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OPĆINA BEBRINA

33.

Članak 2.

Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o
proračunu
(«Narodne novine
br. 87/2008),
Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 12.
sjednici, održanoj 15. prosinca 2010. godine
donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju
Proračuna općine Bebrina
za 2011.godinu

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.
Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od
imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od
zaduživanja.

Članak 3.
Članak 1.
Proračun općine Bebrina (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.

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 općinski načelnik, o
čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Članak 4.

vjesniku Brodsko-posavske županije».

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u
cijelosti je načelnik općine.

Članak 5.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:400-01/10-01/30
Ur.broj:2178/02-03-10-1
U Bebrini, 15.prosinca 2010.g.

Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje
Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik općine. U
slučaju potrebe općinski načelnik 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 6.
Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda
Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj
godini, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kn,
ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
Ako je pojedinačna vrijednost veća od iznosa
od 0,5% prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u
prethodnoj godini, kod stjecanja ili otuđenja
nekretnina odluku o istom donosi Općinsko vijeće.
Općinski načelnik upravlja novčanim
sredstvima na računu Proračuna općine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

34.

Na
temelju
Zakona
o
proračunu
("Narodne novine" broj 87/08), Općinsko vijeće
općine Bebrina na svojoj 12. sjednici, održanoj
15. prosinca 2010. godine donijelo je
PRORAČUN
općine Bebrina za 2011. godinu

I

Opći dio
Članak 1.

Članak 7.

Proračun općine Bebrina za 20011. godinu
glasi:

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 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja
2011.godine, i bit će objavljena u «Službenom

A.

Račun prihoda i rashoda

Prihodi i
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

4.648.000,00

Rashodi poslovanja
Rashodi za nefinancijsku
imovinu

4.648.000,00

Razlika-Višak/Manjak

-
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Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
(Višak prihoda)

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

C.

-

Račun zaduživanja/Financiranja

Broj: 26

Neto zaduživanje/Financiranje

-

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

Članak 2.

Primici od financijske
imovine i zaduživanja

-

Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova

-

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

Broj: 26
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Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2011. godine, i bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Broj: 26

Klasa:400-01/10-01/29
Ur.broj:2178/02-03-10-1
U Bebrini, 15. prosinca 2010.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

51.

B.

Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona
o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i
članka 30. Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni
vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
09/2009.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba
na svojoj 12. sjednici održanoj 21. prosinca
2010. godine, donijelo je
PRORAČUN

Primici od financijske
imovine i zaduživanja

0

Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova

0

Neto zaduživanje/financiranje

0

C.

općine Gornja Vrba za 2011. godinu

Račun zaduživanja/financiranja

Raspoloživa sredstva iz prethodnih
godina
(Višak/manjak prihoda i rezerviranja)

Višak prihoda preneseni
I.

715.589,09

Opći dio
Višak/Manjak+Neto zaduživanje/
Financiranje+Raspoloživa sredstva
iz prethodnih godina
715.589,09

Članak 1.
Proračun općine Gornja Vrba za 2011.
godinu sastoji se od:

Članak 2.
A.

Računa prihoda i rashoda

Prihodi
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

15.117.000,00
13.917.000,00

Rashodi
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine

15.117.000,00
2.470.500,00
12.646.500,00

Razlika-Višak/Manjak

0,00

1.200.000,00

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po
ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu
prihoda i rashoda i Računu financiranja
Proračuna za 2011. godinu, kako slijedi:
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Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine rasporeðuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama
u posebnom dijelu Proračuna razvrstani prema programima, aktivnostima i projektima kako slijedi:

Članak 3.

II POSEBNI DIO
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Članak 4.

Članak 2.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a primjenjuje se od 1.
siječnja 2011. godine.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 400-08/10-01/6
Urbroj: 2178/28-02-10-1
Gornja Vrba, 21. prosinca 2010. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Marunica, v.r.

Članak 3.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u
cijelosti je općinski načelnik.
Članak 4.
Za izvršenje Proračuna u cijelosti odgovoran
je općinski načelnik.
U slučaju potrebe općinski načelnik može u
okviru utvrđenog iznosa rashoda Proračuna obaviti
preraspodjelu sredstava između pojedinih stavki do
5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.

52.

Članak 5.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o
proračunu (“Narodne novine” br. 87/08) i članka 30.
Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 09/2009.),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 12.
sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo
je:

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

ODLUKU

Članak 6.

o izvršenju Proračuna
općine Gornja Vrba za 2011. godinu

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. godine i bit će
objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.

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

KLASA: 400-08/10-01/6
URBROJ: 2178/28-02-10-2
Gornja Vrba, 21. prosinca 2010. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Marunica, v.r.
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OPĆINA OKUČANI

33.

B.

Na temelju članka 14.st.4. i čl.32.st. 2. i 3.
Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 96/03) i
članka 34. Statuta općine Okučani (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 10/09), 24.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani
("Službeni vjesnik BPŽ" br.3/02 i 10/09) Općinsko
vijeće općine Okučani na svojoj 17. sjednici održanoj
21.prosinca 2010g. donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna
općine Okučani za 2010g.(drugi rebalans )
I

OPĆI DIO

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ
PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA

0,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINEI ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE
0,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA + NETO
ZADUŽIVANJE / FINANACIRANJE

Članak 1.
Članak 1. mijenja se i glasi: Proračun općine
Okučani za 2010g. (u daljnjem tekstu “Proračun”)
sadrži:
A.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi/primici i
rashodi/izdaci po grupama utvrđuju se u Računu
prihoda i izdataka za 2010 g. kako slijedi po
pozicijama koje se mijenjaju:

PRIHODI
8.588.285,00
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
220.000,00

Članak 3.

RASHODI
5.388.285,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU
3.420.000,00
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK
0.00

Članak 3 mijenja i glasi :Rashodi i izdaci
Proračuna u iznosu 8.808.285,00 knraspoređuju seu
Posebnom dijelu izmjena i dopuna Proračuna kako
slijedi :

POSEBNI

DIO
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34.

C.

RAČUN ZADUŽIVANJA /
FINANCIRANJA

Na temelju članka 39. st.1. I 2. Zakona o
Proračunu (Narodne novine br. 87/08) i članka 34.
Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09), 24. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani („Službeni
vjesnik BPŽ“ br. 3/02 i 10/09), Općinsko vijeće
općine Okučani na svojoj 17. sjednici održanoj
21.prosinca 2010.g. donijelo je sljedeći :

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

PRORAČUN
općine Okučani za 2011. godinu

I

Članak 2.
Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u
Bilanci prihoda i izdataka za 2011. godinu kako
slijedi:

OPĆI DIO
Članak 1.

Proračun općine Okučani za 2010g. sastoji se od:
A.

RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI
22.470.706,72
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.019.000,00
RASHODI
5.125.665,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU
18.364.041,72
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

B.

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA
IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA

Članak 3.
Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od
23.489.706,72 kn raspoređuje se po organizacijskoj,
ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom
dijelu kako slijedi :

POSEBNI DIO
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sredstava za rad stavljaju se na raspolaganje sa žiroračuna Proračuna na njihov žiro-račun.

Na temelju čl. 13..i čl. 14. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) i članka 34.
Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09) Općinsko vijeće
općine Okučani na svojoj 17. sjednici održanoj 21.
prosinca 2010. g. donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna općine Okučani
za 2011.g.

Članak 5.
Raspodjela prihoda i stavljanje na raspolaganje vršit
će se u pravilu ravnomjerno u tijeku godine na sve
korisnike sredstava i to prema dinamici ostvarivanja
prihoda, odnosno prema rokovima dospijeća plaćanja
obveza za koje su sredstva osigurana u Proračunu
usklađeno s planiranim sredstvima za odnosno
tromjesečje.

Članak 1.

Ovlašćuje se načelnik općine da izvršava isplate
sredstava korisnicima Proračuna u skladu s
raspoloživim sredstvima.

Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja
Proračuna općine Okučani za 2011g. koji obuhvaća:

Članak 6.

-

naplatu prihoda koji prema Zakonu o financiranju
jedinica lokalne uprave područne (regionalne)
samouprave i drugim propisima, te Odlukama
Općinskog vijeća pripadaju općini

Doznačena, a neutrošena sredstva u tijeku 2011.g.
ostaju korisnicima za prijenos u narednu godinu radi
korištenja za iste namjene ili raspored po važećim
propisima i za druge namjene.

-

raspodjelu prihoda i stavljanje sredstava na
raspolaganje korisnicima Proračuna

Članak 7.

Članak 2.
Prihodi i izdaci Proračuna utvrđuju se u Bilanci
prihoda i izdataka Proračuna općina Okučani za
2011g. po skupinama, podskupinama i odjeljcima.

Hitni i nepredvidivi izdaci koji se pojave tijekom
proračunske godine podmiruju se iz stavke
“Neraspoređeni rashodi do visine proračunske
pričuve” do iznosa utvrđenog Godišnjim proračunom.
Ovlašćuje se načelnik općine da odlučuje o korištenju
sredstava tekuće pričuve u iznosu od 50% sredstava
odobrenih u Proračunu za tu namjenu.

Članak 3.
Članak 8.
Nosioci i korisnici proračunskih sredstava mogu
preuzimati obveze samo u granicama Zakona i u
okviru sredstava koja su im planirana u Proračunu, a
utvrđene u “Posebnom dijelu”.

Članak 4.
Nosiocima i korisnicima proračunskih sredstava,

Korisnici Proračuna koji ostvaruju vlastite prihode
obavljanjem poslova vlastite djelatnosti koji se
financiraju iz Proračuna općine Okučani mogu se
koristiti tim prihodima za pokriće izdataka nastalih
obavljanjem tih poslova, a ostatkom prihoda za tekuće
izdatke te investicijsko održavanje.
Odluku o korištenju vlastitih prihoda korisnika
Proračuna donosi općinski načelnik.
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Članak 9.

I.

Rashodi u iznosu od 23.489.706,72 kn koji su iskazani
u Bilanci prihoda i izdataka Proračuna za 2011g.
raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i bližim
namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako je
navedeno.

Usvaja se Program gradnje objekata i
komunalne infrastrukture općine Okučani za 2011. ,
2012. i 2013. godinu

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:400-06/10 -01-12
Urbr:2178/21-01-10- 01
Okučani, 21. prosinca 2010.g.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 021-05/09-01-49
Urbr: 2178/21-01-09-01
Okučani, 21. prosinca 2010. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Ivica Pivac, v.r.
OPĆINA OKUČANI; na temelju st.5. čl.30. Zakona
o komunalnom gospodarstvu(N.N. 26/3 – pročišćeni
tekst, 82/04 i 110/04 Uredbe, 178/04, 38/09 i 79/09) i
čl. 34. Statuta općine Okučani („Sl. vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 17. sjednici održanoj 21. prosinca
2010. godine, donosi

36.

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
10/09 članak Zakona o proračunu (“Narodne novine”
br. 92/94) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj
17. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Programa gradnje komunalne
infrastrukture općine Okučani u
2011., 2012. i 2013. godini

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2010. , 2011. i 2012. GODINU

Strana: 2726
»SLUŽBENI VJESNIK«
Broj: 26

Broj: 26

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2727

Strana: 2728

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 26

Broj: 26

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2729

Strana: 2730

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 26

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 26

Strana: 2731

Rekapitulacija plana ulaganja u 2010. godini.

Ukupno:1.935.100,92 kn

1. Opskrba pitkom vodom: 78.000,00 kn

Klasa:021-05/10-01-45
Ur.broj:2178/21-01-10-01
Okučani, 21. prosinca 2010.

- vlastita sredstva:

78.000,00 kn
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivica Pivac, v.r.

2.Odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda: 700.000,00 kn
- vlastita sredstva: 100.000,00 kn
- župan. proračun: 100.000,00 kn
- Hrvatske vode:500.000,00 kn
37.
3. Prometna infrastruktura: 450.000,00 kn
- vlastita sredstva: 250.000,00 kn
- župan. proračun: 200.000,00 kn
4.Sportska i socijalna infrastruktura:1,615.545,52
kn
- vlastita sredstva: 480.444,60 kn
- župan. proračun : 200.000,00 kn
- Fond za zašt. okoliša: 705.100,92 kn
- MRRŠVG: 230.000,00 kn
5.Gospodarska infrastruktura: 210.000,00 kn
- vlastita sredstva: 210.000,00 kn
6.Nepredviđena projektna
dokumentacija:60.000,00 kn
- vlastita sredstva:60.000,00 kn

UKUPNO VLASTITA SREDSTVA:
1.178.444,60KN
UKUPNO BESPOVRATNE POTPORE:
1.935.100,92KN
S V E U K U P N O : 3.113.545,52 KN
Struktura bespovratnih potpora:
- Županijski proračun : 500.000,00 kn
-Hrvatske vode: 500.000,00 kn
-Fond za zaštitu okoliša i ener. učin. 705.100,92 kn
-MRRŠVG: 230.000,00 kn

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
10/09 članak Zakona o proračunu (“Narodne novine”
br. 92/94) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj
17. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine
donijelo je
Z A K LJ U Č AK
o usvajanju izmjena i dopuna Plana javne
nabave za 2010. godinu

I.
Usvaja se izmjena i dopuna Plan javne nabave
općine Okučani za 2010. godinu

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 021-05/10-01-46
Urbr: 2178/21-01-10-01
Okučani, 21. prosinca 2010. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

IZMJENA PLANA JAVNE NABAVE U 2010. GODINI
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38.

b)

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. a u
svezi sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu (NN br.
26/03,
pročišćeni tekst), Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu
(NN br. 82/04) i Uredbe o dopuni Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br. 110/04), te
članka 34. Statuta općine Okučani («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije», 10/09 )
Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 17.
sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine,
donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne
infrastrukture
u 2010. godini

I.

Odvođenje atmosferskih voda

Održavanje, čišćenje slivnika, izmuljenje jaraka,
odžavanje čistoće u fontani, održavanje svih
ostalih objekata za odvodnju atmosforskih voda
i odvodnih otvora 20.000,00 kn
II.

Održavanje čistoće javnih površina

a)

redovno čišćenje prometnih i parkovnih
površina (uklanjanje lišća i otpalog granja,
obrezivanje stabala i ukrasnog grmlja,
uklanjanje korova iz cvjetnih rundela i
okopavanje 40.000,00 kn

zimska služba (nabava i posipanje solju,
čišćenje prometnica i nogostupa od
snijega)30.000,00 kn
Ukupno :70.000, 00 kn

III.

Održavanje javnih površina i groblja

a)

njegovanje postojećih stabala parkovnog i
ukrasnog drveća i grmlja, te sađenje novog
plemenitog raslinja i cvijeća na javnim
površinama (posebno u centru Okučana);
gnojenje i obnavljanje travnjaka;
postavljanje tabli s upozorenjima da se ne
gaze travnate površine30.000,00 kn

b)

saniranje pločnika, nogostupa i pješačkih
staza
oštećenih prekapanjem, drugim
mehaničkim djelovanjem ili dotrajalošću
30..000,00 kn

c)

održavanje, košenje zelenih površina i
tarupiranje, održavanje ulica (strojno,
ručno)290.000,00 kn

d)

čišćenje groblja, popravak i održavanje
objekata na groblju, održavanje staza na
grobljima, uređenje zelenila na grobljima
20..000,00 kn 30.000,00 kn

Članak 1.
mijenja se i glasi:"U 2010. godini opseg održavanja
komunalne
infrastrukture planiran je sukladno
realnim materijalnim i predvidivim financijskim s
naslova komunalne naknade.
Izvršenje Programa
bit
će u korelaciji
s
prikupljenim sredstvima iz navedenog izvora
financiranja."
Program obuhvaća:

Broj: 26

Ukupno : 370..000,00 kn

IV.

