostvareni prihodi i primici u iznosu od
11.767.931,37Kn.

II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama
Proračuna za 1.1.-30.6.2008.godine izvršeni su u
ukupnom iznosu od 6.158.615,04 Kn.

III
Razlika između ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam
višak prihoda:
Ostvareni prihodi i primici 11.767.931,37 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci
6.158.615,04 Kn
Višak prihoda u razdoblju
1.1.-30.6.2007.g.
5.609.316,33 Kn
Ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ
u sljedećem razdoblju iznosi:
Višak prihoda preneseni (nakon preraspodjele
rezultata) iz 2007.g
133.114,77 Kn
Višak prihoda u razdoblju
1.1.-30.6.2008.g.
5.609.316,33 Kn
Ukupni višak prihoda
5.742.431,10 Kn

-

za naknade koje se refundiraju (grijanje,
telefon)
2.578,35 Kn,
potraživanja od zakupa i iznajmljivanja
imovine
103.546,63 Kn,
porez na kuće za odmor 7.622,60 Kn,
porez na potrošnju
49.924,65 Kn,
porez na tvrtku
171.195,05 Kn,
porez na reklame
287.25 Kn,
naknada za koncesije za dovoz smeća3.472,45 Kn,
naknada za koncesije za groblja
(In memoriam)
26.000,00 Kn,
komunalna naknada 1.489.221,84 Kn.
potraž.od prodaje poljoprivrednog zemljišta
159.420,00 Kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA: 2.013.268,82 Kn

VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan
30.6.2008.:
za jamčevine 903.340,42 Kn,
obveza za naknade štete od elem. nepogode
22.112,16 Kn,
obveze prema dobavljačima 129.118,54 Kn.
UKUPNO OBVEZE:
1.054.571,12 Kn
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IX

PRORAČUN

Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priloženih podataka
Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
Proračuna općine Sibinj za razdoblje 1.1 do
30.6.2008.g.

općine Sibinj za 2009. godinu

I

Opći dio
Članak 1.

A.

Račun prihoda i rashoda

POSEBNI DIO
X
Posebni dio Proračuna općine Sibinj sadrži
rashode izvršene po korisnicima i nositeljima
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.

XI

6
7
3
4

Prihodi poslovanja
16.814.375,00
Prihodi od nefinanc. imovine
120.000,00
Rashodi
5.844.375,00
Rashodi za nabavu
nefinanc. imovine
11.190.000,00
Razlika-Manjak/Višak
-100.000,00

B.

Polugodišnji obračun Proračuna, zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će
objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEČE
Klasa: 021-05/08-01/5
Ur.broj: 2178/08-01-08-4
Sibinj, 24. studenoga 2008.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Kovačević, v.r.

Račun zaduživanja/Financiranja

8 Primici od financijske
imovine i zaduživanja
5 Izdaci za financijsku
imovinu i otplatu zajmova
Neto zaduživanje/financiranje

C.

-

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

9 Vlastiti izvori - višak prihoda

100.000,00

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

-

Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana
prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te
planiranog manjka prihoda Proračuna.
11.
Članak 3.
Na temelju članka 9. i članka 32. Zakona
o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.),
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 25.
sjednici održanoj 17. prosinca 2008. g.odine
donijelo je

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana
rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u
tekuće i razvojne programe i aktivnosti unutar
razdjela i glava za proračunsku 2009. godinu.
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Klasa : 021-05/08-01/6
Urbroj: 2178/08-01-08-6
Sibinj, 17. prosinca 2008. g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Kovačević, v.r.

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

Članak 4.

Strana: 3282
»SLUŽBENI VJESNIK«
Broj: 23

Broj: 23

»SLUŽBENI VJESNIK«
Plan kapitalnih ulaganja Proračuna općine Sibinj za 2009. godinu
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Broj: 23
Članak 4.

12.

Na temelju članka 5. i članka 6. stavak 1.
Zakona o proračunu («N. N. br. 96/03), Općinsko
vijeće općine Sibinj je na svojoj 25. sjednici sjednici,
održanoj 17. prosinca 2008.godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Sibinj
za 2009.godinu

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u
cijelosti je načelnik općine.

Članak 5.
Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je
odgovorno Poglavarstvo općine. U slučaju potrebe
Poglavarstvo može u okviru utvrđenog iznosa izdatka
pojedine pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava
između pojedinih pozicija do visine 5% sredstava
utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

Članak 1.
Članak 6.
Proračun općine Sibinj (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.

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

Članak 2.
Članak 7.
Proračunska sredstva se koriste za namjene i
u visinama koje su određene Proračunom u posebnom
dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se
izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno,
odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu s
ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim
mogućnostima Proračuna.

Članak 3.
Sredstva planirana na poziciji Proračuna:
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve,
koriste se za nepredviđene namjene za koje u
proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za
namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih
nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim
pozicijama.
O korištenju sredstava cjelokupne
proračunske pričuve odlučuje Poglavarstvo, o čemu
izvješćuje Općinsko vijeće.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2009.g., i
bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 021-05/08-01/6
Ur.broj: 2178/08-01-08-7
U Sibinju, 17. prosinca 2008.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Kovačević, v.r.
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Broj: 23
13.

1.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o
socijalnoj skrbi i Statuta općine Sibinj, Općinsko
vijeće općine Sibinj na svojoj 25. sjednici sjednici
održanoj 17. prosinca 2008.g. donijelo je
PROGRAM
javnih potreba i potrebnih sredstava u
područjima kulture i športa, te socijalne skrbi za
koja se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine
Sibinj za 2009.godinu

1.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
KULTURI

Zakonom o financiranju javnih potreba u
kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih
djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi
osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj.
Zakonom i na temelju čl. 10a Zakona
određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi
koje predstavljaju javne potrebe. Javne potrebe u
kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u Općinskom
proračunu, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i
manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz
sljedećih kriterija:
financiranje matičnih ustanova kulture u
općini,
djelatnosti udruženja u kulturi, te poticanje
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na
općinskoj razini,
manifestacije u kulturi koje pridonose
promicanju i razvitku kulturnog života,
poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i
njegovanje tradicije,
promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti
u svrhu razvijanja međunarodne suradnje,
Financiranje javnih potreba u kulturi općine
Sibinj proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na
sljedećim pretpostavkama.
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-

Utvrđene javne potrebe prema prioritetima
financiranja:
udruge u kulturi.

2.
-

Elementi financiranja:- materijalni troškovi
programski troškovi

Program javnih potreba u kulturi osigurava
sredstva za ostvarivanje programa koji će se
financirati iz Proračuna općine Sibinj (nastupi KUDova, koncerti, putovanja i ostalo).
Prioritet u financiranju udruga imat će
udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći
broj članova, s dugom tradicijom i uspješnim
nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će
sufinancirati rad udruga u kulturi, kojih na području
općine Sibinj ima registrirano 2:
POZICIJA PRORAČUNA:039-Tekuće donacije
udrugama građana u kulturi
Ukupno planirana sredstva.200.000,00 Kn
-

KUD «TOMISLAV» SIBINJ- redovni
godišnji rad..100.000,00 Kn
KUD»ŠOKICA» SLOBODNICA-redovni
godišnji rad100.000,00 Kn
Ukupno za poziciju.200.000,00 Kn

2.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
ŠPORTU

Zakonom o športu propisano je utvrđivanje
javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje
potrebno je osigurati financijska sredstva u Proračunu
općine. Članak 39. Zakona propisuje što su to javne
potrebe, odnosno koje su to aktivnosti i poslovi za koje
je određeno da su od lokalnog značaja.
Korisnici proračunskih sredstava mogu biti
udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i
Zakonu o udrugama. Iako Zakon o športu predviđa niz
izvora financiranja, općina je dužna pomagati rad
športskih udruga, vodeći računa o:
-

-

stvaranju uvjeta za rad športskih udruga,
poticanje gradnje novih športskih objekata i
dvorana, u cilju unapređenja športa na
području općine,
tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i
mladeži,
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objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti
građana.

Udruge moraju voditi računa o racionalnoj
potrošnji proračunskih sredstava.
Sredstva javnih potreba u športu
raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, ali
prema rangu natjecanja po ligama (nogometni i
košarkaški klubovi):
POZICIJA PRORAČUNA. 042- Tekuće donacije
sportskim društvima
Ukupno planirana sredstva..500.000,00 Kn
-

NK»MLADOST» Sibinj- redovni godišnji
rad 200.000,00 Kn
NK»SLOBODNICA» Slobodnica-redovni
godišnji rad 200.000,00 Kn
NK»ASK» Gornji Andrijevci-redovni
godišnji rad 20.000,00 Kn
NK»SLOGA» Gromačnik-redovni godišnji
rad. 30.000,00 Kn
NK»VATROGASAC» Grižići-redovni
godišnji rad 15.000,00 Kn
NK»MLADOST»Jakačina 15.000,00 Kn
Košarkaški klub Sibinj 10.000,00 Kn
Stolnoteniski klub Sibinj 5.000,00 Kn
ŠRD Petnja 5.000,00 Kn

Ukupno za poziciju.

Broj: 23

O iznosima sredstava po pojedinom zahtjevu,
odlučuje Općinsko poglavarstvo, i o tome donosi
odluku.
S Dječjim vrtićem «Cekin» iz Slavonskog
Broda sklopljen je ugovor o financiranju cijene
troškova vrtića kod djece s poteškoćama u razvoju, a o
svakom pojedinom slučaju odlučuje Općinsko
poglavarstvo, na temelju zahtjeva korisnika.
Kod odobravanja sredstava za podmirenje
troškova stanovanja (pl.el. energije, lijekova i sl.)
općina se obavezuje platiti navedene troškove u ime
pojedinca koji podnosi zahtjev.
Kod odobravanja sredstava jednokratnih
novčanih pomoći, vodi se briga o socijalnom statusu
obitelji ili pojedinca, te životnim uvjetima u kojima
isti žive.
Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod
rođenja djeteta osiguravaju se u Općinskom
proračunu u iznosu od 1.000,00 kn po djetetu. Pravo
na novčanu naknadu imaju rodilje s prebivalištem na
području općine Sibinj, što dokazuju važećom
osobnom iskaznicom,
rodnim listom djeteta i
uvjerenjem o prebivalištu na području općine Sibinj.
Sredstva za financiranje cijena mjesečnih
karata učenika srednjih škola financirat će se iz
sredstava Proračuna općine, a po pojedinom zahtjevu
roditelja učenika. Sredstva za ovu namjenu
odobravaju se za jedno polugodište, a isplaćivat će se
mjesečno na račune roditelja korisnika.