Održavanje narazvrstanih cesta

održavanje asfaltnog plašta na asfaltiranim
cestama i saniranje tucanikom makadamskih
nerazvrstanih cesta, održavanje urednim oborinske
kanale i bankine uz nerazvrstane ceste (košenje
i niveliranje ili nasipanje bankina) 70..000,00 kn

V.

Javna rasvjeta

VI.
- potrošena el.energija za javnu rasvjetu
210.000,00 kn

»SLUŽBENI VJESNIK«
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-

troškovi zamjene dotrajalih rasvjetnih
tijela («Gamalux» LVC-06, LVC-06V, LVC16
i LVC-16V) i drugi
popravci
armature20.000,00 kn

IZMJENE I DOPUNE
u Programu socijalnih potreba -financijskog plana o
pravima iz socijalne skrbi na području
općine Okučani za 2010. godinu

Sredstva potrebna za izvršenje radova
navedenih u točkama I., II., III., IV. i V. predviđaju
se u sveukupnom iznosu od:760.000,00 kuna.

Članak 3.
Izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture stupaju na snagu danom
donošenje i bit će objavljen u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije» i od tada se
primjenjuje.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:363-03/10-01- 01
Urbr.:2178/21-01-10-01
U Okučanima, 21. prosinca 2010 god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivica Pivac, v.r.
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I
U Programu socijalnih potreba iznos stavka 2. Stalne
novčane pomoći se smanjuju sa 120.000,00 kn na
105.00,00 kn. Stavka 4. Podmirenje troškova
stanovanja se smanjuje sa 25.000,00 kn na 20.000,00
kn. Stavka 5. Stipendije i školarine se smanjuje sa
100.000,00 kn na 90.000,00 kn.Stavka 6. Ostale
naknade iz Programa i prava soc.skrbi se smanjuje sa
60.000,00 kn na 30.000,00 kn .

II
Ove izmjene i dopune programa stupa ju na snagu
danom donošenja, a bit će objavljene u "Sl.vjesniku
Brodsko-posavske županije "
Kl.: 400-06/10-01-13
Ur.br.: 2178/21-01-10-02
U Okučanima, 21. prosinca 2010 g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

40.
39.

Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj
skrbi i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave, čl.
34 Statuta općine Okučani („Sl.vjesnik Brodskoposavske županije“ br.10/09) Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 17.sjednici, održanoj 21. prosinca
2010g. donijelo je

Na temeljuZakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi (N.N. 10/97 i 107/07), Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90.
27/93. i 38/09), Zakona o športu (N.N. 71/06, i
150/08) i članka34. Statuta općine Okučani
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
br.10 /09) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj
17.sjednici, održanoj 21. prosinca 2010g. donijelo je
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IZMJENE I DOPUNE

Programa javnih potreba u području obrazovanja,
kulturi i športu
općine Okučani za 2010. godinu

I

U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju iznos od 415.603,00 kn umanjuje se za
5642, 00 kn i iznosi 409.961,- kn.

Broj: 26

41.

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br.10/09 članak Zakona o proračunu (“Narodne
novine” br. 92/94) Općinsko vijeće općine Okučani na
svojoj 17. sjednici održanoj 21. prosinca2010. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanjuPlana javne nabave
u 2011., 2012. i 2013. godinu

II
I.
U Programu javnih potreba u kulturi stavka ustanove
u kulturi-Narodna knjižnica i ćitaonica Okučani
umanjuje se za 18.000,00 kn i iznosi 120.000,00 kn,
stavka djelatnost ustanova i udruga u kulturi – SKD
Prosvjeta sa 20.000,00 kn na 10.000,00 kn .
Manifestacije u kulturi stavka -Susreti povratničkih
skupina smanjuje se iznos sa 45.00,00 kn na 15.00,00
kn.
Stavka ostali kulturni programi iznos od 32.000,00 kn
smanjuje se sa 32.000,00 kn na 20.000,00 kn.

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

III

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

U Programu javnih potreba u športu stavka za
financijska sredstva NK.Psunj-Sokol povećava se sa
85.000,00 kn na 93.000,00 kn, stavka ostale udruge u
športu smanjuje se sa 29.500,00 kn na 11.500,00 kn.
Manifestacije u športu, stavka Ljetna nogometna liga
smanjuje se sa 24.000,00 kn na 7.000,00 kn.

IV
Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom
donošenja i bit će objavljene u "Sl. vjesniku Brodskoposavske županije ".
Kl.:400-06/10-01- 13
Ur.br.: 2178/21-01-10-03
U Okučanima, 21. prosinca 2010. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Usvaja se Plan javne nabave općine Okučani
u 2011., 2012. i 2013. godinu.

II.

Klasa: 021-05/10-01-47
Urbr: 2178/21-01-10-01
Okučani, 21. prosinca 2010. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

PLAN JAVNE NABAVE U 2011., 2012. i 2013. GODINI
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43.

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2011. , 2012. i 2013. GODINU

OPĆINA OKUČANI; na temelju st.5. čl.30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/3 – pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 Uredbe, 178/04, 38/09 i
79/09) i čl. 34. Statuta općine Okučani („Sl. vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 17. sjednici
održanoj 21. prosinca 2010. godine, donosi
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Rekapitulacija plana ulaganja u 2011. godini.
1.

Opskrba pitkom vodom:1,500.000,00kn

- vlastita sredstva:100.000,00 kn
- županijski proračun: 1,200.000,00 kn
- Hrvatske vode : 200.000,00 kn
2.

Odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda: 10,762.192,00 kn

6.

Broj: 26

Javna rasvjeta: 721.849,72 kn

- vlastita sredstva: 97.732,17 kn
- Fond za zašt. okoliša:624.117,55 kn

7.

Nepredviđena projektna
dokumentacija:200.000,00 kn

- vlastita sredstva:200.000,00 kn

- vlastita sredstva: 400.000,00 kn
- županijski proračun: 350.000,00 kn
- Hrvatske vode: 10,012.192,00 kn

3.

Prometna infrastruktura: 2,300.000,00 kn

- vlastita sredstva:1,300.000,00 kn
- županijski proračun: 350.000,00 kn
- MRRŠVG:650.000,00 kn

4.

Sportska i socijalna
infrastruktura:2,000.000,00 kn

- vlastita sredstva:100.000,00 kn
- Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa 1,100.000,00 kn
- županijski proračun : 500.000,00 kn
- MRRŠVG: 300.000,00 kn
5.

Gospodarska infrastruktura: 800.000,00 kn

- vlastita sredstva: 200.000,00 kn
- Ministarstvo gospodarstva,
rada i poduzetništva 600.000,00 kn

UKUPNO VLASTITA
SREDSTVA:

2,397.732,17KN

UKUPNO BESPOVRATNE
POTPORE:

15,886.309,55KN

S V E U K U P N O:

18,284.041,72 KN

Struktura bespovratnih potpora:
- Županijski proračun : 2,400,00,00 kn
-Hrvatske vode:10, 212.192,00 kn
-Min. Gospodarstva,
rada i poduzetništva:600.000,00 kn
-Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa 1,100.000,00 kn
-Fond za zaštitu okoliša i ener. učin. 624.117,55 kn
-MRRŠVG:950.000,00 kn
UKUPNO: 15,886.309,55 KN
U Okučanima, 21. prosinca 2010. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivica Pivac
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44.

će u korelaciji s prikupljenim sredstvima iz navedenog
izvora financiranja.

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3., a u svezi
sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN br. 26/03, pročišćeni tekst), Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN br. 82/04) i Uredbe o dopuni
Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 110/04),
te članka 34. Statuta općine Okučani («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/09)
Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 17.
sjednici, održanoj 21. prosinca2010.g. donijelo je

Program obuhvaća
I.

Odvođenje atmosferskih voda

Održavanje, čišćenje slivnika, izmuljenje jaraka,
održavanje čistoće u fontani,
održavanjesvih ostalih objekata za odvodnju
atmosferskih voda
i odvodnih otvora 15.000,0 kn

II .

Održavanje čisztoćr javnih površina

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u
2011. godini

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

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

Ovim Programom utvrđuje se :
opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja

a)uklanjanje lišća 30.000,00 kn
b)uklanjanje otpalog granja, obrezivanja stabala
i ukrasnog grmlja 20.000,00 kn
c)metenje javnih površina 60.000,00 kn
d)redovno uklanjanje uličnog otpada 10.000,00 kn
e)košenje travnatih površina 170.000,00 kn
f)razni drugi radovi na javnim površinama
(odvoz glomaznog otpada i sl.) održavanje
prilaznih puteva za groblja i doržavanje mrtvačnice
22.000,00 k n
g) usluge bojanja i poravaka uličnih klupa i koševa za
otpad 10.000,00 kn
__________________
-Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani337.000,00 kn
-ugovoreni poslovi sa drugim dobavljačima
većih mogućnosti 40.000,00 kn

III. Održavanje javnih površina
a)održavanje makadamskih i pješačkih staza
33.000,00 kn
b) njegovanje postojećih stabala, ukrasnog grmlja i
cvijeća te sadnja novog 10.000,00 kn
c) održavanje kom.objekata i uređaja u općoj upotrebi
(fontana,autob.stajališta, kino dvorana, čistač-ica
zgrade općine) 66.000,00 kn
_________________
109.000,00 kn

Članak 2.

U 2011. godini opseg održavanja komunalne
infrastrukture planiran je sukladno realnim
materijalnim i predvidivim financijskim sredstvima s
naslova komunalne naknade . Izvršenje Programa bit

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta
a) saniranje tucanikom makadamskih nerazvrstanih
cesta 47.000,00 kn
b) košenje uz bankone uz nerazvrstane ceste
59.000,00 kn
c) zimska služba (nabava i posipanje soli, čišćenje od
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snijega po nerazvrstanim cestama, nogostupima i
parkiralištima)36.000,00 kn

- Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani 142.000,00 kn
- ugovoreni poslovi sa dobavljačima većih
mogućnosti (rad strojeva za druge vrste komunalnih
poslova) 40.000,00 kn

Broj: 26

45.

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani
«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
10/09) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 17.
sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine donijelo
je
Z A K LJ U Č A K

V.

Javna rasvjeta

a)

troškovi zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela
(«Gamalux» LVC-06, LVC-06V, LVC-16 i
LVC-16V) i drugi popravci armature
80.000,00 kn

Sredstva potrebna za izvršenje radova na
navedenih u točkama I., II., III., IV., V., predviđaju se u
sveukupnom iznosu od 748.000,00 kn

o usvajanju Financijskog plana za 2011. godinu
Sloboštine d.o.o. za komunalne djelatnosti Okučani

I
Usvaja se Financijski plan za 2011. godinu
Sloboštine d.o.o. za komunalne djelatnosti Okučani.

II
Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije» i od tada se primjenjuje.
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/10-01-50
Urbr:2178/21-01-10-01
Okučani, 21. prosinca 2010 g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 400-06/10-01/14
Urbr: 2178/21-01-10-01
Okučani, 21. prosinca 2010. godine
Predsjednik
Općinsko vijeće
Ivica Pivac, v.r.
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Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani
«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
10/09) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 17.
sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine donijelo
je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Plana i Programa rada
za 2011. godinu Sloboštine d.o.o. za komunalne
djelatnosti Okučani

I
Usvaja se Plan i Program rada za 2011. godinu
Sloboštine d.o.o. za komunalne djelatnosti Okučani.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 400-06/10-01/14
Urbr: 2178/21-01-10-01
Okučani, 21. prosinca 2010. godine
Predsjednik
Općinsko vijeće
Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA ORIOVAC

I.

62.

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu
(NN br.87/08) i članka 32. Statuta općine Oriovac
(„Sl.vjesnik Brodsko posavske županije“, 10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 10. sjednici
održanoj 20.12.2010. godine, donosi
ODLUKU
O
IZMJENI I DOPUNI
PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC
ZA 2010. GODINU

OPĆI DIO
Članak 1.

Proračun općine Oriovac za 2010. godinu
sastoji se od:
Račun prihoda i rashoda
PRIHODI ………………21.728.356,83 kuna
RASHODI ……………….21.728.356,83 kuna
Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u
Bilanci prihoda i izdataka za 2010. godinu, koja je
sastojak ove Odluke.
Članak 2.
Opći dio prihoda i primitaka sadrži prihode i
primitke po izvorima i vrstama prihoda, po
ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Rashodi i izdaci Proračuna općine Oriovac u iznosu od 21.728.356,83 kuna raspoređuje se kako slijedi:
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Članak 3.

A/PRIHODI:
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Članak 4.

PRORAČUN

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

OPĆINE ORIOVAC ZA 2011. GODINU

I.
Klasa:022-01/10-01/108
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20.12. 2010.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

63.
Na temelju članka 37. Zakona o proračunu
(NN br.87/08) i članka 32. Statuta općine Oriovac
(„Sl.Vjesnik brodsko posavske županije“, 10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 10. sjednici
održanoj 20.12.2010. godine, donosi

OPĆI DIO
Članak 1.

Proračun općine Oriovac za 2010. godinu sastoji se
od:
Račun prihoda i rashoda
PRIHODI ………………19.632.700,00 kuna
RASHODI ……………….19.632.700,00 kuna
Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci
prihoda i izdataka za 2011. godinu, koja je sastojak
ove Odluke.

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

Rashodi i izdaci Proračuna općine Oriovac u iznosu od 19.632.700,00 kuna raspoređuje se kako slijedi:

Članak 3.

A/PRIHODI:
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Klasa:022-01/10-01/109
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Članak 4.

B/ RASHODI

Broj: 26
Strana: 2759

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2760
64.

Broj: 26
Članak 5.

Na temelju Zakona o proračunu (N.N. br.
87/08) i članka 32. Statuta općine Oriovac
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.
sjednici održanoj 20.12.2010.godine, donosi

Pravo na odgovornost za izvršenje Proračuna ima
općinski načelnik.

Članak 6.

ODLUKU

Dopuštena je preraspodjela pojedinih stavaka
izdataka Proračuna, ako to odobri Općinsko vijeće.

o izvršenju Proračuna općine Oriovac
za 2011.godinu.

Članak 7.

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način izvršenja Proračuna
općine Oriovac za 2011.godinu ( u nastavku teksta:
Proračun), te upravljanje prihodima i izdacima
Proračuna.

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

Članak 8.
Članak 2.
Sredstva Proračuna koriste se samo za namjene koje
su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u
njenom posebnom dijelu.
Proračun se izvršava na temelju ostvarenih prihoda, u
skladu s tekućim platežnim mogućnostima.

Članak 3.
Neraspoređeni dio prihoda čini tekuća rezerva
Proračuna koja se tijekom godine koristi za
nepredviđene i nedovoljno predviđene izdatke koji se
financiraju iz Proračuna.
O korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna u
cijelosti odlučuje Vijeće općine Oriovac.