500.000,00 Kn
Sredstva za gore navedene potrebe osigurana
su na sljedećim pozicijama:

3.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
SOCIJALNOJ SKRBI

Temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi
općina je obavezna u svom Proračunu, a za potrebe
socijalne skrbi, osigurati sredstva u visini 5 % svojih
prihoda, prvenstveno za podmirenje troškova
stanovanja. Za tu namjenu u Proračunu općine Sibinj
su osigurana sredstava za podmirenje troškova
stanovanja, interventna sredstva kao jednokratne
novčane pomoći, sredstva za pomoć invalidima i
hendikepiranim osobama , sredstva za jednokratnu
pomoć obiteljima kod rođenja djeteta, te
sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih
škola lošijeg socijalnog statusa.

POZICIJA 034- Tekuće donacije građanima i
kućanstvima u novcu
jednokratne novčane pomoći po zahtjevu
100.000,00 Kn
POZICIJA 035- Tekuće donacije invalidima i
hendikepiranim osobama
sufinanciranje cijena boravka u dječjem
vrtiću «Cekin».
pomoći osobama s posebnim potrebama
52.000,00 Kn
POZICIJA 036- Porodiljne naknade i oprema za
novorođenčad
jednokratne novčane naknade za rođenje
djeteta 90.000,00 Kn
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POZICIJA 037- Naknade građanima i
kućanstvima u naravi
plaćanje troškova stanovanja .25.000,00 Kn
financiranje cijene mjesečnih karata učenika
srednjih škola 35.000,00 Kn
Ukupno za poziciju 60.000,00 Kn
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1.1.2009.g., i bit će
objavljen u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/08-01/6
Urbroj: 2178/08-01-08-8
U Sibinju, 17. prosinca 2008.g
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Kovačević, v.r.

1.
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U
KULTURI

Zakonom o financiranju javnih potreba u
kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih
djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi
osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj.
Zakonom i na temelju čl. 10a Zakona
određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi
koje predstavljaju javne potrebe. Javne potrebe u
kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u Općinskom
proračunu, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i
manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz
sljedećih kriterija:
financiranje matičnih ustanova kulture u
općini,
djelatnosti udruženja u kulturi, te poticanje
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na
općinskoj razini,
manifestacije u kulturi koje pridonose
promicanju i razvitku kulturnog života,
poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i
njegovanje tradicije,
promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti
u svrhu razvijanja međunarodne suradnje,
Financiranje javnih potreba u kulturi općine
Sibinj proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na
sljedećim pretpostavkama.

14.

1.
Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o
socijalnoj skrbi i Statuta općine Sibinj, Općinsko
vijeće općine Sibinj na svojoj 25. sjednici sjednici
održanoj 17. prosinca 2008.g. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba i potrebnih sredstava u
područjima kulture i športa, te socijalne skrbi za
koja se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine
Sibinj za 2008.godinu

-

Utvrđene javne potrebe prema prioritetima
financiranja:
udruge u kulturi.

2.
-

Elementi financiranja:- materijalni troškovi
programski troškovi

Program javnih potreba u kulturi osigurava
sredstva za ostvarivanje programa koji će se
financirati iz Proračuna općine Sibinj( nastupi KUDova, koncerti, putovanja i ostalo).
Prioritet u financiranju udruga imat će
udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći
broj članova, s dugom tradicijom i uspješnim
nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će
sufinancirati rad udruga u kulturi, kojih na području
općine Sibinj ima registrirano 2:
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POZICIJA PRORAČUNA:039-Tekuće donacije
udrugama građana u kulturi
Ukupno planirana sredstva.200.000,00 Kn

-

-

-

-

KUD «TOMISLAV» SIBINJ- redovni
godišnji rad 86.000,00 Kn
KUD»ŠOKICA» SLOBODNICA-redovni
godišnji rad114.000,00 Kn

Ukupno za poziciju.200.000,00 Kn

2.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
ŠPORTU

Zakonom o športu propisano je utvrđivanje
javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje
potrebno je osigurati financijska sredstva u Proračunu
općine. Članak 39. Zakona propisuje što su to javne
potrebe, odnosno koje su to aktivnosti i poslovi za koje
je određeno da su od lokalnog značaja.
Korisnici proračunskih sredstava mogu biti
udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i
Zakonu o udrugama. Iako Zakon o športu predviđa niz
izvora financiranja, općina je dužna pomagati rad
športskih udruga, vodeći računa o:
-

-

stvaranju uvjeta za rad športskih udruga,
poticanje gradnje novih športskih objekata i
dvorana, u cilju unapređenja športa na
području općine,
tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i
mladeži,
objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti
građana.

Udruge moraju voditi računa o racionalnoj
potrošnji proračunskih sredstava.
Sredstva javnih potreba u športu
raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, ali
prema rangu natjecanja po ligama (nogometni i
košarkaški klubovi):
POZICIJA PRORAČUNA. 042- Tekuće donacije
sportskim društvima
Ukupno planirana sredstva 500.000,00 Kn
-

NK»MLADOST» Sibinj- redovni godišnji
rad1 210.000,00 kn.

-

-

NK»SLOBODNICA» Slobodnica-redovni
godišnji rad 210.000,00 kn.
NK»ASK» Gornji Andrijevci-redovni
godišnji rad 16.000,00 kn.
NK»SLOGA» Gromačnik-redovni godišnji
rad. 30.000,00 kn.
NK»VATROGASAC» Grižići-redovni
godišnji rad 8.000,00 Kn
NK»MLADOST» Jakačina 12.000,00 Kn
Košarkaški klub Sibinj 8.000,00 Kn
Stolnoteniski klub Sibinj. 3.000,00 Kn
ŠRD Petnja 3.000,00 Kn

Ukupno za poziciju

3.

Broj: 23

500.000,00 Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
SOCIJALNOJ SKRBI

Temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi
općina je obavezna u svom Proračunu, a za potrebe
socijalne skrbi, osigurati sredstva u visini 5 % svojih
prihoda, prvenstveno za podmirenje troškova
stanovanja. Za tu namjenu u Proračunu općine Sibinj
su osigurana sredstava za podmirenje troškova
stanovanja, interventna sredstva kao jednokratne
novčane pomoći, sredstva za pomoć invalidima i
hendikepiranim osobama, sredstva za jednokratnu
pomoć obiteljima kod rođenja djeteta, te
sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih
škola lošijeg socijalnog statusa.
O iznosima sredstava po pojedinom zahtjevu,
odlučuje Općinsko poglavarstvo, i o tome donosi
odluku.
S Dječjim vrtićem «Cekin» iz Slavonskog
Broda sklopljen je ugovor o financiranju cijene
troškova vrtića kod djece s poteškoćama u razvoju, a o
svakom pojedinom slučaju odlučuje Općinsko
poglavarstvo, na temelju zahtjeva korisnika.
Kod odobravanja sredstava za podmirenje
troškova stanovanja (pl.el. energije, lijekova i sl.)
općina se obavezuje platiti navedene troškove u ime
pojedinca koji podnosi zahtjev.
Kod odobravanja sredstava jednokatnih
novčanih pomoći, vodi se briga o socijalnom statusu
obitelji ili pojedinca, te životnim uvjetima u kojima
isti žive.
Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod
rođenja djeteta osiguravaju se u Općinskom
proračunu u iznosu od 1.000,00 kn po djetetu. Pravo
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na novčanu naknadu imaju rodilje s prebivalištem na
području općine Sibinj , što dokazuju važećom
osobnom iskaznicom,
rodnim listom djeteta i
uvjerenjem o prebivalištu na području općine Sibinj.
Sredstva za financiranje cijena mjesečnih
karata učenika srednjih škola financirat će se iz
sredstava Proračuna općine, a po pojedinom zahtjevu
roditelja učenika. Sredstva za ovu namjenu
odobravaju se za jedno polugodište, a isplaćivat će se
mjesečno na račune roditelja korisnika.
Sredstva za gore navedene potrebe osigurana
su na sljedećim pozicijama:
POZICIJA 034- Tekuće donacije građanima i
kućanstvima u novcu
jednokratne novčane pomoći po zahtjevu
100.000,00 Kn
POZICIJA 035- Tekuće donacije invalidima i
hendikepiranim osobama
sufinanciranje cijena boravka u dječjem
vrtiću «Cekin» 50.000,00 Kn
POZICIJA 036- Porodiljne naknade i oprema za
novorođenčad
jednokratne novčane naknade za rođenje
djeteta 80.000,00 Kn
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POZICIJA 037- Naknade građanima i
kućanstvima u naravi
plaćanje troškova stanovanja 25.000,00 Kn
financiranje cijene mjesečnih karata učenika
srednjih škola 35.000,00 Kn
Ukupno za poziciju 60.000,00 Kn
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1.1.2008.g., i bit će
objavljen u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/08-01/6
Urbroj: 2178/08-01-08-5
U Sibinju, 17. prosinca 2008.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Kovačević, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

16.

Članak 2.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 3/06.), članka 64.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine
Slavonski Šamac, Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac na svojoj 28. sjednici održanoj
17. prosinca 2008. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u
Proračun i financijske izvještaje općine
Slavonski Šamac za 2007. godinu

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
usvaja Izvješće Državnog ureda za reviziju,
Područnog ureda u Slavonskom Brodu o
obavljenom uvidu u Proračun i financijske
izvještaje općine Slavonski Šamac za 2007.
godinu.

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac,
zadužuje načelnika općine i Jedinstveni upravni
odjel općine Slavonski Šamac da postupi po
nalozima Državnog ureda za reviziju, Područnog
ureda u Slavonskom Brodu.