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/92
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20.12.2010.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (N.N. br. 28/10) i članka 47. Statuta
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 10/09), donosim
PRAVILNIK
o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih
rezultata rada i načinu isplate dodataka za
uspješnost u radu općine Oriovac

inicijativnost i kreativnost koja je pridonijela
boljoj organizaciji rada i racionalizaciji
poslovanja,
- uspješno i pravodobno obavljanje
privremeno povećanog opsega posla,
- obavljanje opsega posla koji nadilazi redovite
radne obveze,
- uspješno obavljanje poslova odsutnog
službenika ili namještenika uz obavljanje
poslova svoga radnog mjesta u neprikladnom
trajanju od najmanje dva tjedna.
Odgovoran odnos prema radu podrazumijeva
samostalnost, pravovremenost, kreativnost i
inovativost pri obavljanju poslova, te pristojan odnos
prema strukama.

Članak 1.
Članak 5.
Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za
utvrđivanje natprosječnih rezultata rada službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine
Oriovac, najviši iznos dodatka za uspješnost u radu i
način isplate dodatka za uspješnost u radu.

O visini i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu
za službenike i namještenike odlučuje pročelnik.
O visini i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu
za pročelnike odlučuje načelnik općine.

Članak 2.

Članak 6.

Za natprosječne rezultate rada službenici i
namještenici ostvaruju pravo na dodatak za uspješnost
u radu. Sredstva za isplatu dodataka za uspješnost u
radu planiraju se u Proračunu općine.

Rješenje o isplati dodatka donosi osoba nadležna za
donošenje rješenja o pravima i obvezama službenika i
namještenika.

Članak 7.
Članak 3.
Dodatak za uspješnost u radu može iznositi godišnje
najviše tri plaće službenika ili namještenika koji
ostvaruje dodatak i ne može se ostvariti kao stalni
dodatak uz plaću.
Dodatak za uspješnost u radu isplaćuje se u pravilu
jednokratno, i to u mjesecu u kojem je nastupila
izvršnost rješenja o isplati dodataka.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/58
Urbroj: 2178/10-03-10-1
Oriovac, 23. kolovoza 2010.godine.

Članak 4.
Kriterij utvrđivanja natprosječnih rezultata rada
službenika i namještenika jesu:

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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Članak 3.

Na temelju članka 8. i 9. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.
28/10), načelnik općine Oriovac donosi
ODLUKU
o visini osnovice za izračun plaće službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
općine Oriovac

Visina osnovice za izračun plaće i službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine
Oriovac iznosi 3.950,00 kuna, a primjenjuje se
promjenom visine prihoda poslovanja općine Oriovac
sukladno čl.15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 28/10.).

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica za obračun
plaće službenika i namještenika općine Oriovac,
kojima se sredstva za tu namjenu osiguravaju u
Proračunu općine Oriovac.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/107
Urbroj: 2178/10-03-10-1
Oriovac, 12.10.2010.godine.

Članak 2.
Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Oriovac čini umnožak
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje
je službenik, odnosno namještenik raspoređen i
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku
navršenu godinu radnog staža.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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67.

Na osnovu članka 30. st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04,
110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj 20.12. 2010.godine.
donosi
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC ZA 2010.GODINU.

Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Oriovac u
2010.godini (u daljnjem tekstu: Program) članak 1. stavak.2. mijenja se i glasi:
„Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja iz stavka
1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u ukupnom iznosu od
5.580.000,00 kuna.“

Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
1. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA – SKUPINA 42131 I 4213

Radovi u iznosu od 1.305.151,86 kuna financirat će se iz Proračuna općine.
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2. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA – SKUPINA 42131

Radovi u iznosu od 980.848,14 kn financirat će se iz komunalnog doprinosa i proračuna općine Oriovac:
-iz komunalnog doprinosa ………………70.000,00 kn
-proračuna općine ……………………...910.848,14 kn

3. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE – SKUPINA 42144

Radovi iz točke 3. ovog članka ukupnog iznosa 98.000,00 kuna financirati će se iz:
- Proračuna općine Oriovac ……………………… 98.000,00 kuna

Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„ 1. OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – SKUPINA 42129
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Izgradnja II. etape kanalizacijske mreže u naselju Oriovac …… 3.165.000,00 kuna
Radovi u iznosu od 3.165.000,00 kuna financirat će Hrvatske vode..

2. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE
- Proširenje vodovodne mreže u Lužanima …………….. 31.000,00 kuna
Radovi iz točke 2. ovog članka u ukupnom iznosu od 31.000,00 kuna financirat će se iz Proračuna općine
Oriovac.

Članak 4.
Ove izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/82
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20.12.2010.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

68.

Na temelju članka 28. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), te članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj 20.12. 2010.godine
donosi
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA O
KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2010.GODINI NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2010.godini na području općine Oriovac (u daljnjem tekstu: Program), članak 2. mijenja se i glasi:
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„U 2010.godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:
1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA – SKUPINA 32244 I 32329
Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva 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 cijele općine po potrebi – radovi su temeljem
ugovora povjereni tvrtki „IKS“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz Oriovac.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 53.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade.
2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
JAVNIH POVRŠINA – SKUPINA 32244 I 32329
Pod održavanjem čistoće javnih površina razumijeva se čišćenje javnih površina:

Period studeni – veljača:
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Sredstva za izvršenje radova previđaju se u ukupnom iznosu od 73.250,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade.

1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – SKUPINA 32342
Pod održavanjem javnih površina razumijeva se :
•
Sanacija deponija Radovanje 2.548.806,72kn.
Sredstva za izvršenje radova u iznosu od 2.548.806,72 kuna osiguravaju se iz sredstava državne potpore – Fond za
zaštitu okoliša.

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – SKUPINA 32244 I 32329
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 ceste u smislu posebnih propisa, te
gospodarenjem cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, nasipanje kamenog materijala ( nerazvrstane ceste,
poljski i brdski putovi).

542.000,00

1.043.750,00
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Sredstva u iznosu od 1.043.750,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine a
povjereni su temeljem ugovora tvrtki „IKS“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz Oriovac.

1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE – SKUPINA 32329
Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo
podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz
naselja i nerazvrstanim cestama:

Sredstva u ukupnom iznosu od 781.000,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.
Izmjena i popravci rasvjetnih tijela – održavanje javne rasvjete na području općine Oriovac povjereni su temeljem
ugovora tvrtki „Orioelektro“ Oriovac.
1. ODRŽAVANJE GROBLJA – SKUPINA 65232 I 65269
Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrana, te
ukopa pokojnika.

UKUPNO:

108.000,00

112.000,00

Sredstva za izvršenje radova predviđena su u iznosu od 112.000,00 kuna, financirat će se iz sredstava grobne
naknade i ukopa pokojnika.
Članak 2.
Ova izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2010. godini na području općine Oriovac objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/83
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20.12.2010. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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69.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj 20.12.2010.godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2010.GODINI.

I
U Programu tekućeg i investicijskog održavanja na području općine Oriovac u 2010.godini (u daljnjem tekstu:
Program) članak I. mijenja se i glasi
„Programom tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac planirana su sredstva u
iznosu od 1.055.000,00 kuna.
Potrebna sredstva za provođenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za 2010.godinu i to:

II
Članak II. Programa mijenja se i glasi:
„Sredstva iz točke I. ovog Programa rasporedit će se kako slijedi:
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III
Ove izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u
2010.godini objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/84
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20.12.2010. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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70.
Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj 20.12.2010.godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE
OPĆINE ORIOVAC U 2010.GODINI.
I
U Programu kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2010.godini (u daljnjem tekstu: Program) članak I.
mijenja se i glasi:
„Programom kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2010.godini (u daljnjem tekstu:Program) planirana
su sredstva u iznosu od 5.955.000,00 kuna.“
II
Članak II. Programa mijenja se i glasi:
„Navedena sredstva rasporedit će se kako slijedi:

UKUPNO:

10.045.000,00

5.955.000,00
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1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – 20.000,00 kuna
Kupnja građevinskog zemljišta za parkiralište kod nogometnog igrališta NK „Oriolik“ Oriovac.
2. POSLOVNI OBJEKTI DOM BEČIC – 0,00 kuna
3. KANALIZACIJA – 3.165.000,00 kuna
Izgradnja II etape kanalizacijske mreže u naselju Oriovac.
4. CESTE – 2.150.000,00 kuna
Asfaltiranje ulice V.Nazora (radovi izvedeni – ugovorena obveza)…………525.824,82 kn
Izgradnja nogostupa Malino (radovi izvedeni-ugovorena obveza)………… 500.509,83 kn
Izgradnja parkirališta Hrvatski dom Oriovac(radovi izvedeni-ug. obveza)….494.929,07 kn
Uređenje platoa ispred općinske zgrade Oriovac ……………………………107.292,96 kn
Uređenje autobuskog stajališta u Radovanju ……………………………….. 66.420,00 kn
Projektna dokumentacija za cestu Malino-Sl-Kobaš ………………………. 70.000,53 kn
Uređenje ceste Sl.Kobaš-Bebrina …………………………………………..
0
Uređenje platoa ispred crkve u Živikama ………………………………….. 14.501,70 kn
Uređenje ispred crkve u Lužanima …………………………………………. 83.799,60 kn
Asfaltiranje ulice uz Vatrogasni dom u Malinu ……………………………. 125.372,55 kn
Asfaltiranje ulice J.Kozarca Oriovac ……………………………………….
0
Asfaltiranje ulice F.Gundruma Oriovac …………………………………….
0
Asfaltiranje ulice ZNG Slav.Kobaš …………………………………………
0
Asfaltiranje sokaka Budimir Malino ……………………………………….. 82.108,65 kn
Uređenje ceste Malino Oriovac ……………………………………………. 79.240,29 kn
_________________
UKUPNO:
2.150.000,00 kn
5. PODUZETNIČKA ZONA ČAPLJA – 136.000,00 kuna
Izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Čaplja Oriovac.
6. ELEKTROINSTALACIJE – 98.000,00 kuna
Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu Radovanje –Malino……. 12.300,00 kn
Proširenje javne rasvjete po MO-ima ……………………………………… 44.175,65 kn
Postavljanje javne rasvjete na nogometno igralište Lužani ……………….. 21.346,46 kn
Proširenje javne rasvjete u Oriovcu u ulici M.Gabrića …………………… 20.177,89 kn
__________________
UKUPNO:
98.000,00 kn
7. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE – 31.000,00 kuna
Proširenje vodovodne mreže u Lužanima.
8. RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA – 0,00 kuna
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9. OPREMA – 307.000,00 kuna
Općina – ventilator ………………………430,12 kn
- usisavač ……………………….449,00 kn
Bečic – traktorska kosilica…………….. 8.999,10 kn
Lužani – kosilica ……………………… 2.524,00 kn
- štednjak Dom Lužani………… 4.458,75 kn
- pumpa za vodu ………………10.843,21 kn
Malino – klima ……………………….. 2.602,02 kn
- pribor za jelo ………………. 7.336,75 kn
- pumpa za vodu ……………… 3.929,86 kn
- kosilica ……………………... 11.999,01 kn
Oriovac – posuđe sala ……………….. 2.444,23 kn
- opr.za gri. Dj.vrt. Ivančica 170.000,00 kn
Slav.Kobaš – posuđe za salu ………… 23.040,83 kn
- peć …………………….. 4.654,00 kn
- klima Vatrogasni dom… 12.509,10 kn
- vitrina dom ……………. 13.644,64 kn
- peć DVD ………………. 3.536,01 kn
Živike – klima dom …………………. 3.665,40 kn
- 2 hladnjaka ………………… 6.597,99 kn
Komunalni pogon – bušilica ………… 3.213,99 kn
- pila …………….. 3.536,00 kn
- ventilator ………. 258,41 kn
- kosilica …………. 5.414,99 kn
- silik …………….. 912,59 kn
10. PROTUPOŽARNO VOZILO
Prebačeno na skupinu 38119.
11. KNJGE – 48.000,00 kuna
Nabavka knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Oriovac.
12. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME – 0,00 kuna
III
Ove izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2010.godini objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01¸/10-01/85
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20.12.2010. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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71.
Na temelju članka 76. st.4. Zakona o športu (N.N. br. 71/06, 150/08 i 124/10) i članka 32. Statuta
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na
10.sjednici održanoj 20.12. 2010.godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2010.GODINI.
Članak 1.
U Programu javnih potreba u športu na području općine Oriovac u 2010.godini (u daljnjem tekstu: Program),
članak 5. mijenja se i glasi:
„Sredstva za ostvarenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za 2010.godinu u ukupnom
iznosu od 847.000,00 kuna.
Od toga je na ime prijenosnih sredstava športskim klubovima i organizacijama izdvojeno 770.000,00 kuna.
Raspodjelu ovih sredstava napravit će načelnik općine Oriovac na prijedlog Odbora za šport na temelju
kriterija određenih u Odluci.“
Članak 2.
Članak 6. Programa mijenja se i glasi:
„ Općina podupire i sufinancira športske manifestacije i natjecanja u športu koje se održavaju na njenom području,
a u organizaciji su športskih klubova, ustanova u športu i drugih ustanova i organizacija.
Općina Oriovac će podupirati radove školskih klubova kao i športske udruge i aktivnosti invalidnih osoba.
U Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 77.000,00 kuna na izdatke u športu.“
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području općine Oriovac u 2010.godini objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/87
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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72.
Na temelju članka 13. st.1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na
10.sjednici održanoj 20.12.2010.godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
PLANA NABAVE
OPĆINE ORIOVAC ZA 2010.GODINU.
I
Donose se izmjene i dopune Plana nabave općine Oriovac za 2010.godinu kako slijedi:

»SLUŽBENI VJESNIK«
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II
Ove izmjene i dopune Plana nabave općine Oriovac za 2010.godinu objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/86
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20.12.2010. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

73.

Na temelju članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. br. 47/90,27/93 i 38/09) i
članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 10.sjednici održanoj 20.12.2010.godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2010.GODINI.

Članak 1.
U Programu javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2010.godini (u daljnjem tekstu: Program),
članak 2. mijenja se glasi:
„Sredstva za ostvarenje Programa planirana su u ukupnom iznosu od 314.000,00 kuna i obuhvaćaju sljedeća
područja:
- manifestacije u kulturi – skupina 32999
- 152.000,00 kn
- nabavka knjiga za knjižnicu - skupina 43121
- 48.000,00 kn
- grafičke i tiskarske usluge - skupina 32391
- 55.000,00 kn.“

Članak 2.
Članak 3. Programa mijenja se i glasi:
„Značajnu ulogu u očuvanju kulturne baštine imaju tri kulturno-umjetnička društva koja djeluju na području
općine. Za 2010.godinu u Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 59.000,00 kuna, a ova sredstva bit će
raspoređena shodno potrebama i aktivnostima ovih društava.
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Od manifestacija u kulturi imamo:
- Čijalo perja u Lužanima,
- Smotra tamburaških sastava BPŽ u Slav.Kobašu,
- Žetvene svečanosti u Oriovcu,
- Oriovita i fišijada u Oriovcu.
- Ribarska večer u Lužanima,
- Večer pod bajerom u Slavonskom Kobašu,
- Božićni koncerti,
- Pokladne manifestacije.
Općina Oriovac jedan je od glavnih pokrovitelja ovih manifestacija. U Proračunu su predviđena sredstva u visini
152.000,00 kuna za izdatke u kulturi iz kojih će se financirati troškovi organizacije ovih manifestacija.“

Članak 3.
Članak 4. Programa mijenja se i glasi:
„Općina Oriovac izdvojila je u Proračunu za 2010.godinu 48.000,00 kuna za nabavku knjiga za Narodnu
knjižnicu i čitaonicu Oriovac.“

Članak 4.
Članak 5. Programa mijenja se i glasi:
„Općina Oriovac u 2010.godini osigurala je sredstva za grafičke i tiskarske usluge u iznosu od 55.000,00 kuna.“

Članak 5.
Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za područje općine Oriovac u 2010.godini objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/88
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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74.