Članak 3.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/08-02/46
Urbroj: 2178/09-02-08-1
Slavonski Šamac, 17. prosinca 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.
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17.
Na temelju članka 14. i stavka 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.),
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac je na svojoj 28. sjednici, održanoj 17. prosinca 2008.
godine, donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna općine Slavonski Šamac za 2008. godinu
I

OPĆI DIO
Članak 1.

Članak 2.
Prihodi i rashodi u Izmjenama i dopunama Proračuna općine Slavonski Šamac za 2008. godinu
utvrđeni su u tabelarnom prikazu, te se povećavaju ili smanjuju kako slijedi:
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2008. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/08-02/36
Predsjednik
Urbroj: 2178/09-02-08-1
Općinskog vijeća
Slavonski Šamac, 17. prosinca 2008. g.od.
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

Članak 3.
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18.
Na temelju članka 28. Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", broj 3/06.), članka 64. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac,
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na s vojoj 28. sjednici održanoj 17. prosinca 2008. godine
donosi
IZMJENE I DOPUNE
Plana kapitalnih ulaganja općine Slavonski Šamac za 2008. godinu

Strana: 3306

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 23

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
Klasa: 021-05/08-02/43
Urbroj: 2178/09-02-08-1
Slavonski Šamac, 17. prosinca 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.
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19.
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B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA

Na temelju članak 9. i članka 32. Zakona o
proračunu («Narodne novine», broj 96/03), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac je na svojoj
28.sjednici, održanoj 17. prosinca 2008.godine,
donijelo
PRORAČUN
općine Slavonski Šamac
za 2009.godinu

I

8 PRIMICI OD FINANC. I
MOVINE I ZADUŽIVANJA

50.000,00

5 IZD. ZA FIN. IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA

-

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE 50.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI
- VIŠAK PRIHODA

50.000,00

VIŠAK/MANJAK +NETO
ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

OPĆI DIO

-

Članak 1.
A.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD
NEFINANC. IMOVINE
3 RASHODI
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANC. IMOVINE
RAZLIKA MANJAK/VIŠAK

7.042.293,85

Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda
i primitaka, rashoda i izdataka, te planiranog manjka
prihoda Proračuna.

440.000,00
2.197.293,85
5.335.000,00
-50.000,00

Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana
rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i
razvojne programe i aktivnosti unutar razdjela i glava
za proračunsku 2009. godinu.
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PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2009. G.
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Članak 4.

Članak 2.

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

Proračunska sredstva se koriste za
namjene i u visinama koje su određene
Proračunom u Posebnom dijelu, na pojedinim
pozicijama. Proračun se izvršava do visine jedne
dvanaestine mjesečno, odnosno prema dospjelim
obvezama, a u skladu s ostvarenim prihodima,
odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/08-02/37
Urbroj: 2178/09-02-08-1
Slavonski Šamac, 17. prosinca 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

20.

Na temelju članka 5. i članka 6. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.), članka
29. Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 03/06),
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
svojoj 28 sjednici, održanoj 17. prosinca 2008.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna
općine Slavonski Šamac za 2009. godinu

Članak 1.
Proračun općine Slavonski Šamac (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.

Članak 3.
Sredstva planirana na poziciji Proračuna:
nepredviđeni rashodi do visine proračunske
pričuve, koriste se za nepredviđene namjene za
koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za
namjene za koje se tijekom godine pokaže da za
njih nisu utvrđena dostatna sredstva na
određenim pozicijama.
O
korištenju
sredstava
cjelokupne
proračunske
pričuve
odlučuje
Općinsko
poglavarstvo.

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

Članak 5.
Za izvršenje Proračuna u cijelosti je
odgovorno Općinsko poglavarstvo. U slučaju
potrebe Općinsko poglavarstvo može u okviru
utvrđenog iznosa izdataka pojedine pozicije
izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih
pozicija do visine 5% sredstava utvrđenih na
poziciji koja se umanjuje.
U slučaju potrebe Općinsko poglavarstvo
može raspolagati sredstvima Proračuna do visine
od 5.000,00 kn (godišnje) o čemu će izvijestiti
Općinsko vijeće.

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

Članak 7.
Ova Odluka bit će objavljena u
"Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/08-02/38
Urbroj: 2178/09-02-08-1
U Slavonskom Šamcu, 17. prosinca 2008. god.

Broj: 23

21.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije, broj 3/06), članka 64. Poslovnika
o radu Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac,
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj
28. sjednici održanoj 17. prosinca 2008. godine
donosi
PLAN
kapitalnih ulaganja općine
Slavonski Šamac za 2009. godinu
Članak 1.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2009. GODINU

Broj: 23
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/08-02/44
Urbroj: 2178/09-02-08-1
Slavonski Šamac, 17. prosinca 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.
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22.

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Na temelju čl. 2. Zakona o savjetima mladih
(«Narodne novine br. 23/07») i čl. 6. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih općine Slavonski Šamac
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br.
06/08) Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
svojoj 28. sjednici održanoj 17. prosinca 2008. godine
donosi:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa: 021-05/08-02/34
Urbroj:2178/09-02-08-1
Slav. Šamac, 17. prosinca 2008. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

RJEŠENJE
o imenovanju članova Savjeta mladih općine
Slavonski Šamac

Članak 1.
Za članove Savjeta mladih općine Slavonski
Šamac imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Broj: 23

Mario Lucić, M. Gupca 52, Slavonski Šamac
Josip Mušić, B. Radić 55, Kruševica
Marija Janković, Lj. Gaja 24, Kruševica
Marija Bačić, M. Gupca 22, Slavonski Šamac
Danijel Popović, V. Nazora 42, Slavonski
Šamac

Članak 2.
Savjet mladih općine Slavonski Šamac u
okviru svog djelokruga obavlja poslove propisane
Zakonom i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih, a
najmanje jednom godišnje podnosi Općinskom vijeću
općine Slavonski Šamac izvješće o svom radu.

Obrazloženje
Odlukom
Općinskog vijeća općine
Slavonski Šamac od 21. ožujka 2008. godine (Klasa:
021-05/08-02/03; Urbroj: 2178/09-02-08-1) u općini
Slavonski Šamac osnovan je Savjet mladih koji ima
cilj uključivanje mladih u javni život općine Slavonski
Šamac.
Na temelju Odluke o osnivanju Savjeta
mladih općine Slavonski Šamac, proveden je
postupak javnog pozivanja za podnošenje prijava za
članove Savjeta.
Komisiji za izbor i imenovanja općine
Slavonski Šamac je pristiglo 7 (sedam) prijava od
Udruga s područja općine.
Savjet mladih općine broji ukupno 5 članova
koje imenuje Općinsko vijeće. Između pristiglih
prijedloga Općinsko vijeće tajnim glasovanjem je
izabralo članove Savjeta mladih.
Članovi Savjeta mladih su:
1.
2.

Članak 3.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Savjeta mladih općine Slavonski Šamac obavlja
Jedinstveni upravni odjel općine Slavonski Šamac.

4.

Članak 4.

5.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom

3.

Mario Lucić, M. Gupca 52, Slavonski Šamac,
elektroinstalater
Josip Mušić, B. Radić 55, Kruševica, student
Poljoprivrednog fakultetaAgroekonomika
Marija Janković, Lj. Gaja 24, Kruševica, ing.
prometa
Marija Bačić, M. Gupca 22, Slavonski
Šamac, učenica Ekonomsko-birotehničke
škole
Danijel Popović, V. Nazora 42, Slavonski
Šamac, elektroničar-mehaničar.
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23.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
26/03.-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 Uredba),
članka 28. Statuta općine Slavonski Šamac (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 03/06),
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj
28. sjednici održanoj 17. prosinca 2008. godine
donosi:
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
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ugradnja asfalta
Ukupno: 80.000,00 kn
Rok izgradnje prosinac 2008. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz
namjenskih prihoda Proračuna općine Slavonski
Šamac u iznosu od 80.000,00 kn.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
- ova stavka se briše iz Programa.

PLAN:
b) izgradnja nogostupa u ulici V. Nazora

gradnje objekata komunalne infrastrukture u
općini Slavonski Šamac za
2008. godinu

Članak 1.

Izgradnja nogostupa u ulici V. Nazora u Slavonskom
Šamcu
-

pripremni radovi
ugradnja asfalta

Ovim se izmjenama i dopunama Programa
gradnje objekata komunalne infrastrukture određuje
izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Slavonski Šamac za 2008. godinu
za:

Ukupno: 50.000,00 kn,
Rok izgradnje: kraj 2008. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz
namjenskih prihoda Proračuna općine Slavonski
Šamac u iznosu od 50.000,00 kn.

q
javne površine
q
nerazvrstane ceste
q
groblja
q
opskrba pitkom vodom
q
vodoodvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:

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

I.

GRADNJA JAVNIH POVRŠINA
Članak 2.

PLAN:
a) asfaltiranje parkirališta u Slavonskom Šamcu
Asfaltiranje parkirališta u Slavonskom
Šamcu (ispred ambulante i stambenih zgrada).
pripremni radovi

-ova stavka se briše iz programa
PLAN:
c) rekonstrukcija društvenog doma u
Slavonskom Šamcu
Rekonstrukcija društvenog doma u Slavonskom
Šamcu
Ukupno: 700.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2008. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz
Proračuna općine Slavonski Šamac, pozicija pomoći
iz Proračuna.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
- ova stavka se briše iz Programa.
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PLAN:

d) izgradnja trafo-stanice u Poslovnoj zoni
Lokacija u Kruševici
Ukupno: 400.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2008. godine
Potrebna financijska sredstva osigurana su u
Proračunu općine Slavonski Šamac za 2008. godinu i
to 400.000,00 kn pozicija Pomoći iz Proračuna.

Broj: 23

ugradnja asfalta
Ukupno: 1.010,00 kn
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slav. Šamac 210.000,00 kn;
Pomoći iz Proračuna 800.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2008. godine.