Na temelju članka 6. st.2. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06,
79/07 i 123/10) i članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09)
Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj 20.12. 2010. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC ZA 2010.GODINU.

Članak 1.
U Programu socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2010.godinu (u daljnjem tekstu: Program) članak 2.
mijenja se i glasi:
„Programom socijalne zaštite za 2010.godinu na ime čega je u Proračunu općine Oriovac izdvojeno 1.387.400,00
kuna, utvrđuju se sljedeći oblici socijalne skrbi:
- Pomoć samcima i obiteljima – skupina 37212 …………1.305.000,00 kn
- Pomoć starim i nemoćnim osobama – skupina 37213…….30.000,00 kn
- Stipendiranje i školarina – skupina 37215 ………………..38.400,00 kn
- Medicinsko zdravst. usluge – crveni križ – skup. 37121… 3.000,00 kn
- Ostale tekuće donacije –udruge – skupina 38119 …………11.000,00 kn.“

Članak 2.
Članak 3. točka d) sufinanciranje studenata, mijenja se i glasi:
„ U Proračunu za 2010.godinu osigurana su sredstva u iznosu od 38.400,00 kuna za sufinanciranje četiri studenta
s područja općine Oriovac.“

Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2010.godinu objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/90
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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75.

Na temelju članka 30. st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
110-04-Uredba 178/04, 38/09 i 79/07) i članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 10/09) Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj 20.12. 2010.godine donosi
PROGRAM GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2011.GODINI.

Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Oriovac
u 2011.godini (u daljnjem tekstu: Program) i to za:
-

javne površine
nerazvrstane ceste
javnu rasvjetu
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
opskrbu pitkom vodom

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja iz st.1. ovog
članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u ukupnom iznosu od 10.620.000,00
kuna.

Članak 2.
1. JAVNE POVRŠINE – SKUPINA 42149 I 4213
- sanacija deponija Radovanje, Sl.Kobaš, Malino i Lužani …………. 1.900.000,00 kn
- izgradnja komunalne infrastrukture za poduzetničku zonu Čaplja… 1.000.000,00 kn
Sredstva u iznosu od 2.900.000,00 kuna osigurat će se u:
- Fond za zaštitu okoliša
1.900.000,00 kuna
- Ministarstvo gospodarstva 1.000.000,00 kuna

2. NERAZVRSTANE CESTE – SKUPINA 42131

-

· Izgradnja nerazvrstanih cesta na području općine:
Izgradnja ceste Sl.Kobaš-Malino …………………………………2.400.000,00 kuna
Asfaltiranje ZNG Sl.Kobaš …………………………………………170.000,00 kuna
Asfaltiranje platoa u Malinu ………………………………………… 80.000,00 kuna
Asfaltiranje prilaza športskim objektima u Lužanima ……………...100.000,00 kuna
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Asfaltiranje ulice J.Kozarca u Oriovcu…………………………… 150.000,00 kuna
Dug za izvedene radove – parkiralište:
plato Oriovac i dio ulice V.Nazora Oriovac (radovi izvedeni)………800.000,00 kuna
__________________
UKUPNO: 3.700.000,00 kuna

Potrebna sredstva u iznosu od 3.700.000,00 kuna osigurat će se u Proračunu općine Oriovac i državne
potpore.
- Ministarstvo regionalnog razvoja ……………………….2.400.000,00 kuna
- Proračun općine Oriovac ………………………………..1.270.000,00 kuna
- Komunalni doprinos ………………………………………..30.000,00 kuna
3. JAVNA RASVJETA – SKUPINA 42144
Izgradnja javne rasvjete na području općine Oriovac:
- Izgradnja javne rasvjete Radovanje-Malino…………………430.000,00 kuna
- Izgradnja javne rasvjete u ul. V.Nazora, Oriovac …………….20.000,00 kuna
- Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu
u ulici V.Nazora, Lužani ………………………………………20.000,00 kuna
___________________
UKUPNO:
470.000,00 kuna

Članak 3.
1. OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – SKUPINA 42129
- Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Oriovac ………………….3.400.000,00 kn
2. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE – SKUPINA 4214
- Izgradnja vodovodne mreže u Orljavskoj ulici u Sl.Kobašu ………….150.000,00 kn
Radovi iz točke 1. i 2. ovog članka u ukupnom iznosu od 3.550.000,00 kuna financirat će se iz:
- Ministarstva regionalnog razvoja …………………..250.000,00 kn
- Proračuna općine Oriovac …………………………150.000,00 kn
- Hrvatskih voda …………………………………..3.000.000,00 kn
- Brodsko-posavska županija………………………...150.000,00 kn

Članak 4.
Načelnik općine Oriovac dužan je Općinskom vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće o izvođenju ovog
Programa do 31. ožujka 2012. godine.
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Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/93
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

76.

Na temelju članka 28. stavka Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
110-04 Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), i članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 10/09) Općinsko vijeće općine Oriovac na 10. sjednici održanoj 20.12.2010. godine, donosi
PROGRAM ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ ČLANKA 22. STAVKA 1.
ZAKONA O KOMUNALNOM GOPODARSTVU U 2011. GODINI
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Članak 1.
Ovim Programom uređuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2010. godine na području općine
Oriovac za komunalne djelatnosti:
· Odvodnja atmosferskih voda
· Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
· Održavanje javnih površina
· Održavanje nerazvrstanih cesta
· Održavanje groblja i
· Javna rasvjeta
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
· Opseg i opis održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
· Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.
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Članak 2.
U 2011. godini za održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa predviđena su sredstva u
iznosu od 2.240.200,00 kuna, a obuhvaća:
1. ODVODNJU OTPANIH VODA – SKUPINA – 32244 I 32329
Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se odvodnja i pročišćavanje atmosferskih voda, te
pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste:
· Pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na području cijele općine po potrebi – radovi s
temeljem ugovora povjereni tvrtki „I.K.S“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz,
Oriovac
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 70.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA – SKUPINA
Pod održavanje čistoće javnih površina razumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz
komunalnog otpada na uređena odlagališta
- čišćenje raslinja i ostalog otpada na javnim površinama na području općine (pražnjenje
košarica za otpad na javnim površinama i sl)………. 50.000,00 kn.
Sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – SKUPINA
Pod održavanjem javnih površina razumijeva se čišćenje i održavanje javnih površina, čišćenje raslinja i
košnja trgova, dječjih igrališta, okoliša vrtića, zelenih površina na području cijele općine:
- Košenje parka i dvorišta vrtića u Oriovcu………………2.000,00 kn
- Košenje zelenih površina „Čimen“ Radovanje…….......20.000,00 kn
- Košenje parka i Trga sv.Marka u Slav.Kobašu ………..2.000,00 kn
- Košenje zelenih površina u Lužanima ………………… .2.000,00 kn
- Košenje okoliša crkve u Malinu i Cigleniku.................. 2.000,00 kn
- Košenje spomen parka u Živikama……………………..2.000,00 kn
- Košenje zelenih površina ispred napuštenih kuća………3.000,00 kn
- Košenje okoliša crkve u Pričcu………………………… 1.000,00 kn
- Košenje i održavanje RC „Čaplja“ Oriovac……………10.000,00 kn
- Košenje zelenih površina „Ograde“ Bečić……………. 2.000,00 kn
Period – studeni-veljača:
- čišćenje snijega u parkovima na području cijele općine …10.000,00 kn
- čišćenje snijega prilaznih putova na grobljima na
području općine ………………………………………….25.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 79.000,00 kn i osiguravaju se iz
sredstava komunalne naknade, a povjereni su temeljem ugovora tvrki „IKS“ usluge građevinskim
strojevima i cestovni prijevoz.
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4.
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – SKUPINA 32244 I 32329
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 ceste u smislu posebnih
propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, nasipanje kamenog materijala u
naseljima:
- Oriovac …………………………………………….51.000,00 kuna
- Malino ……………………………………………..70.000,00 kuna
- Lužani …………………………………………….130.000,00 kuna
- Ciglenik ……………………………………………50.000,00 kuna
- Bečic ……………………………………………….50.000,00 kuna
- Živike ………………………………………………60.000,00 kuna
- Pričac ……………………………………………….60.200,00 kuna
- Slav.Kobaš…………………………………………130.000,00 kuna
- dug prethodne godine tvrtki I.K.S. ………………..800.000,00 kuna
_________________
UKUPNO:
1.401.200,00 kuna
Sredstva u iznosu od 1.401.200,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i proračuna općine.

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE – SKUPINA 32329
Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete,
uključivo podmirivanje 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 ……………………………………………………150.000,00 kn.
Sredstva u iznosu od 150.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade, a povjereni su,
temeljem ugovora, tvrtki „Orioelektro.“, Oriovac
- Utrošak električne energije za javnu rasvjetu……………..380.000,00 kn
Sredstva u iznosu od 380.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine.

6. ODRŽAVANJE GROBLJA – SKUPINA 65232 I 65269
Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane, te
ukopa pokojnika:
- održavanje groblja……………………..70.000,00 kn
- održavanje objekata – mrtvačnice…….40.000,00 kn
_____________
UKUPNO: 110.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova predviđena u iznosu od 110.000,00 kn financirat će se iz sredstava grobne naknade i
ukopa pokojnika.
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Članak 3.
Načelnik općine Oriovac dužan je Općinskom vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće o ostvarenju ovog
Programa do kraja ožujka 2012. godine.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/94
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

77.

Na temelju članka 13. st.1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na
10.sjednici održanoj 20.12.2010.godine donosi
PLAN NABAVE
OPĆINE ORIOVAC ZA 2011.GODINU.

I.
Planom nabave općine Oriovac za robu, radove i usluge u 2011.godini (u daljnjem tekstu: Plan), određuje se
nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu općine Oriovac u 2011.godini.
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II.

III.
Odluka o početku postupka javne nabave donosi odgovorna osoba – načelnik općine, sukladno odredbama
Zakona o javnoj nabavi.
IV.
Za provedbene postupke nabave u Jedinstvenom odjelu općine vodit će se evidencija postupaka nabave i
sklopljenih ugovora o nabavi.
V.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/95
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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78.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini
Oriovac i članka 4. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti, donosim
PROGRAM RADA
Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
u općini Oriovac za 2011.godinu.

Programom rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon)
obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:
1. Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih zelenih površina na području općine Oriovac
2. Upravljanje i održavanje groblja na području općine Oriovac
3. Obavljanje ukopa na području općine Oriovac
4. Poslovi komunalnog redara za općinu Oriovac
Sredstva za rad Vlastitog pogona osigurat će se u Proračunu općine Oriovac za 2011.godinu i to iz:
- komunalne naknade …………………………………… 1.000.000,00 kuna
- komunalnog doprinosa ……………………………………..70.000,00 kuna
- grobne naknade ………………………………………… 100.000,00 kuna
- Proračuna općine Oriovac …………………………………530.200,00 kuna
- ukopa pokojnika …………………………………………….10.000,00 kuna
_________________
UKUPNO: 1.710.200,00 kuna

1a. Održavanje javnih zelenih površina na području općine Oriovac
Na poslovima redovitog održavanja ulica, nerazvrstanih cesta i javnih zelenih površina na području općine
Oriovac Programom je obuhvaćeno čišćenje kanala uz cestu, košnja trave uz cestu, čišćenje živice i grmlja uz
cestu, te održavanje javnih zelenih površina – košnja na području cijele općine:
- park i okoliš dječjeg igrališta u Oriovcu …………………. 2.000,00 kuna
- Čimen u Radovanju……………………………………….20.000,00 kuna
- park i dječje igralište u Lužanima …………………………2.000,00 kuna
- park i Trg sv. Marka u Slav.Kobašu ……………………… 2.000,00 kuna
- okoliš crkve u Malinu i Cigleniku …………………………2.000,00 kuna
- spomen park u Živikama ………………………………......2.000,00 kuna
- okoliš crkve u Pričcu ………………………………………1.000,00 kuna
- RC „Čaplja“ u Oriovcu …………………………………..10.000,00 kuna
- zelena površina „Ograde“ u Bečicu ……………………….2.000,00 kuna
- zelene površine ispred napuštenih kuća …………………...3.000,00 kuna
U zimskom periodu djelatnici čiste snijeg u parkovima na području cijele općine …………….10.000,00 kuna i
čišćenje snijega s prilaznih putova prema grobljima …………….25.000,00 kuna.
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Pored Programom navedenih poslova djelatnici obavljaju i druge izvan programske djelatnosti za potrebe udruga,
dječjeg vrtića, škola, vjerskih organizacija i sl.
Navedene poslove obavljalo je pet komunalnih djelatnika, a po potrebi i više. Sredstva za izvršenje predviđena
u iznosu od 79.000,00 kuna financirat će se iz komunalne naknade.

1b) Održavanje nerazvrstanih cesta
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 ceste u smislu posebnih propisa, te
gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, nasipanje kamenog materijala u naseljima:
- Oriovac …………………………………………….51.000,00 kuna
- Malino ……………………………………………..70.000,00 kuna
- Lužani …………………………………………….130.000,00 kuna
- Ciglenik ……………………………………………50.000,00 kuna
- Bečic ……………………………………………….50.000,00 kuna
- Živike ………………………………………………60.000,00 kuna
- Pričac ……………………………………………….60.200,00 kuna
- Slav.Kobaš…………………………………………130.000,00 kuna
- dug prethodne godine tvrtki I.K.S. ………………..800.000,00 kuna
_________________
UKUPNO:
1.401.200,00 kuna
Sredstva u iznosu od 1.401.200,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine.

1c) Odvodnja otpadnih voda – skupina – 32244 i 32329
Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se odvodnja i pročišćavanje atmosferskih voda, te
pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste:
· Pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na području cijele općine po potrebi – radovi s temeljem
ugovora povjereni tvrtki „I.K.S.“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz, Oriovac
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 70.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne
naknade.

1d) Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina
Pod održavanje čistoće javnih površina razumijeva se čišćenje javnih površina, te skupljanje i odvoz komunalnog
otpada na uređena odlagališta
- čišćenje raslinja i ostalog otpada na javnim površinama na području općine (pražnjenje košarica za otpad na
javnim površinama i sl.) ……………..50.000,00 kn
Sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.
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2. Upravljanje i održavanje groblja na području općine Oriovac
Poslovi upravljanja i održavanja groblja na području općine Oriovac kojih ima pet – Radovanje, Oriovac,
Kujnik-Malino, Lužani, Ciglenik i Slavonski Kobaš, obuhvaćaju održavanje i čišćenje zelenih površina, te
održavanje opreme i objekata.

3. Obavljanje ukopa na području općine Oriovac
Na području općine Oriovac ukope pokojnika obavljat će četiri komunalna djelatnika.
Sredstva za izvršenje točke 2. i 3. u iznosu od 110.000,00 kuna financirat će se iz:
- grobne naknade ………………… 100.000,00 kuna
- ukopa pokojnika ……………….....10.000,00 kuna

4. Poslovi komunalnog redara
U cilju praćenja stanja i uređenja naselja na području općine Oriovac, voditelj komunalnog pogona obavlja i
poslove komunalnog redara, koji će u 2011.godini pratiti poštivanje odredbi Odluke o komunalnom redu općine
Oriovac, rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, izricati
mandatne kazne, te po potrebi predložiti pokretanje prekršajnog postupka.
U Oriovcu, prosinac 2010.godine.
Voditelj Vlastitog pogona za
obavljanje komunalnih djelatnosti
Pavao Haring, v.r.
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Na temelju članka 4. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini
Oriovac od 3. 1. 2006. godine i članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj 20.12.2010.godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Programa rada Vlastitog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2011. godinu.

1.
Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti u općini Oriovac za 2011.godinu koje je podnio upravitelj pogona.
2.
Sastavni dio ovog Zaključka sačinjava Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti u 2011.godini.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/96
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

79.

Na temelju članka 76. st.4. Zakona o športu (N.N. 71/06, 150/08 i 124/10) i članka 32. Statuta općine
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na
10.sjednici održanoj 20.12.2010.godine donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU
OPĆINE ORIOVAC U 2011.GODINI.
Članak 1.
Programom javnih potreba u športu na području općine Oriovac u 2011.godini (u daljnjem tekstu: Program)
utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od značenja za općinu Oriovac, a osobito:
poticanje i promicanje športa,
provođenje dijela programa tjelesne kulture djece i mladeži,
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djelovanje športskih udruga,
stručni rad u športu,
organizacija i provođenje sustava natjecanja u športu.

Članak 2.
Realizacijom Programa nastoje se ostvariti ciljevi promicanja športa, čime će se omogućiti postizanje dodatne
kvalitete i razvoj športa, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti športa i športske rekreacije djece
i mladeži.

Članak 3.
Sredstva za ostvarenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za 2011.godinu u ukupnom
iznosu od 550.000,00 kuna.

Članak 4.
Na ime prijenosnih sredstava (skupina 38115) športskim klubovima i organizacijama u Proračunu je izdvojeno
500.000,00 kuna, i to za 13 športskih udruga (klubova) i 3 športsko-ribolovne udruge:
5 nogometnih klubova:
- NK „Oriolik“ Oriovac
- NK „Svjetlost“ Lužani
- NK „Slavonac“ Slavonski Kobaš
- NK „Omladinac“ Ciglenik
- NK „Mladost“ Malino
1 košarkaški klub
- KK „Rekord Tim“ Oriovac
1 kajak-kanu klub
- KKK „Oriolik“ Slavonski Kobaš

1 teniski klub
- TK „Svjetlost“ Lužani
1 tekwon-do klub
- TDK „Škorpion“ Oriovac
2 škole nogometa
- Škola nogometa Oriovac
- Škola nogometa Lužani
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1 stolnoteniski klub
- Stolno teniski klub Oriovac
1 autocross klub
- Autocross klub Oriovac
Športsko – ribolovnom djelatnošću bave se tri udruge i to:
ŠRU „Pljoska“ Slavonski Kobaš
ŠRU „Šaran“ Oriovac
ŠRU „Orljava“ Lužani.
Raspodjelu ovih sredstava napravit će načelnik na prijedlog Odbora za šport na temelju kriterija određenih u
Odluci.

Članak 5.
Općina podupire i sufinancira športske manifestacije i natjecanja u športu u organizaciji športskih klubova,
ustanova u športu i drugih ustanova i organizacija.
Općina Oriovac podupirat će radove školskih klubova kao i športske udruge i aktivnosti invalidnih osoba.
Na ime izdataka u športu u Proračunu općine Oriovac skupina 32999, izdvojeno je 50.000,00 kuna.

Članak 6.
Ukupna sredstva osigurana Proračunom općine Oriovac za realizaciju ovog Programa doznačivat će se
neposredno na račune športskim klubovima i udrugama, a izvješće o izvršenju Programa podnijeti će načelnik
Općinskom vijeću općine Oriovac do kraja ožujka 2012.godine.

Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/97
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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80.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka
32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće općine
Oriovac na 10.sjednici održanoj 20.12.2010.godine donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU
OPĆINE ORIOVAC U 2011.GODINI.

Članak 1.
Programom javnih potreba u kulturi općine Oriovac za 2011.godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju
se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za općinu Oriovac.
Ovim Programom smatraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturne djelatnosti:
-

transferi kulturno umjetničkim društvima
manifestacije u kulturi
nabavka knjiga za knjižnicu
književno-nakladnička djelatnost.

Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog Programa planirana su u ukupnom iznosu od 225.000,00 kuna u Proračunu općine
Oriovac za 2011.godinu.

TRANSFERI KULTURNO UMJETNIČKIM DRUŠTVIMA – SKUPINA 38119
Članak 3.
Značajnu ulogu u očuvanju kulturne baštine imaju tri kulturno-umjetnička društva koja djeluju na području
općine Oriovac.
Za 2011.godinu u Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 45.000,00 kuna, a ova sredstva bit će raspoređena
shodno potrebama i aktivnostima ovih društava.

MANIFESTACIJE U KULTURI – SKUPINA 32999
Članak 4.
Na području općine Oriovac održava se niz manifestacija u kulturi i to:
- Čijalo perja u Lužanima ……………………………… ………….10.000,00 kn
- Smotra tamburaških sastava BPŽ u Slav.Kobašu …………………15.000,00 kn
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- Žetvene svečanosti u Oriovcu ……………………………………..15.000,00 kn
- Oriovita i fišijada u Oriovcu ………………………….....................20.000,00 kn
- Ribarska večer u Lužanima ………………………………………..10.000,00 kn
- Večer pod bajerom u Slav.Kobašu ………………………………...15.000,00 kn
- Božićni koncerti ……………………………………………………10.000,00 kn
- Pokladne manifestacije ………………………………………………5.000,00 kn
Općina Oriovac jedan je od glavnih pokrovitelja ovih manifestacija za koje su u Proračunu općine Oriovac za
2011.godinu predviđena sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.
NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU – SKUPINA 43121
Članak 5.
Općina Oriovac izdvojila je u Proračunu za 2011.godinu 20.000,00 kuna za nabavku knjiga za Narodnu knjižnicu
i čitaonicu Oriovac.
KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST – SKUPINA 32391
Članak 6.
Općina Oriovac u 2011.godini planira izdati četiri broja općinskog glasila „OBZOR“ i osigurala je financijska
sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna.
Članak 7.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je načelnika općine Oriovac.
Načelnik općine Oriovac dužan je Općinskom vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće o ostvarenju ovog
Programa do kraja ožujka 2012.godine.
Članak 8.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/98
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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81.

Na temelju članka 6. st.2. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06,
79/07 i 123/10) i članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09)
Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj 20.12. 2010.godine donosi
PROGRAM
SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU
OPĆINE ORIOVAC ZA 2011.GODINU.

UVOD
Članak 1.
Program rada iz područja socijalne skrbi općine Oriovac utemeljen je na Zakonu o socijalnoj skrbi, te usmjeren na
provođenje tog Zakona u smislu načina obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi korisnika i prava
korisnika socijalne skrbi. Sukladno odredbama članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi, općina i gradovi su obvezni u
svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva kojima osiguravaju pomoć za podmirenje troškova
stanovanja, kao i za ostvarenje prava utvrđenih propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih vrsta pomoći.

Članak 2.
Programom socijalne zaštite za 2011.godinu u Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 604.000,00 kuna.

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE
Članak 3.
Podmirenje troškova stanovanja – zakonska obveza
Opis programa:
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu,
odvodnju i druge troškove u skladu s drugim propisima.
Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi općina je donijela Odluku o socijalnoj skrbi temeljem koje se utvrđuju
prava i oblici pomoći socijalno ugroženim obiteljima i samcima.
U rješavanju zahtjeva za ovu vrstu pomoći općina surađuje sa Centrom za socijalnu skrb Slav.Brod, te vodi
evidenciju korisnika.
Uzimajući u obzir strukturu korisnika troškova za navedenu namjenu potrebno je planirati sredstva za
Program u iznosu od:
Potrebna sredstva za provođenje Programa - 313.000,00 kuna.
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Nabava ogrijeva
Opis programa:
Sukladno Zakonskim odredbama, samcu ili obitelji koja se grije na drva može se jednom godišnje osigurati
novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica (regionalne) samouprave
(Županija).
Sredstva za tu namjenu doznačavaju se u Općinski proračun po dostavljenom zahtjevu od strane općine koji je
sukladan evidenciji Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod.
Potrebna sredstva za provođenje programa – 75.000,00 kuna.

Gradsko društvo Crvenog križa Slav.Brod – zakonska obveza – skupina 37121
Opis programa:
Sukladno članku 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (N.N. 71/10) jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave osiguravaju sredstva i to za:
- rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvaja se
0,2% sredstava prihoda jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i to za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa.
Pod prihodima smatraju se prihodi poslovanja JLS ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za:
- vlastite prihode i
- namjenske prihode.
Potrebna sredstva za djelatnost Crvenog križa – 50.000,00 kuna

NAKNADE I RAZNE POMOĆI GRAĐANIMA
Opis programa:
Jednokratne novčane pomoći odobravaju se socijalno ugroženim obiteljima koji zbog posebnih okolnosti
(bolest, smrt člana obitelji, štete od požara i dr.) dođu u teške materijalne prilike.
Pomoći se odobravaju sukladno Odluci o pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi
na području općine Oriovac. Istom Odlukom utvrđeni su uvjeti za ostvarivanje prava na ovu pomoć.
Potrebna sredstva za provođenje programa - 55.000,00_kuna
Podmirenje pogrebnih troškova – financirat će se u cijelosti najnužniji pogrebni troškovi za osobe za koje te
troškove nije dužan snositi nadležni Centar za socijalnu skrb, ako umrli nije prije smrti osigurao sredstva za
podmirenje tih troškova (ušteđevina, osiguranje i dr.), te ako ne postoje osobe koje bi morale i mogle snositi
pogrebne troškove.
Potrebna sredstva za provođenje - 1.000,00_kuna.
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Sufinanciranje studenata - općina Oriovac sufinancirat će četiri studenta s područja općine, sukladno općinskoj
odluci – skupina 37215
Potrebna sredstva za provođenje Programa - 39.000,00 kuna.
Jednokratne pomoći za novorođenu djecu – sredstva za financiranje ovog Programa isplaćuju se prema
zahtjevima roditelja, a temeljem općinske odluke.
Potrebna sredstva za provođenje Programa - 40.000,00_kuna.

Školska kuhinja – pravo na besplatnu školsku kuhinju može ostvariti učenik iz socijalno ugroženih obitelji.
Pravo utvrđuje uprava škole i dostavlja popis općini Oriovac.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 15.000,00 kuna.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade – sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od plaćanja
komunalne naknade mogu biti osobe koje udovoljavaju uvjetima iz članka 10. iste Odluke.
Potrebna sredstva za provođenje Programa - 1.000,00 kuna.
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGA – SKUPINA 38119
Opis programa:
Planiranjem sredstava u Proračunu općine Oriovac financirat će se programi humanitarnih i drugih udruga čiji
se programi odnose na posebne grupe građana koje udruživanjem lakše ostvaruju svoje potrebe.
Transferima udrugama slijepih, invalida cerebralne i dječje paralize te humanitarnim organizacijama općina će
u skladu sa svojim mogućnostima sufinancirati rad i aktivnosti tih organizacija i udruga, prvenstveno s područja
općine Oriovac.
Potrebna sredstva za provođenje Programa - 15.000,00 kuna.
Članak 4.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je načelnik općine Oriovac. Načelnik je dužan Općinskom vijeću
općine Oriovac podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2012.godine.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/99
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20.12. 2010. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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82.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj 20.12.2010.godine donosi
PROGRAM
KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE
OPĆINE ORIOVAC U 2011.GODINI.
I
Programom kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2011.godini (u daljnjem tekstu: Program), planirana
su sredstva u iznosu od 10.082.000,00 kuna.
II
Navedena sredstva rasporedit će se kako slijedi:
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GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – 5.000,00 kuna
Dug po ugovoru za kupnju zemljišta.
2. POSLOVNI OBJEKTI DOM BEČIC – 50.000,00 kuna
Izrada projektne dokumentacije i temelja za Dom u Bečicu
3. KANALIZACIJA - 3.400.000,00 kuna
Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Oriovac ………….. 3.000.000,00 kuna
Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju ………………………. 400.000,00 kuna
4. CESTE - 3.700.000,00 kuna
Izgradnja ceste Malino – Sl.Kobaš ……………………………………….2.400.000,00 kn
Asfaltiranje ulice ZNG Sl.Kobaš ………………………………………. 170.000,00 kn
Asfaltiranje platoa u Malinu ………………………………………………. 80.000,00 kn
Asfaltiranje prilaza športskim objektima Lužani ………………………… 100.000,00 kn
Asfaltiranje ulice J. Kozarca Oriovac ……………………………………….150.000,00 kn
Dug za izvedene radove – parkiralište i plato Oriovac i
Dio ulice V. Nazora Oriovac ………………………………………………. 800.000,00 kn
__________________
3.700.000,00 kn
5. PODUZETNIČKA ZONA ČAPLJA - 1.000.000,00 kuna
Izgradnja komunalne infrastrukture za poduzetničku zonu Čaplja
6. ELEKTROINSTALACIJA - 470.000,00 kuna
Izgradnja javne rasvjete Radovanje – Malino …………….
430.000,00 kuna
Izgradnja projektne dokumentacije za javnu rasvjetu Lužani….. 20.000,00 kuna
Izgradnja javne rasvjete u ulici V.Nazora u Oriovcu ……………20.000,00 kuna
__________________
470.000,00 kuna
7. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE - 150.000,00 kuna
Izgradnja vodovodne mreže u Orljavskoj ulici Sl.Kobaš.
8. RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA - 20.000,00 kuna
Ulaganja u računala i računalnu opremu.
9. OPREMA - 100.000,00 kuna
- Sl.Kobaš – nabavka klima uređaja za dom …………………….20.000,00 kuna
- Lužani – oprema za TK Svjetlost …………………………….. 15.000,00 kuna
- Pričac – nabavka klima uređaja za dom ……………………….. 5.000,00 kuna
- Oriovac – nabavka opreme za dječje igralište ………………...15.000,00 kuna
- Lužani – nabavka opreme za dječje igralište …………………. 15.000,00 kuna
- Malino – nabavka opreme za dječje igralište ………………… 15.000,00 kuna
- Sl.Kobaš - nabavka opreme za dječje igralište ………………. 15.000,00 kuna
_______________________
100.000,00 kuna
10. SANACIJA DEPONIJA – 1.900.000,00 kuna
Sanacija deponija: Slav.Kobaš ………………………………….700.000,00 kuna
Lužani ………………………………………450.000,00 kuna
Malino …………………………………….. 750.000,00 kuna
_____________________
1.900.000,00 kuna
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11. KNJIGE - 20.000,00 kuna
Nabavka knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Oriovac.
12. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME – 5.000,00 kuna
Ulaganja u računalne programe.
III
Ovo kapitalno ulaganje je plansko, a visina i opseg utvrđuje se stvarnim tehničkim stanjem.
IV
Preraspodjela sredstava iz ovog Programa, kao i određivanje drugih nepredviđenih radova za ulaganje u
izgradnju, regulirat će se izmjenom i dopunom Programa.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/100
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

83.
Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09)
Općinsko vijeće općine Oriovac na 10. sjednici održanoj 20.12.2010.godine donosi
PROGRAM
TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2011.GODINI.