PLAN:
b) završetak ceste u ulici K. Tomislava

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
- ova stavka se briše iz programa.
IZMJENE I DOPUNE PLANA:
e) izgradnja nogostupa u Savskoj ulici u Slav.
Šamcu

-

Izgradnja nogostupa u Savskoj ulici u Slavonskom
Šamcu
pripremni radovi
ugradnja betona

Ukupno : 65.000,00 kn
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 65.000,00 kn.
Rok završetka radova: ožujak 2008. godine

Ukupno: 149.000,00 kn,
Rok izgradnje: kraj 2008. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz
namjenskih prihoda (naknade za prekomjernu
uporabu cesta) Proračuna općine Slavonski Šamac u
iznosu od 149.000,00 kn.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
pripremni radovi
ravnanje bankina

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
pripremni radovi
ravnanje bankina

PRVOTNIM PROGRAMOM OVA STAVKA
NIJE BILA PLANIRANA.

Ukupno : 40.000,00 kn
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 40.000,00 kn.
Rok završetka radova: prosinac 2008. godine

II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

PLAN:
c) gradnja ceste u Kruševici

«Selište»

Članak 4.
PLAN:
a) izgradnja ceste i infrastrukture u Poslovnoj zoni
Slavonski Šamac
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
pripremni radovi
ugradnja asfalta
Ukupno: 3.350.000,00
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slav. Šamac 125.000,00 kn;
Pomoći iz Proračuna 3.125.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2008. godine.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
- Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
pripremni radovi

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

izrada projektno tehničke dokumentacije

Ukupno: 100.000,00 kn
Financiranje: Prihodi poslovanja Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 100.000,00 kn.
Rok završetka radova: lipanj 2008.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
- ova stavka se briše iz programa
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PLAN:

d) gradnja ceste u Kruševici «Mali Bartun»
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
nastavak gradnje mrtvačnica u Slav. Šamcu i
Kruševici do pod krov

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Rok izgradnje: kraj 2008. godine
-

izrada projektno tehničke dokumentacije

Ukupno: 100.000,00 kn
Financiranje: Prihodi poslovanja Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 100.000,00 kn.
Rok završetka radova: lipanj 2008. godine.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
- ova stavka se briše iz Programa
PLAN:
e) gradnja ceste u Slavonskom Šamcu
«Hrv.branitelji»
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
pripremni radovi
ugradnja asfalta
Ukupno: 500.000,00
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slav. Šamac 125.000,00 kn;
Pomoći iz Proračuna 375.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2008. godine.

Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
150.000,00 kn- mrtvačnica Slavosnki Šamac i
160.000,00 mrtvačnica Kruševica.
PLAN:
b) izgradnja glavnih staza u groblju u
Slav.Šamcu i u groblju u Kruševici
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
pripremni radovi
ugradnja asfalta
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 80.000,00 kn (40.000,00
kn za staze u Slav. Šamcu i 40.000,00 za staze u
Kruševici).
Rok izgradnje: prosinac 2008. godine

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
- ova stavka se briše iz Programa

IZMJENE I DOPUNE PLANA:
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
!pripremni radovi u groblju u Slavonskom Šamcu
!ugradnja asfalta u groblju u Slavonskom Šamcu
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 10.000,00 kn za stazu u
groblju u Slavonskom Šamcu.
(Rok izgradnje: prosinac 2008. godine)

III. GRAĐENJE GROBLJA

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM

Članak 5.
PLAN:
a) Izgradnja mrtvačnica u Slavonskom
Šamcu i Kruševici.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
- nastavak gradnje mrtvačnica u Slav. Šamcu i
Kruševici do pod krov
- unutrašnje malterisanje
Rok izgradnje: kraj 2008. godine
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
100.000,00 kn- mrtvačnica Slavosnki Šamac i
100.000,00 mrtvačnica Kruševica.

Članak 6.
PLAN:
a) Izgradnja vodoopskrbnog sustava u Slav. Šamcu i
Kruševici (distributivni vod)
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
izgradnja distributivnog voda u naseljima
Ukupno: 600.000,00 kn
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slav. Šamac 600.000,00 kn.
Rok izgradnje: kraj 2008. godine.
IZMJENE I DOPUNE PLANA:
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3344

izgradnja distributivnog voda u naseljima
Ukupno: 642.000,00 kn
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slav. Šamac 462.000,00 kn.
Hrvatske vode-kapitalne pomoći iz
Proračuna 180.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2008.godine.

Broj: 23

24.

V. VODOODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
26/03.-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 Uredba),
članka 28. Statuta općine Slavonski Šamac (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 03/06),
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj
28. sjednici održanoj 17. prosinca 2008. godine
donosi:

Članak 7.

PROGRAM

a) izrada projektno tehničke dokumentacije
vodoodvonje i pročišćavanja otpadnih voda

gradnje objekata komunalne infrastrukture u
općini Slavonski Šamac za 2009. godinu

PLAN:

Opis radova:
izrada projektno tehničke dokumentacije
vodoodvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Ukupno: 800.000,00 kn
Financiranje: Pomoći iz Proračuna: 600.000,00 kn i
namjenski prihodi Proračuna općine Slavonski
Šamac 200.000,00 kn
Rok izgradnje: prosinac 2008. godine.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
- ova stavka se briše iz Programa

Članak 8.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.”
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Članak 1.
Ovim se Programom određuje izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Slavonski Šamac za 2008. godinu za:
-

javne površine
nerazvrstane ceste
groblja
opskrba pitkom vodom
vodoodvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

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

I.

GRADNJA JAVNIH POVRŠINA
Članak 2.

Klasa: 021-05/08-02/39
Urbroj:2178/09-02-08-1
U Slavonskom Šamcu, 17. prosinca 2008. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

a) asfaltiranje parkirališta u Slavonskom Šamcu
ispred ambulante
Asfaltiranje parkirališta u Slavonskom
Šamcu (ispred ambulante i stambenih zgrada).
pripremni radovi
ugradnja asfalta
Ukupno: 70.000,00 kn

Broj: 23
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Rok izgradnje prosinac 2009. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz
namjenskih prihoda Proračuna općine Slavonski
Šamac u iznosu od 80.000,00 kn.

b) asfaltiranje parkirališta u Slavonskom Šamcu
ispred stambenih zgrada
Asfaltiranje parkirališta u Slavonskom
Šamcu (ispred ambulante i stambenih zgrada).
pripremni radovi
ugradnja asfalta
Ukupno: 70.000,00 kn
Rok izgradnje prosinac 2009. godine

b) izgradnja parkirališta u Slavonskom Šamcu
ispred crkve
Izgradnja parkirališta u Slavonskom Šamcu
(ispred crkve)
- pripremni radovi
- ugradnja asfalta
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Ukupno: 1.303.000.00 kn
Rok izgradnje: kraj 2009. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz
Proračuna općine Slavonski Šamac, pozicija pomoći
iz Proračuna

II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 4.
a) izgradnja ceste i infrastrukture u Poslovnoj zoni
Slavonski Šamac
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
pripremni radovi
ugradnja asfalta
Ukupno: 1.340.000,00
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slav. Šamac 364.000,00 kn;
Pomoći iz Proračuna 976.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2009. godine.

b) završetak ceste u ulici K. Tomislava
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Ukupno: 70.000,00 kn
Rok izgradnje prosinac 2009. godine

b) izgradnja nogostupa u ulici V. Nazora
Izgradnja nogostupa u ulici V. Nazora u Slavonskom
Šamcu

-

završni radovi

Ukupno : 30.000,00 kn
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 30.000,00 kn.
Rok završetka radova: ožujak 2009. godine
c) gradnja ceste u Kruševici

-

pripremni radovi
ugradnja asfalta

Ukupno: 70.000,00 kn,
Rok izgradnje: kraj 2009. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz
namjenskih prihoda Proračuna općine Slavonski
Šamac u iznosu od 70.000,00 kn
c) rekonstrukcija društvenog doma u Slavonskom
Šamcu
Rekonstrukcija društvenog doma u Slavonskom
Šamcu

«Selište»

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

izrada projektno tehničke dokumentacije
pripremni radovi
ugradnja asfalta

Ukupno: 400.000,00 kn
Financiranje: Fond za regionalni razvoj: 200.000,00
Prihodi poslovanja Proračuna općine Slavonski
Šamac u iznosu od 200.000,00 kn.
Rok završetka radova: prosinac 2009.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3346
d) gradnja ceste u Kruševici

«Mali Bartun»

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

izrada projektno tehničke dokumentacije

Ukupno: 50.000,00 kn
Financiranje: Prihodi poslovanja Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 50.000,00 kn.
Rok završetka radova: lipanj 2009. godine
e) gradnja ceste u Slavonskom Šamcu
«Hrv.branitelji»
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b) izgradnja glavnih staza u groblju u Slav.Šamcu i u
groblju u Kruševici
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
pripremni radovi
ugradnja asfalta
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 40.000,00 kn (20.000,00
kn za staze u Slav. Šamcu i 20.000,00 za staze u
Kruševici).
Rok izgradnje: prosinac 2009. godine

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM
Članak 6.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
izrada projektne dokumentacije
pripremni radovi
ugradnja asfalta
Ukupno: 400.000,00
Financiranje: Fond za regionalni razvoj: 200.000,00
Namjenski prihodi Proračuna općine Slav. Šamac
200.000,00 kn;
Rok izgradnje: kraj 2009. godine.

a) Izgradnja vodoopskrbnog sustava u Slav. Šamcu i
Kruševici (distributivni vod)
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

izgradnja distributivnog voda u naseljimazavršetak
Ukupno: 60.000,00 kn
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slav. Šamac 60.000,00 kn.
Rok izgradnje: ožujak 2009.godine

III. GRAĐENJE GROBLJA
Članak 5.
a) Izgradnja mrtvačnica u Slavonskom Šamcu i
Kruševici.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
unutrašnje i vanjsko malterisanje
ugradnja stolarije
elektroinstalaterski i vodoinstalaterski radovi
vanjska fasada
unutrašnje opremanje
Rok izgradnje: kraj 2009. godine
Ukupno: 660.000,00 kn (mrtvačnica Sl. Šamac
330.000,00 kn + mrtvačnica Kruševica 330.000,00
kn)
Financiranje: pomoći iz Proračuna: 300.000,00
Namjenski prihodi Proračuna općine 165.000,00 knmrtvačnica Slavonski Šamac i 165.000,00
mrtvačnica Kruševica

V. VODOODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA

Članak 7.
a) izrada projektno tehničke dokumentacije
vodoodvonje i pročišćavanja otpadnih voda
Opis radova:
izrada projektno tehničke dokumentacije
vodoodvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Ukupno: 500.000,00 kn
Financiranje: Pomoći iz Proračuna: 400.000,00 kn i
namjenski prihodi Proračuna općine Slavonski
Šamac 100.000,00 kn
Rok izgradnje: prosinac 2009. godine
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Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.”
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

-

Održavanje groblja
Javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova, po djelatnostima, iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa, s naznakom izvora financiranja

Klasa: 021-05/08-02/41
Urbroj:2178/09-02-08-1
U Slavonskom Šamcu, 17. prosinca 2008. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dolores Brnad-Nedić, v.r.
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Članak 2.
U 2008. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Slavonski Šamac obuhvaća:

I. Odvodnju atmosferskih voda

25.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 Uredba) i
članka 28. Statuta općine Slavonski Šamac (“Služ
beni vjesnik Brodsko-posavske županije”,03/06),
Općinsko vijeće općine Slav. Šamac na svojoj 28.
sjednici održanoj 17. prosinca 2008. godine donosi:

Pod odvodnjom atmosferskih voda razumijeva se
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja
atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje
fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama:
pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na
području općine po potrebi
Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u
ukupnom iznosu od 33.500,00 kn, a financirat će se iz
Proračuna općine Slav. Šamac.