I
Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2011. godini ( u daljnjem
tekstu: Program ) planirana su sredstva u iznosu od 768.500,00 kuna.
Potrebna sredstva za provođenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za 2011.godinu, i to:
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II

Sredstva iz točke I. ovog Programa rasporedit će se kako slijedi:
1. Lužani – uređenje sanitarnog čvora i podrumskih prostorija …………………………50.000,00 kuna
- uređenje sanitarnog čvora u mrtvačnici …………………………………….10.000,00 kuna
- uređenje sanitarnog čvora u Vatrogasnom domu ………………………….. 5.000,00 kuna
2. Oriovac – uređenje pročelja općinske zgrade ……………………………………….100.000,00 kuna
- uređenje pročelja zgrade FINE ………………………………………….. 30.000,00 kuna
- uređenje pročelja zgrade kino-sale ………………………………………. 30.000,00 kuna
3. Slavonski Kobaš – uređenje društvenog doma ……………………………………..100.000,00 kuna
4. Živike – uređenje doma – izmjena stolarije ………………………………………… 20.000,00 kuna
- uređenje objekta na nogometnom igralištu ……………………………….. 15.000,00 kuna
5. Pričac – uređenje društvenog doma ………………………………………………… 40.000,00 kuna
6. Malino – uređenje kapelice Sv. Roka ………………………………………………. 20.000,00 kuna
- rekonstrukcija rasvjete u Sali Vatrogasnog doma ………………………… 20.000,00 kuna
- uređenje spremišta DVD …………………………………………………. 10.000,00 kuna
7. Ciglenik – uređenje društvenog doma …………………………………………….. 25.000,00 kuna
- izrada nadstrešnice na nogometnom igralištu ………………………….. 40.000,00 kuna
8. Kujnik – zamjena prozora na pročelju objekta društvenog doma ………………….

3.500,00 kuna

9. Za radove izvedene u 2010.godini za materijal i usluge ……………………………250.000,00 kuna
_____________________
UKUPNO:
768.500,00 kuna

III
Ovo održavanje je predviđeno i plansko održavanje, a visina i opseg uređuje se stvarnim tehničkim stanjem,
potrebnim adaptacijama, rekonstrukcijama i zamjenama u cilju poboljšanja uvjeta korištenja objekata.
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IV
Izmjena i dopuna ovog Programa regulirati će se preraspodjela sredstava kao i odrediti druge nepredviđene
radove za održavanje.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/101
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20.12.2010.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

84.

Temeljem članka 3. st.2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje
zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i Koncesije za
ribnjake i članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj 20.12.2010.godine donosi
ODLUKU
o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje
i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području općine Oriovac

Članak 1.
U 2011.godini planira se ostvarenje sljedećih prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta kako slijedi:
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Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke koristiti će se za ostvarenje sljedećih rashoda i troškova u 2011.godini kako
slijedi:

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/105
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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85.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04, 79/07 I 38/09), na temelju
članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 10. sjednici održanoj 20. 12. 2010. godine, donosi
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
U 2011.GODINI.

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Programom
ugroženosti civilnog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara sa ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih
dobara, te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita,
vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe
koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava za zaštitu i spašavanje u 2011.godini.
Cilj Smjernica je definirati i uskladiti ljudske i materijalno-tehničke kapacitete, kojima raspolaže općina
Oriovac u slučaju pojave bilo kojeg oblika ugroze, te oformiti jedinstven i dobro koordiniran sustav zaštite i
spašavanja s jasno definiranim ovlastima, nadležnostima i zadacima svih njegovih sastavnica.
Donošenjem Smjernica stvaraju se preduvjeti ne samo za prevenciju i zaštitu od mogućih ugroza, nego i za
učinkovito reagiranje u slučajevima nesreća, velikih nesreća i katastrofa sa ciljem minimaziranja štetnih
posljedica i brze normalizacije svakodnevnog života na pogođenom području.
Smjernice se odnose na sljedeće subjekte:
•
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU SVOJE
REDOVNE DJELATNOSTI
Sustav zaštite i spašavanja i učinkovita provedba njegovih složenih zadaća nezamisliva je bez službi i
pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti.
•
Potencijali službi i pravnih osoba u okviru redovitih djelatnosti
Potencijali službi pravnih osoba koje se u okviru svojih redovitih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem su
ograničene kako u ljudskim tako i u materijalnim potencijalima. Osposobljene su da mogu zadovoljiti potrebe
stanovništva u svakodnevnim situacijama. Svaka pa čak i najmanja krizna situacija stavlja ove službe u ulogu
organizatora, ali nikako kao potpune izvršitelje zadaća.
Dobrovoljna vatrogasna društva su organizirana u sljedećim naseljima: Ciglenik, Lužani, Malino, Oriovac,
Slav.Kobaš. Dobrovoljna vatrogasna društva općine organizirani su u Vatrogasnu zajednicu općine Oriovac.
Objekti zdravstva locirani su u naseljima Oriovac, Lužani i Slavonski Kobaš. U Oriovcu i Lužanima postoji
zdravstvena stanica dok u Slavonskom Kobašu funkcionira samo ambulanta opće medicine. Ljekarna postoji u
Oriovcu i Lužanima, a Veterinarska ambulanta u Oriovcu i Slavonskom Kobašu.
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Obavljanje komunalnih djelatnosti riješeno je na dva načina: kroz vlastiti komunalni pogon općine i
koncesijama.
Vlastiti komunalni pogon obavlja sljedeće djelatnosti:
- održavanje groblja
- održavanje zelenih površina i
- održavanje oborinskih kanala u naseljima.
Ljudske i materijalne mogućnosti vlastitog komunalnog pogona općine su vrlo ograničene.

•
Snage Civilne zaštite
Civilna zaštita definira se kao djelatnost kojoj je osnovni sadržaj zaštita i spašavanje stanovništva i materijalnih
dobara od ratnih razaranja, te prirodnih i drugih nepogoda, odnosno kao sustav koji provodi zaštitu i spašavanje.
Za područje općine Oriovac formirana je postrojba Civilne zaštite opće namjene sa 42 vojna obveznika. Shodno
financijskim mogućnostima općine u 2011.godini osigurati dio sredstava za osobnu opremu pripadnika civilne
zaštite.

•
Potencijali udruga građana
Udruge građana predstavljaju značajan potencijal općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one segmente
sustava zaštite i spašavanja obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju
utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva i
imaju iskustva u organizaciji.
Na području općine djeluje 45 udruga građana i to kao slijedi:
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• Potencijali fizičkih osoba
Prevencija i ublažavanje posljedica velikih nesreća i katastrofa trebao bi se, između ostalog temeljiti, na
samopomoći i uzajamne pomoći stanovništva. U proteklom razdoblju ovaj dio zaštite je sustavno zanemaren iz
niza razloga. Kao posljedica toga informiranost stanovništva, o poduzimanju mjera osobne i uzajamne zaštite, je
na vrlo niskoj razini. Zasniva se na individualnoj zainteresiranosti pojedinaca za ovo područje.
Općina Oriovac je gospodarski razvijena općina, pa je sukladno tome mogućnost za popunu materijalnotehničkim sredstvima bolja u odnosu na susjedne općine unutar Brodsko-posavske županije, osobito u smislu
posjedovanja specijalnih radnih strojeva i agregata za proizvodnju električne energije. Kako se ipak radi o
prostoru u kojemu je poljoprivredna proizvodnja osnovna grana djelatnosti stanovništvo uglavnom raspolaže s
vozilima i radnim strojevima namijenjenih poljoprivredi. Popunu postrojbe s ovom vrstom mehanizacije
(traktori, prikolice, mot.pile i sl.) moguće je izvršiti iz lokalnih izvora, kao i s jednostavnim oruđem za rad (lopate,
krampovi, sjekire i sl.).
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•
Stožer zaštite i spašavanja
U općini Oriovac formiran je Stožer zaštite i spašavanja sukladno članku 9. Zakona o zaštiti i spašavanju u
sastavu:
- Načelnik, zamjenik načelnika općine
- Predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
- Predstavnik Policijske uprave Brodsko-posavske
- Član Stožera za protupožarnu zaštitu (zapovjednik vatrogasne zajednice općine)
- Član Stožera za prvu medicinsku pomoć (doktor medicine)
- Član Stožera za prvu veterinarsku pomoć i asanaciju (veterinar)
•
Zapovjedništvo civilne zaštite
Sukladno članku 20. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. 40/08) i
Pravilnika o izmjeni Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. 44/08) za
zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite nadležan je načelnik općine, te se stoga ne postoji obveza
formiranja posebnog zapovjedništva.

Spolna struktura stanovništva općine Oriovac po naseljima s indeksom starosti
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Stanovništvo prema kronološkoj dobi na razini općine

•
Gustoća naseljenosti po jedinici površine

Gustoća naseljenosti općine Oriovac

• Skloništa s kapacitetima i drugi objekti za sklanjanje
Prema procjeni ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara i procjeni vlastitih mogućnosti za zaštitu i
spašavanje Brodsko-posavske županije od ratnih opasnosti, a sukladno Pravilniku i kriterijima za određivanje
gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (N.N. 2/91), gradovi i
općine Brodsko-posavske županije su svrstani od 1. – 4. zone ugroženosti u kojima se planira gradnja skloništa.
Općina Oriovac se nalazi u 4. zoni ugroženosti.
U naseljenim mjestima 4. stupnja ugroženosti, kamo spada područje općine Oriovac, treba na cijelom području
planirati zaštitu stanovništva u zaklonima. Izuzetno se u ovom području grade skloništa i drugi objekti za zaštitu.
Nadležno tijelo općine treba odrediti jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima,
sukladno Planu zaštite i spašavanja, a sredstva će se osigurati u Proračunu općine Oriovac.
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•
Kapaciteti za zbrinjavanje (smještaj i pripremu hrane)
Objekti s mogućnošću pripreme hrane
- „VELEBIT“ buffet, vl. M.Milinković, Oriovac
- S.M.P.R. JERGOVIĆ, pekara, Nova Kapela
- „DINAMO“ bife, vl. Z.Kiš, Oriovac
- „ELEAZAR“ buffet, vl. A.Lužanac, Slav.Kobaš
- „BONACA“ cafe bar i pizzeria, Lužani
- „BUFFET GRETA“ ugostiteljski obrt, vl. Marko Margetić, Živike
- Restoran Zefa d.o.o. u sklopu hotela Orljava uz autocestu kod Lužana
- Kapaciteti proizvodnih tvrtki na području općine
Smještajni kapaciteti
- Hotel Orljava uz autocestu kod Lužana

-

•
Zdravstveni kapaciteti
Objekti zdravstva locirani su u naseljima Oriovac, Lužani i Slavonski Kobaš. U Oriovcu i Lužanima
postoji zdravstvena stanica dok u Slavonskom Kobašu funkcionira samo ambulanta opće medicine.
Ljekarne postoje u Oriovcu i Lužanima, a veterinarska ambulanta u Oriovcu i Slavonskom Kobašu.

•
Poljoprivredno savjetodavna služba
Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda i dalje će se razvijati Poljoprivredno savjetodavna služba kako bi se
poljoprivredni proizvođači mogli što kvalitetnije obučiti i zaštititi svoju proizvodnju od štetnih posljedica
mogućih biljnih bolesti većih razmjera.
•
OSTALO
Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te otklanjanje
uzročnika zaraznih bolesti i unapređenja higijenskih uvjeta života pučanstva općine Oriovac provesti dva
tretmana deratizacije i po potrebi tretman dezinsekcije.
U organizaciji zaštite i spašavanja u općini nastaviti rad na unapređenju sustava uzbunjivanja stanovništva u
slučaju nesreća.
Na području općine Oriovac registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom,
prijevozničkom ili drugom sličnom djelatnošću, te se po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s
drugim nadležnim službama, mogu sa svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom
uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa. Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih
skupina građana u izvanrednim situacijama obavljat će Stožer zaštite i spašavanja.
Katastrofe, kao specifična stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom
aktivnošću, djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja
i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama.
Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njena posljedica ako se posveti veća
pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći ukoliko se katastrofa dogodi.
Tako je potrebno:
- provođenje informiranja mještana putem sredstava javnog informiranja,
- edukacija stanovništva, a posebno učenika i mladih o problematici kriznih situacija
- održati prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja na nivou općine.
Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod.
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Izvod iz Proračuna općine Oriovac o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja u 2011.godini:

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 32. Statuta
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09) Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.
sjednici održanoj 20.12.2010.godine donosi
ZAKLJUČAK
o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području općine Oriovac u 2011.godini
I
Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Oriovac u 2011.
godini.
II
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Oriovac u 2011. godini sastavni
su dio ovog Zaključka.
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III
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/102
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

86.
Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj 20.12.2010.godine., donosi
ODLUKU
o osnivanju Lokalne akcijske grupe za općine Bebrina, Brodski Stupnik,
Nova Kapela , Sibinj i Oriovac
Članak 1.
Za područje općina Bebrina, Brodski Stupnik, Nova Kapela, Sibinj i Oriovac osniva se Lokalna akcijska grupa (u
daljnjem tekstu: LAG).
Svrha osnivanja LAG-a je:
-

pronicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva,
izrada strategije razvoja pojedinog područja,
poboljšanje ruralnog životnih i radnih uvjeta,
razvoj gospodarskih aktivnosti,
osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i
lokalne zajednice,
razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih
područja,
iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj,
jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekta ruralnog razvoja,
pripreme LAG područja za korištenje strukturnih i ostalih fondova EU,
briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u
širem ruralnom području,
djelovanje u skladu s LEADER načelima.
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Broj: 26

Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik za provedbu daljnjih aktivnosti vezanih za osnivanjem LAG-a.

Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/78
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20.12.2010.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

87.

Na temelju članka 9. st.3. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 10.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. br. 40/08 i 44/08), te članka 32.
Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće općine
Oriovac na 10.sjednici održanoj 20.12. 2010.godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU
STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE ORIOVAC

Članak 1.
U članku 3. Odluke o osnivanju i imenovanju članova zaštite i spašavanja općine Oriovac (Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 2/2010) točka 4. mijenja se i glasi:
„ 4. ŽELJKO VALEŠIĆ, djelatnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Slav.Brod, za člana“

Broj: 26
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/103
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

88.

Na temelju članka 9. st.1. Zakona o naseljima (N.N. br. 54/88) i članka 32. Statuta općine Oriovac
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici
održanoj 20. 12. 2010. godine donosi
ODLUKU
o određivanju imena ulici u Lužanima

I.
Ulici u Lužanima koja se nalazi na k.č. br. 1061/1, K.O. Lužani koja je paralelna s ulicom Vladimira Nazora, a
ulicu Stjepana Radića siječe u brojevima 27 i 29, određuje se naziv
ULICA HRVATSKIH BRANITELJA

II.
Ploču s nazivom ulice pribavlja i organizira postavljanje Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
općine Oriovac.
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Broj: 26

III.
Provedbu naziva ulice izvršit će Državna geodetska uprava Brodsko-posavske županije u skladu sa člankom 14.
Zakona o naseljima.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/10-01/104
Urbroj: 2178/10-01-10-1
Oriovac, 20. 12. 2010. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

Broj: 26
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OPĆINA PODCRKAVLJE

19.

Na temelju članka 39. i 43. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08.) i članka 33. Statuta
općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 22/05. i 9/09.), Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na svojoj 17. sjednici održanoj 20. prosinca 2010. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA OPĆINE PODCRKAVLJE ZA 2010. GODINU
I OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Podcrkavlje za 2010. sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
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B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Članak 2.
Prihodi i rashodi u izmjenama i dopunama Proračuna općine Podcrkavlje za 2010. utvrđeni su u tabelarnom
prikazu, te se povećavanju ili smanjuju kako slijedi:

Broj: 26
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PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I KAPITALNIH PROJEKATA (po rebalansu od prosinca 2010.)
ZA RAZDOBLJE 2010. – 2012. GODINE

Članak 4.
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Klasa: 400-08/10-01/9
Urbroj: 2178/13-01-10-1
Podcrkavlje, 20. 12. 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Kladarić, dipl. iur., v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.1. 2010. godine i bit će objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.

Članak 5.

Broj: 26
»SLUŽBENI VJESNIK«
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20.

Na temelju članka 39. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08.) i članka 33.
Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 22/05 i 9/09), Općinsko vijeće
općine Podcrkavlje na svojoj 17. sjednici održanoj 20. prosinca 2010. godine donijelo je
PRORAČUN
OPĆINE PODCRKAVLJE ZA 2011. GODINU
I OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Podcrkavlje za 2011. godinu:

Članak 2.
Prihodi i rashodi Proračuna po grupama, utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2011. godinu.
Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz izdataka po osnovnim i potanjim namjenama, a kako slijedi:
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PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I KAPITALNIH PROJEKATA
ZA RAZDOBLJE 2011. – 2013. GODINE

Članak 4.

Broj: 26
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Strana: 2849

Klasa: 400-08/10-01/10
Urbroj: 2178/13-01-10-1
Podcrkavlje, 20. 12. 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Kladarić, dipl. iur., v.r.

Proračun stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. godine i bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

Članak 5.
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21.

Strana: 2851

O korištenju sredstava cjelokupne
proračunske pričuve odlučuje općinski načelnik, o
čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o
proračunu («N. N. br. 87/08.), Općinsko vijeće
općine Podcrkavlje je na svojoj 17. sjednici,
održanoj 20. prosinca 2010. godine donijelo je

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

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA OPĆINE PODCRKAVLJE ZA
2011. GODINU

Članak 1.
Proračun općine Podcrkavlje (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.
Članak 2.
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 PProračuna.
Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od
imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od
zaduživanja.

Članak 5.
Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje
Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik općine. U
slučaju potrebe općinski načelnik 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 6.
Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda
Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj
godini, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima.
Ako je pojedinačna vrijednost veća od iznosa
od 0,5% prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u
prethodnoj godini, kod stjecanja ili otuđenja
nekretnina odluku o istom donosi Općinsko vijeće.
Općinski načelnik upravlja novčanim
sredstvima na računu Proračuna općine.

Članak 7.
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.

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.
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Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. i
bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

Broj: 26

Klasa: 400-08/10-01/11
Ur.broj: 2178/13-01-10-1
U Podcrkavlju, 20.12. 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Kladarić, dipl. iur., v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

57.

B.

Na temelju članka 39. stavak 1. i 2.
Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 15.
sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine
donijelo je

Raspoloživa sredstva
iz prethodnih godina

ODLUKU

Opći dio

Račun zaduživanja/Financiranja

Proračun općine Vrpolje za 2010. godinu sastoji
se od:
Računa prihoda i rashoda

Prihodi
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

3.604.997,17

Rashodi
Rashodi za
nefinancijsku imovinu

2.450.300,00
1.022.000,00

Razlika - Višak/Manjak

152.697,17

20.000,00

0

Izdaci za financijsku imovinu i
otplate zajmova
300.000,00
Višak/Manjak+Raspoloživa
sredstva iz prethodnih godina+ Neto
zaduživanje/Financiranje

Članak 1.

A.

-122.697,17

Primici od financijske imovine
i zaduživanja

o izmjeni i dopuni Proračuna općine Vrpolje
za 2010. godinu

I

C.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih
godina (Višak prihoda i rezerviranja)

0

Članak 2.
Prihodi i rashodi Proračuna po grupama,
utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2010.
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:

Strana: 2854

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 26

Broj: 26

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2855

Strana: 2856

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 26

Broj: 26

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2857

Strana: 2858

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 26

Broj: 26

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2859

Strana: 2860

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 26

Broj: 26

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2861

Strana: 2862

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 26

Broj: 26

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2863

Strana: 2864

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 26

Broj: 26

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2865

Strana: 2866

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 26

Broj: 26

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2867

Strana: 2868

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 26

Broj: 26

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2869

Strana: 2870

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 26

Broj: 26

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2871

Strana: 2872

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 26

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 26
Članak 4.

A.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2010. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/09-01/11
Urbroj: 2178/11-01/10-1
Vrpolje, 21. 12. 2010.
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Računa prihoda i rashoda

Prihodi
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Rashodi
Rashodi za
nefinancijsku imovinu

6.721.000,00
1.220.000,00
2.576.000,00
5.355.000,00

Razlika - Višak/Manjak

B.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Pralas, v.r.

58.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih
godina (Višak prihoda i rezerviranja)

Raspoloživa sredstva
iz prethodnih godina

C.

0

Račun zaduživanja/Financiranja

Primici od financijske imovine
i zaduživanja

Na temelju članka 39. stavak 1. i 2.
Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 15.
sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine
donijelo je

0,00

0

Izdaci za financijsku imovinu i
otplate zajmova
300.000,00
Višak/Manjak+Raspoloživa
sredstva iz prethodnih godina+ Neto
zaduživanje/Financiranje

0

PRORAČUN
općine Vrpolje za 2011. godinu

I

Opći dio
Članak 1.

Proračun općine Vrpolje za 2011. godinu
sastoji se od:

Članak 2.
Prihodi i rashodi Proračuna po grupama,
utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2011.
godinu.
Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz
izdataka po osnovnim i potanjim namjenama, a
kako slijedi:
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Broj: 26

Članak 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2011. godine i objavit će se 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 rashoda. Proračun se
izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno,
odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu s
ostvarenim prihodima odnosno likvidnim
mogućnostima Proračuna.
Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od
imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od
zaduživanja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/09-01/11
Urbroj: 2178/11-01/10-7
Vrpolje, 21. 12. 2010.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Pralas, v.r.

59.

Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o
proračunu(«N. N. br. 87/08), Općinsko vijeće općine
Vrpolje je na svojoj 15. sjednici, održanoj 21.
prosinca 2010.godine donijelo je

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 općinski načelnik, o
čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 4.
ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE
VRPOLJE
ZA 2011.GODINU

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u
cijelosti je načelnik općine.

Članak 5.
Članak 1.
Proračun općine Vrpolje (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 Vrpolje.

Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje
Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik općine. U
slučaju potrebe općinski načelnik može u okviru
utvrđenog iznosa izdatka pojedine pozicije izvršiti
preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija do
visine 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se
umanjuje.
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Članak 6.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda
Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj
godini, a najviše do 1.000.000,00 (jedanm milijun)
kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu
i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja
ili otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 Kn, tada
odluku o istom donosi predstavničko tijelo, odnosno
Općinsko vijeće.
Općinski načelnik upravlja novčanim
sredstvima na računu Proračuna općine Vrpolje.

Članak 7.
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.
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Klasa: 021-0510-01/11
Ur.broj: 2178/11-01/10-8
U Vrpolju, 21. prosinca 2010.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Pralas, v.r.

60.

Na temelju članka 13 Zakona o javnoj nabavi
(«Narodne novine» br. 110/07. i 125/08) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br. 90/09.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 15. sjednici održanoj 21. prosinca
2010. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana javne nabave općine
Vrpolje za 2010. godinu

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2011.g., i
bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Članak 1.
Članak 2. Plana javne nabave općine Vrpolje
za 2010. godinu («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 2/10.) mijenja se i glasi:
Ovom Odlukom usvaja se izmjena i dopuna
Plana javne nabave općine Vrpolje za 2010. godinu, te
se utvrđuje Plan nabave kako slijedi:
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Broj: 26

Članak 2.

Članak 1.

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

Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u općini Vrpolje za 2010.
godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 2/10.), mijenja se i glasi:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
I OPĆE ODREDBE
Klasa: 021-05/10-01/11
Urbroj: 2178/11-01/10-2
Vrpolje, 21. 12. 2010.g.

Članak 2.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Pralas, v.r.

Ovim Programom određuje se izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te
nabavka opreme na području općine Vrpolje za 2010.
godinu, a odnosi se na:
-

61.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine» broj: 26/03, 82/04,
178/04, 38/09 i 79/09.) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje «Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 9/09.) Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj 15. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u općini Vrpolje za 2010. godinu

-

javne površine
nerazvrstane ceste
groblja i krematorije
javnu rasvjetu
opskrbu pitkom vodom
odvodnju i pročišćavanje voda
komunalnu infrastrukturu za poduzetničku
zonu
objekti školstva i zdravstva
objekti vjerskih zajednica

Ovim Programom određuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te
za nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom
izvora financiranja.
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Broj: 26
II

GRAĐENJE GROBLJA
Članak 3.

a)
Izgradnja Mrtvačnice na groblju u Starim
Perkovcima
Ukupno: 92.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu
od 92.000,00 kn i to: 50.000,00 kuna iz Ministarstva
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva i 42.000,00 kuna iz sredstava Proračuna
općine Vrpolje.
III

JAVNA RASVJETA
Članak 4.

a)
Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima u
naselju Stari Perkovci .
Ukupno: 200.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 200.000,00
kuna osigurat će se i to:
150.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva, 50.000,00 kuna iz
Općinskog proračuna.
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kn osigurat će se i to: 100.000,00 kuna iz Županijskog
proračuna i 205.000,00 kuna iz Općinskog proračuna.
Ostali dio izgradnje i dokumentacije financirat će
Hrvatske vode u iznosu 1.000.000,00 kuna ali se ne
unosi, odnosno knjiži kroz Proračun općine Vrpolje.

V

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA
PODUZETNIČKU ZONU –
POSLOVNU ZONU «VAŠARIŠTE» U
VRPOLJU

Članak 6.
Izrada dijela projektne dokumentacije za
Poslovnu zonu «Vašarište» u naselju Vrpolje.
Ukupno : 70.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu
70.000,00 kuna iz Ministarstva gospodarstva.

VI

GRAĐENJE –UREĐENJE I SANACIJA
OBJEKATA VJERSKIH ZAJEDNICA
Članak 7.

a) Rekonstrukcija – uređenje Crkve Rođenja Sv.
Ivana Krstitelja u Vrpolju i izrada dokumentacije
b)
Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u
naselju Vrpolje

Ukupno : 198.000,00 kn

Ukupno: 28.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 28.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu
198.000,00 kuna i to :183.000,00 kn iz Ministarstva
kulture i 15.000,00 kn iz Županijskog proračuna.

IV

b) Rekonstrukcija – uređenje Crkve Svetog Matije
Apostola u Čajkovcima

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA
ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA - KANALIZACIJA
Članak 5.

Ukupno : 39.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu
od 39.000,00 kuna iz Općinskog proračuna.

Nastavak izgradnja kanalizacijske mreže u
naselju Vrpolje i izrada dokumentacije za II fazu
odvodnje u Vrpolju, te prečistaća u Vrpolju

c) Uređenje okoliša oko Crkve Svete Ane u Starim
Perkovcima

Ukupno: 305.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 305.000,00

Ukupno: 6.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu

»SLUŽBENI VJESNIK«
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6.000,00 kuna iz Općinskog proračuna
VII

GRAĐENJE – UREĐENJE I
REKONSTRUKCIJA DOMOVA
KULTURE
Članak 8.

a) Rekonstrukcija – uređenje Doma kulture u
Čajkovcima

Broj: 26

Ukupno: 85.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 85.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna.

c)
Izgradnja sportsko rekreacijskih objekata u
Starim Perkovcima – izrada projektne dokumentacije
Ukupno: 145.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 145.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna.

Ukupno: 10.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu
10.000,00 kuna iz Općinskog proračuna.

IX

b)
Uređenje i proširenje Vatrogasnog doma u
Čajkovcima – garaža

a)
Izgradnja Spomenika poginulim Hrvatskim
braniteljima u Domovinskom ratu u Vrpolju

Ukupno: 66.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu
66.000,00 kuna iz Općinskog proračuna.

Ukupno: 48.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 48.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna.

c)
Rekonstrukcija Stare škole u Čajkovcima –
izrada projektne dokumentacije
Ukupno: 36.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu
36.000,00 kuna iz Općinskog proračuna

IZGRADNJA SPOMENIKA

Članak 10.
Sredstva iz točke 3.4.5.6.7.8. i 9. ovog Programa
raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s
dinamikom ostvarenja prihoda .

Članak 11.
VIII

IZGRADNJA OBJEKATA ZA
ZDRAVSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I
SPORTSKO REKREACIJSKI OBJEKTI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se sa 1.1.2010. godine i bit će objavljena u
« Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» .

Članak 9.
a)
Izgradnja Ambulante – opće medicine u
Starim Perkovcima
Ukupno: 47.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 47.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna, a
420.000,00 osigurat će se iz EIB-a II što se ne uvodi u
poslovno-financijske knjige općine Vrpolje dok ne
prođe tehnički pregled i uporabna dozvola.
b)
Izgradnja Dječjeg vrtića u Vrpolju – izrada
projektne dokumentacije

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/10-01/11
Urbroj : 2178/11-01/10-3
Vrpolje, 21. 12. 2010.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća :
Ivan Pralas, v.r.
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62.
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iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine» broj: 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09 i 79/09.) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje «Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 9/09.) Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj 15. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine
donijelo je
ODLUKU

Članak 4.
Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu
u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja donosi Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno
članku 1. ovog Programa.

o izmjeni i dopuni Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području općine
Vrpolje za 2010. godinu

Članak 1.
Program odražavanja komunalne
infrastrukture na području općine Vrpolje za 2010.
godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 2/10.), mijenja se i glasi:

Članak 2.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2010. godini na području
općine Vrpolje za komunalne djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, a to su:
odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja i
javne rasvjete.