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
Pod održavanjem čistoće javnih površina
podrazumijeva se čišćenje javnih površina:

održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2008. godini

-

Članak 1.

-

Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2008. godini na području
općine Slav. Šamac za komunalne djelatnosti:

-

-

Odvodnja atmosferskih voda,
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
Održavanje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta

košnja trave i čišćenje raslinja na javnoj
površini ispred napuštenih kuća tri puta
godišnje
čišćenje ispred svih društvenih domova po
potrebi
čišćenje raslinja i košnja javnih površina u
Slav. Šamcu i u Kruševici

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom
iznosu od 40.000,00 kn, a financirat će se iz Proračuna
općine Slav. Šamac.
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III. Održavanje javnih površina
Pod održavanjem javnih površina naročito se
razumijeva održavanje javnih zelenih površina,
pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih
kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih
prometnih površina, te dijelovi javnih cesta koje
prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju
kao javne ceste prema posebnom zakonu:
-

čišćenje nogostupa na području općine
Slavonski Šamac
sanacija divljih deponija (10.000,00kn)
održavanje ostalih objekata (35.000,00) kn
održavanje ostalih javnih površina
(20.000,00)
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom
iznosu od 65.000,00 kn iz prihoda Proračuna općine.

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
putova
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta
razumijeva se održavanje površina koje se koriste za
promet po bilo kojoj osnovi i koje se pristupačne
većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu
posebnih propisa:
-

popravak i održavanje poljskih putova
(20.000,00 kn)
popravak ćuprija (10.000,00 kn)
popravak i nasipanje nerazvrstanih cesta
(25.000,00 kn)

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju
se u ukupnom iznosu od 55.000,00 kn iz prihoda
Proračuna općine Slav. Šamac za 2008. godinu.

V. Održavanje groblja
Pod održavanjem groblja razumijeva se
održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i
sahrane pokojnika.
-

tekuće održavanje čistoće u grobljima

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki predviđena u

Broj: 23

ukupnom iznosu od 35.000,00 kn financirat će se iz
prihoda Proračuna općine Slavonski Šamac za 2008.
godinu.

VI. Održavanje javne rasvjete
Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se
upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete uključivo podmirenje troškova električne
energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih
cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta:
izmjena i popravci rasvjetnih tijela za
područje općine po, potrebi tijekom godine
(20.000,00 kn)
trošak električne energije za javnu rasvjetu
(80.000,00).
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki
predviđaju se u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, a
financirat će se iz namjenskih prihoda Proračuna
općine.

Članak 3.
Planirana sredstva komunalne naknade u
iznosu od 80.000,00 kn raspoređuju se i troše u skladu
s dinamikom ostvarenja i naplate komunalne naknade.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa:021-05/08-02/40
Urbroj: 2178/09-02-08-1
U Slavonskom Šamcu, 17. prosinca 2008. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dolores Brnad-Nedić, v.r.
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26.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 Uredba) i
članka 28. Statuta općine Slavonski Šamac (“Služ
beni vjesnik Brodsko-posavske županije”, 03/06),
Općinsko vijeće općine Slav. Šamac na svojoj 28.
sjednici održanoj 17. prosinca 2008. godine donosi:
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2009. godini

odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja
atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje
fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama:
pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na
području općine po potrebi
Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u
ukupnom iznosu od 42.000,00 kn, a financirat će se iz
Proračuna općine Slav. Šamac.

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
Pod održavanjem čistoće javnih površina
podrazumijeva se čišćenje javnih površina:
-

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2009. godini na području
općine Slav. Šamac za komunalne djelatnosti:
q
Odvodnja atmosferskih voda,
q
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
q
Održavanje javnih površina
q
Održavanje nerazvrstanih cesta
q
Održavanje groblja
q
Javna rasvjeta
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova, po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa, s naznakom izvora
financiranja

-

U 2009. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Slavonski Šamac obuhvaća:
I. Odvodnju atmosferskih voda
Pod odvodnjom atmosferskih voda razumijeva se

košnja trave i čišćenje raslinja na javnoj
površini ispred napuštenih kuća tri puta
godišnje
čišćenje ispred svih društvenih domova po
potrebi
čišćenje raslinja i košnja javnih površina u
Slav. Šamcu i u Kruševici

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom
iznosu od 48.000,00 kn, a financirat će se iz Proračuna
općine Slav. Šamac.

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

Članak 2.
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-

čišćenje nogostupa na području općine
Slavonski Šamac (9.000,00)
sanacija divljih deponija (10.000,00kn)
održavanje ostalih objekata (20.000,00) kn
održavanje ostalih javnih površina
(30.000,00)
izgradnja spomen obilježja poginulim
braniteljima u Slav. Šamcu i Kruševici
(60.000,00 kn)

Strana: 3350

»SLUŽBENI VJESNIK«

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom
iznosu od 129.000,00 kn iz
prihoda Proračuna
općine.

-

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

popravak i održavanje poljskih putova
(200.000,00 kn)
popravak ćuprija (10.000,00 kn)
popravak i nasipanje nerazvrstanih cesta
(30.000,00 kn)
nabavka
oprema za održavanje
nerazvrstanih cesta (30.000,00 kn)

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju
se u ukupnom iznosu od 270.000,00 kn iz prihoda
Proračuna općine Slav. Šamac za 2008. godinu.

V. Održavanje groblja
Pod održavanjem groblja razumijeva se
održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i
sahrane pokojnika.
-
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izmjena i popravci rasvjetnih tijela za
područje općine po, potrebi tijekom godine
(45.000,00 kn)
trošak električne energije za javnu rasvjetu
(80.000,00).

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki
predviđaju se u ukupnom iznosu od 125.000,00 kn, a
financirat će se iz namjenskih prihoda Proračuna
općine.
Članak 3.
Planirana sredstva komunalne naknade u
iznosu od 70.000,00 kn raspoređuju se i troše u skladu
s dinamikom ostvarenja i naplate komunalne naknade.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa:021-05/08-02/42
Urbroj: 2178/09-02-08-1
U Slavonskom Šamcu, 17. prosinca 2008. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

tekuće održavanje čistoće u grobljima

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki predviđena u
ukupnom iznosu od 40.000,00 kn financirat će se iz
prihoda Proračuna općine Slavonski Šamac za 2008.
godinu.
27.

VI. Održavanje javne rasvjete
Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se
upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete uključivo podmirenje troškova električne
energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih
cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta:

Na temelju članka 14. i članka 15. Pravilnika
o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(«Narodne Novine» broj 119/01, 74/02 i 3/04) i članka
28. Statuta općine Slavonski Šamac («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 03/06.),
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac, je na svojoj
28. sjednici održanoj 17. prosinca 2008. godine,
donijelo
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ODLUKU

Članak 4.

o imenovanju Inventurne komisije o popisu
imovine općine Slavonski Šamac sa stanjem
31. 12. 2008. godine

Popis će se obavljati u razdoblju od 27. 12. do
31. 12. 2008. godine.

Članak 1.
Članak 5.
Sa stanjem na dan 31. 12. 2008. godine,
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac nalaže
obaviti sveobuhvatni popis imovine i obveze općine
Slavonski Šamac i to:

Izvještaj o popisu i rezultati popisa s
obrazloženjima, mišljenjima i prijedlozima u svezi
inventurnih razlika (naturalno i vrijednosno po
knjigovodstvenoj vrijednosti) mora biti izrađen i
dostavljen najkasnije do 22. siječnja 2009. godine.

-nematerijalne imovine;
-dugoročnih financijskih ulaganja;
-materijala i sitnog inventara;
-uredskog inventara i opreme;
-potraživanja i obveza;
-novca i vrijednosnica u blagajni
(navesti konkretne oblike-skupine imovine i obveza)

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.»

Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Za obavljanje popisa iz članka 1. ove Odluke
osniva se Jedinstveno povjerenstvo u sastavu:
-

-

za predsjednika povjerenstva
Petar Lešić, potpredsjednik/član Općinskog
vijeća,
za člana povjerenstva
Antun Branković, član Općinskog vijeća,
za člana povjerenstva
Manda Nikolić, član Općinskog vijeća.

Članak 3.
Za koordinatora popisa određuje se Ana
Martić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
općine Slavonski Šamac.

Članak 6.

Klasa:021-05/08-02/45
Urbroj:2178/09-02-08-1
Slavonski Šamac, 17. prosinca 2008.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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OPĆINA VRBJE

11.
Na temelju članka 55. i 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
("Narodne novine" br. 117/93.), te na temelju članka 5. 18. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.
91/94) i članka 26. Statuta općine Vrbje, Općinsko vijeće općine Vrbje na svojoj 27. sjednici održanoj
15. 12. 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke Plana Proračuna za 2008. godinu
(1. rebalans)
Članak 1.
Proračun općine Vrbje za 2008. godinu sastoji se od
A.

Račun prihoda i rashoda

Ukupni prihodi
2.361.400
Ukupni rashodi
2.361.400
Razlika-Višak/Manjak
-

4.433.885
4.433.885
-

2.339.800
1.921.323
418.477

3.393.127
3.650.236
-257.109
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Predsjednik Općinskog vijeća:
MILAN BRKANAC, v.r.
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Klasa:400-06/08-01/04
Urbroj:2178/19-03-08-1
Vrbje, 15.12.2008.

OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja s primjenom od 1.siječnja 2008.god. i objavit će se u "Službenom vijesniku 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 2008. godine.

Članak 3.

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

Članak 2.

Broj: 23
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12.
Na temelju članka 55. i 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
("Narodne novine" br. 117/93.), te na temelju članka 5. 18. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.
91/94) i članka 26. Statuta općine Vrbje, Općinsko vijeće općine Vrbje na svojoj 28. sjednici održanoj
22. 12. 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o Planu Proračuna za 2009. godinu
Članak 1.
Proračun općine Vrbje za 2009. godinu sastoji se od
A.

Račun prihoda i rashoda

Ukupni prihodi
2.361.400
Ukupni rashodi
2.361.400
Razlika-Višak/Manjak
-

3.393.127
3.650.236
257.109

5.154.237
5.154.237
-

3.390.500
3.390.500
-

3.391.000
3.391.000
-
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Klasa:400-06/08-01/05
Urbroj:2178/19-03-08-1
Vrbje, 22.12.2008.

OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća:
MILAN BRKANAC, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja s primjenom od 1.siječnja 2009.god. i objavit će se u "Službenom vijesniku Brodsko-posavske županije".

Članak 4.

Članak 3.
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 2009. godine.

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.

Članak 2.

Broj: 23
»SLUŽBENI VJESNIK«
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13.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o
proračunu («Narodne novine» br. 96/03) i članka 26.
Statuta općine Vrbje («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 11/01), Općinsko vijeće
općine Vrbje na svojoj 28.sjednici održanoj
22.prosinca 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna općine Vrbje
za 2009. godinu

Strana: 3381

tijekom godine za nepredviđene namjene, za koje u
Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za
koje nisu utvrđena dostatna sredstva.
Sredstva proračunske pričuve osim u hitne i
nepredviđene rashode koristi se i za izvršavanje
sudskih odluka.

Članak 4.
O korištenju cjelokupne proračunske pričuve
odlučuje Općinsko poglavarstvo o čemu izvješćuje
Općinsko vijeće.

Članak 5.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način
izvršavanja Proračuna općine Vrbje za 2009. godinu
koji obuhvaća:
naplatu prihoda koji prema Zakonu o
financiranju jedinica lokalne i područne samouprave i
drugim propisima, te odlukama Općinskog vijeća
pripadaju općini
raspodjelu prihoda i stavljanje sredstava na
raspolaganje korisnicima sredstava Proračuna

Naredbodavac za izvršenje Proračuna u
cijelosti je načelnik općine i odgovoran je za njegovo
izvršenje.
Članak 6.
Godišnji proračun izvršava se od 1.siječnja do
31.prosinca 2009. godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene
do 31.prosinca 2009. godine, podmirit će se iz
namjenski odobrenih sredstava Proračuna sljedeće
fiskalne godine.

Članak 2.
Korisnici Proračuna sredstva mogu koristiti
samo za namjene koje su određene Proračunom,
štedljivo i u skladu s propisima o korištenju, odnosno
raspolaganju tim sredstvima.

Članak 3.
Sredstva proračunske pričuve koriste se

Članak 7.
Ako tijekom godine dođe do povećanja ili
smanjenja prihoda i rashoda, Proračun se mora
uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Članak 8.

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

Broj: 23

Klasa:400-06/08-01/06
Urbroj:2178/19-03-08-1
Vrbje, 22.prosinca 2008.
Predsjednik Općinskog vijeća:
MILAN BRKANAC, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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OPĆINA VRPOLJE

42.

B.

Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o
prroačunu ("Narodne novine" 96/03.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 19. sjednici
održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

C.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
(Višak prihoda i rezerviranja)

0,00

Račun zaduživanja/Financiranja

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna
općine Vrpolje za 2008. godinu

I

Opći dio
Članak 1.

Proračun općine Vrpolje za 2008. godinu
sastoji se od:
A.

Računa prihoda i rashoda

Primici od financijske imovine
i zaduživanja

0,00

Izdaci za financijsku
imovinu i otplate zajmova
Neto zaduživanje/Financiranje

0,00

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

0,00

Članak 2.

Prihodi
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

5.931.500,00

Rashodi
Rashodi za
nefinancijsku imovinu

2.895.700,00
3.075.800,00

Razlika-Višak/Manjak

0,00

40.000,00

Prihodi i rashodi Proračuna po grupama,
utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2008.
godinu.
Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz
izdataka po osnovnim i potanjim namjenama.
Prihodi i rashodi u Bilanci, te izdaci u
posebnom dijelu Proračuna povećavaju se,
odnosno smanjuju kako slijedi:
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Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine po nositeljima i potanjim namjenama kako
slijedi:
OPĆINA VRPOLJE
REBALANS PRORAČUNA ZA 2008. GODINU
POSEBNI DIO

Članak 3.

Strana: 3392
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Broj: 23

Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Klasa : 021-05/08-01/7
Urbroj: 2178/11-01/08-3
Vrpolje, 22. 12. 2008. g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

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

Članak 4.

Broj: 23
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43.
Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi («N.N.» br. 110/07) i članka 38. Statuta općine Vrpolje
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 15/01. i 22/06), Općinsko poglavarstvo općine Vrpolje na
svojoj 43. sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana nabave za 2008. godinu
Članak 1.
Članak 1. Plana nabave za 2008. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 3/08.)
mijenja se i glasi:
Ovom Odlukom sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Proračuna općine Vrpolje za 2008. godinu
utvrđuje se Plan nabave kako slijedi:
Red.br.Konto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

3221
3225
3232
3233
3234
3237
3238
3239
3293
3299
3822
4212
4213
4214
4221
4223
4514

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar
Usluge tekućeg i inv. održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale Usluge
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Poslovni objekti
Ceste i građevinski objekti
Ostali građevinski objekti
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Dodatna ulaganja na ostalim građ. objektima
U K U P N O:

Planirani iznos
19.500,00
21.500,00
355.000,00
23.500,00
127.500,00
374.000,00
4.000,00
3.500,00
65.000,00
70.000,00
600.000,00
200.000,00
996.800,00
1.640.000,00
10.000,00
17.500,00
200.000,00
4.727.800,00

Članak 2.
Postupak nabave provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi («N.N.» br.110/07)
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječanja 2008. godine i objavit
će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 022-05/08-02/51
Urbroj: 2178/11-02/08-1
Vrpolje, 18. 12. 2008. g.
Predsjednik Općinskog poglavarstva
Ankica Zmaić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 23
44.

Strana: 3399
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 Brodskoposavske županije», br. 15/01.) Općinsko vijeće
općine Vrpolje na 19. sjednici održanoj 22. 12. 2008.
godine donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna
općine Vrpolje za 2009. godine

Pravo i odgovornost za izvršenje Proračuna
ima Općinsko poglavarstvo.
Članak 6.
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 7.
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja
Proračuna općine Vrpolje za 2009. 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 8.
Članka 2.
Sredstva Proračuna se koriste samo za
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.

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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine i bit će
objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/08-01/7
Urbroj: 2178/11-01/08-5
Vrpolje, 22. 12. 2008.g.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mijo Šunić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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45.

B.

Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" 96/03.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 19. sjednici
održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

C.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
(Višak prihoda i rezerviranja)

0,00

Račun zaduživanja/Financiranja

PRORAČUN
općine Vrpolje za 2009. godinu

I

Opći dio

Primici od financijske imovine
i zaduživanja

0,00

Izdaci za financijsku
imovinu i otplate zajmova
Neto zaduživanje/Financiranje

0,00

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

0,00

Članak 1.
Proračun općine Vrpolje za 2009. godinu
sastoji se od:
A.

Računa prihoda i rashoda
Članak 2.

Prihodi
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

10.987.400,00

Rashodi
Rashodi za
nefinancijsku imovinu

2.882.400,00

Razlika-Višak/Manjak

835.000,00

8.940.000,00
0,00

Prihodi i rashodi Proračuna po grupama,
utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2009.
godinu. Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz
izdataka po osnovnim i potanjim namjenama, a
kako slijedi:
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POSEBNI DIO

PRORAČUN ZA 2009. GODINU

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

Članak 3.
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Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Klasa : 021-05/08-01/7
Urbroj: 2178/11-01/08-4
Vrpolje, 22. prosinca 2008. g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

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

Članak 4.

Broj: 23
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46.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 76/07.) i
članka 26. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije br. 15/01. i 22/06.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 19. sjednici
održanoj 22. prosinca 2008. godine donijelo je
ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna PPUO Vrpolje

Članak 1.
Pristupa se izradi izmjena i dopuna PPUO
Vrpolje sukladno članku 102. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 76/07.)

Broj: 23

8. K.č.br. 187 prebaciti iz poljoprivredne u
proizvodno-poslovnu zonu
9. K.č.br. 1393 promijeniti iz građevinskog u
proizvodno-poslovnu zonu
10. Utvrditi optimalne trase koridora županijske ceste
iz pravca Strizivojne
u k.o. Stari Perkovci
11. Zonu Trnjače prebaciti iz stambene u proizvodnoposlovnu zonu
12. Stadion «Dobrevo» prenamijeniti iz građevinskog
u sportsko-rekreacijsku zonu
13. K.č.br. 2019/1 i k.č.br. 2019/2 prebaciti iz
poljoprivrednog u proizvodno poslovnu zonu
14. k.č.br. 1701/1 i k.č.br. 1701/2 izbaciti iz
građevinskog područja u poljoprivredno
15. Pozicionirat denivelirani prijelaz preko
željezničke pruge varijante
u k.o. Čajkovci

Članak 2.
Izmjenama i dopunama PPUO Vrpolje
obuhvatit će se sljedeći zahtjevi:
Točkaste izmjene:

16. k.č.br. 759 izbaciti iz građevinskog područja i
staviti u poljoprivredno
17. k.č.br. 707 i k.č.br. 708 promijeniti iz
građevinskog u proizvodno-poslovnu zonu
18. Formirati silazak s 5c koridora u općini Vrpolje na
županijsku cestu 4202 odvojak prema selu priključak

u k.o. Vrpolje
1. k.č.br. 1911/1, k.č.br. 1911/2, k.č.br. 1911/3
prebaciti iz poljoprivredne u proizvodno-poslovnu
zonu
2. Zona Močilno (Sušionica u Vrpolju i vodocrpilište,
te građevinsko zemljište u vlasništvu općine k.č.br.
2103/1, k.č.br. 2169/1 i k.č.br. 2169/2) izučiti Odluku
o vodozaštitnom području, te potom pristupiti glede
promjena namjene proizvodno poslovna zona
3. Formirati proizvodno-poslovnu zonu «Vašarište» po digitalnom katastru
4. k.č.br. 1363 izbaciti iz građevinskog područja i
staviti u poljoprivredno zemljište
5. Formirati lokaciju predviđenu za zatvor na k.č.br.
1235 i k.č.br. 1390 minimalna dislokacija obilaznice
6. Odrediti lokaciju za Uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda površine cca 1ha uz kanal Srednje
prema Biđu na Izištu
7. Prestruktuirati cijelu zonu k.č.br. 1400/2 i k.č.br.
1400/5 glede namjene

Članak 3.
U provedbenim odredbama Plana ugradit će
se u tekst sljedeći zahtjevi:
1. vezano za prometne površine pristup građevinskoj
čestici može biti s puta postojeće veličine, ali da
prilikom izdvajanja dozvole treba prilagođavati
smještaj građevina u skladu s budućim veličinama
prometnica
2. opskrba građevina s elektrosustavom u prijelazno
vrijeme moguće je priključiti na alternativne izvore
energije (agregat, solarni sustav i sl.)
3. u čl. 21. treba uvrstiti da unutar stambene građevine
mogu biti sadržaji poslovne namjene
4. u čl. 22. uvrstiti da se može prihvatiti i veća
izgrađenost postojeće čestice s tim da se u postojeću
izgrađenost računaju samo legalno sagrađene
građevine
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5. u čl. 31. uvjete za nadozid odrediti prema Zakonu o
gradnji
6. čl. 32. treba uskladiti sa Zakonom o gradnji i dodati
članak za ograde
7. u čl. 39. treba uvrstiti pomoćne građevine etaže
P+P+K
8. u čl. 44. treba uvrstiti da se izvan građevinskog
područja mogu graditi građevine u funkciji lovstva i
rekreativnog turizma
jahanje, pecanje i drugi
turističkih sadržaja (ruralni vidikovci i dr.)
9. u čl. 45. treba dodati provedbene odrednice
10. u čl. 47. treba navesti posebne proizvodnoposlovne zone u Vrpolju, Čajkovci i Stari Perkovci
11. čl. 49 i čl. 50 uskladiti s obzirom na uvjetan broj
grla s PP Brodsko-posavske županije kao i udaljenosti
od ceste
12. čl. 54 uskladiti sa čl. 21. izmjena Plana
13. u čl. 55 treba dodati da u iznimnim udaljenostima
građevina može biti na međi uz suglasnost susjeda.
14. u čl. 55 treba dodati zone u Vrpolju, Čajkovcima i
Starim Perkovcima, te zone u grafičkim prilozima
Plana proizvodno poslovne zone
15. u čl. 63 treba dodati i građevine u funkciji turizma
16. u čl. 70. dodati provedbene odrednice i vezati za
početak definiranje što se sve može graditi izvan
građevinskog područja
17. u čl. 71 tablicu izbaciti i pojednostaviti
18. u čl. 78 treba navesti građevine društvenih
djelatnosti i to. dječji vrtići, jaslice, osnovna i srednja
škola
19. čl. 82 treba izbaciti
20. u čl. 84 treba dodati provedbene odrednice
21. čl. 92 treba uskladiti vezano za postojeće ulice
22. u čl. 95. treba dodati da se izvan građevinskog
područja uz javnu cestu mogu graditi uslužni sadržaji
23. u čl. 144. treba dodati da minimalna udaljenost
septičke jame mora biti 1,0 m
24. u čl. 187. izbaciti DPU
25. čl. 194 izbaciti
26. Uskladiti odredbe za provođenje PPUO s novim
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
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Članak 5.

Osnovni razlog i cilj izrade Izmjena i dopuna
PPUO Vrpolje je stvaranje prostorne osnove i uvjeta
za planirani i pojačani razvoj gospodarstva, naselja i
pratećih funkcija na području općine Vrpolje.
Članak 6.
Za potrebe izrade Plana potrebno je koristiti
novu digitalnu podlogu, državnu kartu ODK u mjerilu
1:25000 izrađenu 2007/2008.g., kao i novu digitalnu
katastarsku podlogu za općinu Vrpolje.
Izmjene i dopune će se u cijelosti elaborirati
na navedenim podlogama.

Članak 7.
Stručna rješenja pribavit će se od strane
stručnog izrađivača Plana.
Članak 8.
Popis tijela i osoba određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) za izradu
Prostornog plana iz područja svog djelokruga, te
drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana je
sljedeći:
1. REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
A. Starčevića 43
35 000 Slavonski Brod
2. REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu prirode
Runjaninova 2
10 000 ZAGREB

Članak 4.
Navedeni zahtjevi iz članka 2. i članka 3. ove
Odluke ugradit će se na odgovarajući način u
tekstualni i grafički dio PPUO Vrpolje

3. REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša
Trg kralja Petra Krešimira IV
10 000 Zagreb
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4. REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Uprava za poljoprivredno zemljište
Gđa. Ana Budanko Penavić
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
5. REPUBLIKA HRVATSKA
M I N I S TA R S T V O R E G I O N A L N O G
RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG
GOSPODARSTVA
Babonićeva 121
10000 ZAGREB
6 . U R E D D R Ž AV N E U P R AV E U
BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
Služba za gospodarstvo
Odsjek za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
P. Krešimira IV br. 1
35000 Slavonski Brod
7. MUP PU Brodsko-posavska
8. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
P. Krešimira IV. br. 1
35000 Slavonski Brod
9. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje i
graditeljstvo
P. Krešimira IV br. 1
SLAVONSKI BROD
10. SUSJEDNE JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE:
- OPĆINA STRIZIVOJNA
- OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
- OPĆINA VELIKA KOPANICA
1 1 . H RVAT S K A A G E N C I J A Z A
TELEKOMUNIKACIJE
Jurišićeva13
10 000 ZAGREB
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12. HT HRVATSKA POŠTA d.d.
Središte pošta Slavonski Brod
Trg pobjede 2
35000 Slavonski Brod
13. HT-HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE d.d.
Sektor za dokumentaciju
telekomunikacijsku infrastrukturu
Palmotićeva 82
10 000 ZAGREB

i

14. OT OPTIMA TELEKOM d.o.o.
Regija Istok
Lorenza Jagera 2
31000 Osijek
15. T-MOBILE HRVATSKA d.o.o.
Sektor za planiranje i razvoj sustava
Ulica grada Vukovara 23
10 000 Zagreb
16. VIPNET d.o.o.
Odjel izgradnje
Ulica Hrvatske Republike 43
31000 Osijek
17. TELE 2 d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 D
10 000 Zagreb
18. HEP OPERATOR PRIJENOSNOG
SUSTAVA d.o.o.
Prijenosno područje Osijek
Šetalište kardinala F. Šepera 1a
31000 Osijek
19. HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.o.
Elektra Slavonski Brod
Služba za razvoj i investicije
P. Krešimira IV br. 11
35000 Slavonski Brod
20. BROD PLIN d.o.o. Slavonski Brod
T. Skalice 4
35000 Slavonski Brod
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21. PLINACRO d.o.o. Zagreb
Savska cesta 88a
10 000 Zagreb
22. INA d.d.
Šubićeva 29
10 000 Zagreb
23. JANAF d.d.
Miramarska 24
10 000 Zagreb
24. HRVATSKE CESTE d.o.o.
Odjel za studije i projekte
Vonćinina 3
10 000 Zagreb
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Članak 9.

Moguća su nužna usklađenja s podacima iz
planova institucija s javnim ovlastima, a u suglasju s
dokumentima koji su nastali od donošenja izvornog
PPUO Vrpolje, 2006. godine («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije br. 22/06.)

Članak 10.
Nacrt Prijedloga izmjena i dopuna Plana
izradit će se najkasnije u roku 45 dana od primitka
zahtjeva iz članka 8. ove Odluke

Članak 11.
25. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
I.G. Kovačića 58
Slavonski Brod
26. HRVATSKE ŽELJEZNICE
Razvoj i investicije
A. Mihanovića 12
10 000 Zagreb
27. HRVATSKE VODE ZAGREB
VGO za vodno područje sliva Save
VGI «Brodska-posavina» Sl. Brod
B. Radića 22
35000 Slavonski Brod
28. ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.
Bana Jelačića 65
31400 Đakovo
29. VODOVOD d.o.o.
N.Zrinskog 25
35000 Sl. Brod
30. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
Širolina 4
10 000 Zagreb
Pravne osobe navedene u stavku 1. ovog
članka dužne su osigurati i dostaviti općini zahtjeve
(podatke, planske smjernice i propisane dokumente)
sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji u roku od 30 dana.

Ovom se Odlukom tijekom izrade izmjena i
dopuna PPUO Vrpolje ne utvrđuje zabrana izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno građenje.

Članak 12.
Izvori financiranja za izradu izmjena i dopuna
Plana osiguravaju se iz Proračuna općine Vrpolje.
Članak 13.
Provođenje ove Odluke povjerava se
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vrpolje.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/08-01/7
Urbroj: 2178/11-01/08-1
Vrpolje, 22. 12. 2008.g.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mijo Šunić, v.r.
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h) Šah klub «Vrpolje» - 1.000,00 kuna
Članak 3.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi i članka 38. Statuta
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 15/01 i 22/06.), Općinsko poglavarstvo
općine Vrpolje na svojoj 43. sjednici održanoj 18. 12.
2008. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa
javnih potreba u području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguraju
u Proračunu općine Vrpolje za 2008. godinu

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:
U 2008. godini utvrđuje se ukupna sredstva za
financiranje predškolskog odgoja na području općine
Vrpolje od 106.000,00 kuna kako slijedi:
a) Predškolski odgoj Mala škola
- 96.000,00 kuna
b) Školski odgoj OŠ «Ivan Meštrović»
- 10.000,00 kuna
Članak 4.
Članak 4. Programa za vjerske zajednice briše
se.

Članak 1.

Članak 5.

Članak 1. Programa javnih potreba u
području društvenih djelatnosti za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2008.
godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 3/08.), mijenja se i glasi:
U 2008. godini utvrđuju se ukupna sredstva
za financiranje kulture na području općine Vrpolje u
iznosu od 60.500,00 kuna kako slijedi:
a) za knjižnu i ne knjižnu građu:
- 32.500,00 kuna za čitaonicu
b) za KUD «Ravnicu» Stari Perkovci
- 18.000,00 kuna
c) za troškove Hrvatske čitaonice
- 10.000,00 kuna

Članak 5. Programa mijenja se i glasi:
U 2008. godini utvrđuje se ukupna sredstva za
financiranje Vatrogasne zajednice općine Vrpolje
(VZO) i vatrogastva na području općine Vrpolje u
iznosu od 157.300,00 kuna kako slijedi:
- VZO 46.000,00 kuna
- DVD Vrpolje donacije i kapitalne donacije
- 68.300,00 kuna
- DVD Čajkovci donacije i kapitalne donacije
- 43.000,00 kuna

Članak 2.
Članak 2. Programa mijenja se i glasi:
U 2008. godini utvrđuju se ukupna sredstva
za financiranje kulture na području općine Vrpolje u
iznosu od 135.000,00 kuna kako slijedi:
a) RK Vrpolje 60.000,00 kuna
b) Tae kwon do klub Vrpolje 14.000,00 kuna
c) NK «Sloga» Vrpolje 23.300,00 kuna
d) NK «Mladost» Čajkovci 18.000,00 kuna
e) NK «Slavonac» Stari Perkovci 15.000,00 kuna
f) ŠRU «Štuka» Vrpolje 1.700,00 kuna
g) Šah klub «Čajkovci» - 2.000,00 kuna

Članak 6.
Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa javnih potreba na području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2008. godinu iznose
453.800,00 kuna.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE

7.
riječ «u iznosu od 200.000,00 kuna»
zamjenjuje se riječi «u iznosu od 236.000,00 kuna».

Klasa: 022-05/08-01/52
Urbroj: 2178/11-01/08-1
Vrpolje, 18. 12. 2008.g.
Predsjednik Općinskog poglavarstva:
Ankica Zmaić, v.r.
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Članak 2.
U članku 5. Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području općine Vrpolje za 2008.
godinu mijenja se i glasi:
- riječ «u iznosu od 455.000,00 kuna» zamjenjuje se
riječima «u iznosu od 480.000,00 kuna».

Članak 3.
48.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br.
26/03., 82/04. i 178/04.) i članka 26. Statuta općine
Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 15/01. i 22/06.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 19. sjednici održanoj 22. 12. 2008.
godine donijelo je
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine
i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/08-01/7
Urbroj: 2178/11-01/08-6
Vrpolje, 22. 12. 2008.g.

o izmjeni i dopuni
Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Vrpolje za 2008. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća:
Mijo Šunić, v.r.

Članak 1.
U članku 4. Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području općine Vrpolje za 2008.
godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 3/08.) mijenja se:
1. riječ « u iznosu od 20.000,00 kuna» zamjenjuje se
riječima « u iznosu od 10.000,00 kuna».
2. riječ «u iznosu od 30.000,00 kuna» zamjenjuje se
riječima «u iznosu od 25.000,00 kuna.
3. riječ «u iznosu od 15.000,00 kuna» zamjenjuje se
riječima «u iznosu od 16.000,00 kuna»
4. riječ «u iznosu od 80.000,00 kuna» zamjenjuje se
riječima «u iznosu od 71.000,00 kuna»
5. riječ «u iznosu od 70.000,00 kuna» zamjenjuje se
riječima «u iznosu od 50.000,00 kuna».
6. riječ «u iznosu 40.000,00 kuna» zamjenjuje se
riječima «u iznosu od 72.000,00 kuna».

49.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br.
26/03., 82/04., 110/04. i 178/04.) i članka 26. Statuta
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 15/01. i 22/06.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na 19. sjednici održanoj 22. 12. 2008.g.
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Vrpolje za 2008. godinu
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Članak 1.

Članak 4.

Članak 2 a) Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u općini Vrpolje za
2008. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 3/08.) mijenja se i glasi:
Građenje javnih površina i uređenje javnih
površina financirat će se iz sredstava Proračuna
općine Vrpolje u iznosu od 30.000,00 kuna za
- vodni doprinos i ostale financijske obveze za
ishođenje cjelokupne projektne dokumentacije za
izgradnju nogostupa u Vrpolju u iznosu 10.000,00
- postavljanje i ugradnja autobusnih nadstrešnica u
Vrpolju u iznosu 20.000,00 kuna

Članak 5. Programa mijenja se i glasi:
Građenje javne rasvjete financirat će se iz
Proračuna općine Vrpolje u iznosu 200.000,00 kuna
za:
- izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u naselju
Vrpolje 200.000,00 kuna

Članak 2 b) Programa mijenja se i glasi:
Priključenje fontane na elektromrežu koja će
biti u sklopu kružnog toka u Vrpolju na Trgu dr. Franje
Tuđmana, a potrebna za ishođenje projektne
dokumentacije financirat će se iz Proračuna općine
Vrpolje u iznosu 20.000,00 kuna.

Članak 5.
Članak 6. Programa mijenja se i glasi:
Građenje objekata i uređaja za opskrbu
pitkom vodom financirat će se iz Proračuna općine
Vrpolje u iznosu 50.000,00 kuna za:
- vodovodni priključak u centru u naselju Vrpolje
9.000,00 kuna
- produženje mreže i priključak u Starim Perkovcima
22.000,00 kuna
- produžetak mreže u Vrpolju 19.000,00 kuna
Članak 6.

Članak 2.
Članak 3. Programa mijenja se i glasi:
Građenje nerazvrstanih cesta na području
općine Vrpolje financirat će se u iznosu 860.000,00
kuna iz Državnog proračuna i Proračuna općine
Vrpolje za
- izgradnju nerazvrstanih cesta na području
općine Vrpolje 860.000,00 kuna za radove izvedene
prethodne godine.
Članak 3.
Članak 4 a) Programa mijenja se i glasi:
Građenje groblja financirat će se iz Proračuna
općine Vrpolje u iznosu 200.000,00 kuna za:
- izgradnja Mrtvačnice kuće oproštaja na groblju u
Starim Perkovcima
II dio
a) projektne dokumentacije u iznosu 14.500,00 kuna
b) materijal za izgradnju I faze u iznosu 94.500,00
kuna
c) usluge izgradnje I faze u iznosu 73.000,00 kuna
Članak 4 b) Programa briše se.

Članak 7. Programa mijenja se i glasi:
Građenje objekata i uređaja za odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda kanalizacije financirat
će se u iznosu 1.529.000,00 kuna i to iz Državnog,
Županijskog i Općinskog proračuna za:
- izgradnja kanalizacije u naselju Vrpolje
1.529.000,00 kuna
Članak 7.
Članak 8. Programa komunalna
infrastruktura za poduzetničku zonu briše se.

Članak 8.
Članak 9. Programa mijenja se i glasi:
Građenje, uređenje i sanacija objekata
vjerskih zajednica na području općine Vrpolje
financirat će se u iznosu 500.000,00 kuna i to iz
Državnog, Županijskog i Općinskog proračuna
- sanacija i uređenje Crkve Sv. Ivana Krstitelja u
Vrpolju 405.000,00 kuna
- sanacija i uređenje Crkve Sv. Matije u
Čajkovcima
63.000,00 kuna
- sanacija i uređenje Crkve Sv. Ane u Starim
Perkovcima
32.000,00 kuna
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Članak 9.

ODLUKU

Članak 10. Programa Izgradnja objekata za
školstvo i zdravstvo briše se.

o imenovanju Komisije za popis dugotrajne
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava,
te obveza i potraživanja općine Vrpolje

Članak 10.
Članak 1.
Izgradnja objekata za šport i rekreaciju
financirat će se iz Općinskog proračuna u iznosu
23.500,00 kuna za:
- izradu projektne dokumentacije za športskorekreacijske terene na Dobrevu u Starim Perkovcima
u iznosu 23.500,00 kuna.
Članak 11.
Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog
Programa utvrđuju se u iznosu 3.412.500,00 kuna od
čega se financira iz Državnog proračuna 2.150.000,00
kuna, iz Županijskog proračuna 605.000,00 kuna i iz
Proračuna općine Vrpolje 657.500,00 kuna.

Ovom Odlukom imenuje se Komisija za
popis dugotrajne imovine, sitnog invetara,
novčanih sredstava, obveza i potraživanja općine
Vrpolje u sastavu:
1.
Mijo Šunić, za predsjednika
2.
Nada Funarić, član
3.
Ivan Pralas, član
Članak 2.
Sa stanjem 31. prosinca 2008. godine
obavit će se popis dugotrajne imovine, sitnog
inventara, novčanih sredstava, te obveza i
potraživanja općine Vrpolje.

Članak 12.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine
i objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.»
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/08-01/7
Urbroj: 2178/11-01/08-2
Vrpolje, 22. 12. 2008.g.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mijo Šunić, v.r.

Uz članove Komisije pri popisu inventara
u pojedinom mjestu prisustvovat će i predsjednik
mjesnog odbora.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 022-05/08-01/51
Urbroj: 2178/11-01/08-1
Vrpolje, 22. prosinca. 2008.g.

50.
Na temelju članka 38. Statuta općine
Vrpolje "Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/01. i 22/06.), Općinsko
poglavarstvo na svojoj 44. sjednici održanoj 22.
prosinca 2008. godine, donijelo je

Predsjednik Općinskog poglavarstva:
Ankica Zmaić, v.r.
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Izdaje Stručna služba za poslove Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod
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