Članak 3.
Programom iz članka 1. ovog Programa
utvrđuje se:
opseg i opis poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima,

Članak 5.
U 2010. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Vrpolje obuhvaća:
1.
Odvodnja atmosferskih voda
pročišćavanje kanala i postavljanje cijevi uz
nerazvrstane ceste na području cijele općine po
potrebi
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od
23.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine.

2.
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na trgu,
pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred zgrade općine
i parkovima u općini Vrpolje.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od
17.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine.
3.
-

Održavanje javnih površina
nabavka i popravak klupa za parkove
nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima
nabavka kanti za otpatke
nabavka i postavljanje prometnih znakova
uređenje javnih površina – uklanjanje drveća,
grmlja, nasipanje i ravnanje zemlje
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Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od
6.500,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade Proračuna općine .
4.
Održavanje nerazvrstanih cesta
nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom na
području općine Vrpolje, te nasipanje poljskih putova
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
54.500,00 kn, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade i prihoda od zakupa i korištenja
državnog poljoprivrednog zemljišta.

5.
Održavanje groblja
održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz
smeća s groblja
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od
62.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade.

6. Javna rasvjeta
troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i
poboljšanje ulične rasvjete na području općine
Vrpolje – 16.500,00 kuna
troškovi električne energije za javnu rasvjetu –
260.000,00 kuna.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki
predviđaju se u ukupnom iznosu od 276.500,00 kuna,
a financirat će se iz komunalne naknade i sredstvima
Proračuna.

Članak 6.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
članku 4. predviđaju se u ukupnom iznosu od
439.500,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema
dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade
prihoda od zakupa i korištenja državnog
poljoprivrednog zemljišta , sredstva od ukopa
pokojnika i sredstvima Proračuna općine Vrpolje

Broj: 26

se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije «.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/10-01/11
Urbroj: 2178/11-01/10-4
Vrpolje, 21. 12. 2010.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Pralas, v.r.

63.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi
("NN" br. 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i
79/07) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 9/09), Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj 15. sjednici održanoj 21. 12. 2010. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi i
zdravstvene zaštite na području općine
Vrpolje za 2010. godinu

Članak 1.
Program socijalne skrbi i zdravstvene
zaštite na području općine Vrpolje za 2010.
godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije") mijenja se i glasi:
Članak 2.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine i objavit će

Ovim Programom se odreðuje način
obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne
skrbi, korisnika socijalne skrbi, postupka za
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ostvarivanje prava, te druga pitanja značajna za
obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.
Sukladno odredbama članka 10. Zakona o
socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni u
svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi
osigurati sredstva kojima se osiguravaju pomoć za
podmirenje troškova stanovanja. kao i za
ostvarivanje prava utvrðenim propisima u većem
opsegu, te za pružanje i drugih vrsta pomoći.

c)
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Podmirenje pogrebnih troškova

U cijelosti će se financirati najnužniji
pogrebni troškovi osobama kojima troškove nije
dužan financirati Centar za socijalnu skrb, ako
umrla osoba nije prije smrti osigurala sredstva za
podmirenje troškova (osiguranje, ušteðevina i d r.),
te ako ne postoje druge osobe koje bi morale i
mogle snositi pogrebne tro?kove, a prema
Rje?enju općinske načelnice u iznosu do 1.000,00
kuna.

Članak 3.
Program socijalne skrbi i zdravstvene
zaštite na ime čega je u Proračunu općine Vrpolje
za 2010. godinu izdvojeno 304.100,00 kuna
utvrðuje se sljedeći oblici pomoći.

1.

Pomoć samcima i obiteljima

Programom socijalne skrbi u Proračunu
općine Vrpolje osigurana su sredstva u iznosu
84.100,00 kuna za sljedeće namjene:
a)

Podmirenje troškova stanovanja

d)

Pomoć u plaćanju komunalne naknade

Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi
od
obveza
plaćanja
komunalne
naknade
osloboðene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz
iste Odluke.
Od obveze plaćanja komunalne naknade
mogu biti osloboðene i druge osobe čiji zahtjevi
budu odobreni od strane općinske načelnice u
iznosu do 5.000,00 kuna.

e)

Pomoć u plaćanju komunalnog doprinisa

Podmirenje troškova stanovanja korisnika
socijalne skrbi utvrðena su Zakonom o socijalnoj
skrbi i odlukom o pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnika socijalne skrbi. Istom
Odlukom utvrðeni su kriteriji za ostvarivanje
prava na pomoć kao i oblici pomoći u iznosu do
1.000,00 kuna.

Sukladno
Odluci
o
komunalnom
doprinosu od obveze plaćanja komunalnog
doprinosa osloboðene su osobe koje ispunjavaju
uvjete iz iste Odluke. Od obveze plaćanja
komunalnog doprinosa mogu biti osloboðene i
druge osobe čiji zahtjevi budu odobreni od strane
općinske načelnice u iznosu do 1.000,00 kuna.

b)

f)

Jednokratne novčane pomoći

Jednokratne novčane pomoći će s e
odobravati u pravilu jednom godišnje, a visina će
se odreðivati ovisno o veličini potrebe i drugim
okolnostima u kojima živi podnositelj zahtjeva.
načelnica
općine
odlučuje
o
realizaciji
pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 10.000,00 kuna.

Pomoć u plaćanju priključenja
komunalnu infrastrukturu

na

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih
branitelja od obveze plaćanja naknade za
priključenje
na
komunalnu
infrastrukturu
osloboðene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz
navedenog Zakona, te mogu biti oslobođene i
druge osobe čiji zahtjevi budu odobreni od strane
općinske načelnice u iznosu do 11.000,00 kuna.
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Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći
za uzdržavanje

Na temelju podataka od Centra za
socijalnu skrb o korisnicima prava na pomoć za
uzdržavanje, izradit će se Rješenje o ostvarivanju
prava na ogrjev.
Sredstva za ogrjev osiguravaju se u
Državnom, odnosno Županijskom proračunu, te
nakon dostave popisa doznačuju se u Proračun
općine Vrpolje koja je krajnji isplatitelj
korisnicima prava na ogrjev u iznosu do
55.100,00 kuna.

2.

Pomoć invalidnim osobama

Pomoć invalidnim osobama s područja
općine Vrpolje u Proračunu za 2010. godinu
osigurano je 9.500,00 kuna za troškove liječenja i
troškove rehabilitacije u ovlaštenim ustanovama.
Načelnica općine odlučuje o realizaciji pojedinog
zahtjeva
(zamolbe),
a
temeljem
valjane
dokumentacije.

3.

Pomoć studentima

U Proračunu općine Vrpolje za 2010.
godinu osigurana su sredstva za pomoć
studentima (studentska pomoć) u iznosu do
52.000,00 kuna. Načelnica općine odlučuje o
realizaciji pojedinog zahtjeva (zamolbe), a iznos
za svakog s tudenta je 1.000,00 kuna, a odobrava
se u pravilu jednom tijekom kalendarske godine.

4.

Pomoć obiteljima za novoroðenčad

Pomoć obiteljima za novoroðeno dijete s
prebivali?tem na području općine Vrpolje i to
1.000,00 kuna po djetetu što je sukladno važećoj
Odluci u ukupnom iznosu 40.000,00 kuna.

5.

Pomoć - sufinanciranje
dijela
cijene
prijevoza redovnih učenika srednjih škola

Broj: 26

Sufinanciranje dijela cijene prijevoza
redovitih učenika srednjih škola autobusnom
linijom od Vrpolja i Čajkovaca do Slavonskog
Broda i Ðakova osiguravaju se sredstva u iznosu
55.000,00 kuna u 2010. godini.

6.

Pomoć najugroženijim umirovljenicima

Pomoć najugroženijim umirovljenicima s
područja općine Vrpolje u Proračunu za 2010.
godinu osigurano je 1.000,00 kuna za troškove
liječenja, kućnih režija i izvanredne troškove.
Načelnica općine odlučuje o realizaciji pojedinog
zahtjeva (zamolbe), a temeljem dostavljenih
dokaza o visini mirovine. U najugroženije
umirovljenike pripadaju oni koji imaju mirovinu
do 1.000,00 kuna mjesečno i najmanje dva člana
kućanstva s tim da drugi član nema prihoda.

7.

Sufinanciranje rada udruga i
humanitarnih organizacija

Financijska potpora za rad udruga i
humanitarnih organizacija u Proračunu općine
Vrpolje za 2010. godinu u skladu s mogućnostima
općine, putem transfera ili drugih oblika
(reprezentacije i sl.) osigurana su sredstva za rad
Udruga:
a)
b)
c)

Crveni križ
Udruga slijepih
Ostale udruge

3.500,00 kn
1.000,00 kn
40.000,00 kn

Sredstva će biti rasporeðena Rje?enjem
općinske načelnice, a na temelju zahtjeva
(zamolbe).

8.

Troškovi za rad Ambulante opće
medicine u Starim Perkovcima

Za funkcioniranje rada Ambulante opće
medicine u Starim Perkovcima (zakupnina
poslovnog prostora) u Proračunu općine Vrpolje
osiguravaju se sredstva u iznosu 13.500,00 kuna.
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9.

Ostali oblici pomoći

Strana: 2897

64.

Ovisno o potrebama i mogućnostima
općine Vrpolje pružat će se pomoć za
zadovoljavanje osnovnih životnih potreba vezanih
za zdravstvenu zaštitu, pomoć u traženju
zaposlenja socijalno ugroženim osobama, pomoć
u traženju smještaja, savjetovanje, pomoć u
elementarnoj nepogodi, te drugi oblici pomoći u
iznosu 4.500,00 kuna u 2010. godini.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi i članka 31. Statuta
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje
na svojoj 15. sjednici održanoj 21. prosinca 2010.
godine donijelo je
ODLUKU

Članak 4.
Pojedinačna prava iz ovog Programa
osigurat će se osobama ili udrugama koje imaju
prebivalište na području općine Vrpolje, a u
iznimnim slučajevima i s područja Brodskoposavske županije.

o izmjeni i dopuni
Programa javnih potreba u području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2010. godinu

Članak 1.
Članak 5.
Provoðenje ovog Programa u nadle?nosti
je načelnice općine Vrpolje.

Program javnih potreba u području
društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju
u Proračunu općine Vrpolje za 2010. godinu
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
2/10.), mijenja se i glasi:

Članak 6.
I
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/10-01/11
Urbroj: 2178/11-01/10-5
Vrpolje, 21. 12. 2010.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Pralas, v.r.

KULTURA
Članak 2.

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2010. godinu za potrebe kulture 102.000,00 kuna
kako slijedi:
a) HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE
(nabavka knjižne i ne knjižne građe,
materijalni i drugi troškovi, djelatnik knjižnice i dr.)
Sredstva su osigurana u iznosu 50.000,00
kuna.

b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA na
području općine Vrpolje
- KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje
- KUD «Ravnica» Stari Perkovci
- KUD „Đeram“ Čajkovci
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Strana: 2898

Sredstva su osigurana u iznosu 52.000,00
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punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika.

kuna
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, te po potrebama i aktivnostima
ovih društava.

IV

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE
VRPOLJE
Članak 5.

II

ŠPORT
Članak 3.

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2009. godinu za potrebe športa i rekreacije150.000,00
kuna kako slijedi:

Općina Vrpolje je izdvojila u Proračunu za
2010. godinu 50.000,00 kn za Vatrogasnu zajednicu
općine Vrpolje (VZO).
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna , odnosno po potrebi korisnika.

Članak 6.
a) RK Vrpolje
b) Teakwondo klub Vrpolje
c) NK «Sloga» Vrpolje
d) NK «Mladost» Čajkovci
e) NK «Slavonac»St. Perkovci

-

44.000,00 kuna
12.000,00 kuna
36.000,00 kuna
28.500,00 kuna
29.500,00 kuna

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, te po potrebama i aktivnostima
klubova, a temeljem zamolbe ili zahtjeva korisnika.

Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa javnih potreba na području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2010. godinu iznose
416.400,00 kuna, a mogu biti putem dotacija na žiro
račun ili podizanjem reprezentacije odnosno
potrošnog materijala, te usluge prijevoza.

Članak 7.
III

PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
načelnice općine Vrpolje.

Članak 4.
a)

Predškolski odgoj – mala škola

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2010.
godinu za potrebe predškolskog odgoja – male škole
108.400,00 kuna.
Predškolski odgoj – mala škola organizirana je u sva
tri naselja: Vrpolje, Čajkovci i Stari Perkovci,
temeljem Ugovora s Dječjim vrtićima iz Slavonskog
Broda.

b)

Školski odgoj

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2010.
godinu za potrebe školskog odgoja 6.000,00 kuna za
O.Š. «Ivan Meštrović» Vrpolje.
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se sa 1.siječnja 2010. godine
i objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavska županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa :021-05/10-01/11
Urbroj :2178/11-01/10-6
Vrpolje, 21. 12. 2010.g
Predsjednik
Općinskog vijeća :
Ivan Pralas, v.r.
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Članak 4.

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (N.N. br. 28/10) i članka 46. Statuta
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 09/09), načelnica općine Vrpolje
donijela je
PRAVILNIK
o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih
rezultata rada i načinu isplate dodataka za
uspješnost u radu općine Oriovac

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za
utvrđivanje natprosječnih rezultata rada službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine
Oriovac, najviši iznos dodatka za uspješnost u radu i
način isplate dodatka za uspješnost u radu.

Članak 2.
Za natprosječne rezultate rada službenici i
namještenici ostvaruju pravo na dodatak za uspješnost
u radu.
Sredstva za isplatu dodataka za uspješnost u radu
planiraju se u Proračunu općine.

Natprosječne rezultate rada ostvaruje službenik ili
namještenik koji je tijekom tekuće godine
ocijenjen ocjenom "vrlo dobar" ili "odličan", koji
se odgovorno odnosi prema radu i koji uz to
ispunjava baren jedan od sljedećih uvjeta:
obavljanje opsega posla koji nadilazi
redovite radne obveze
obavljanje posla na osobito kvalitetan
način koji nadilazi uobičajenu kvalitetu
rada ili
uspješno obavljanje poslova odsutnog
službenika ili namještenika uz obavljanje
poslova
svog
radnog
mjesta
u
neprekinutom trajanju od najmanje dva
.tjedna
Odgovoran odnos prema radu podrazumijeva
samostalnost, pravovremenost, kreativnost i
inovativost pri obavljanju poslova, te pristojan odnos
prema strukama.
Članak 5.
O visini i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu
za službenike i namještenike odlučuje općinski
načelnik.
Članak 6.
O visini i načinu isplate dodatka za uspješnost u
radu donosi se rješenje.
Dodatak za uspješnost u radu ne može se isplatiti
prije nastupanja izvršnosti rješenja isplati dodatka.

Članak 3.

Članak 7.

Dodataka za uspješnost u radu može iznositi godišnje
najviše tri plaće službenika ili namještenika koji
ostvaruje dodatak i ne može se ostvariti kao stalni
dodatak uz plaću.
Dodatak za uspješnost u radu isplaćuje se u pravilu
jednokratno, tijekom studenog ili prosinca tekuće
godine.
Izuzetno od pravila utvrđenog stavkom 2. ovog
članka, ako okolnosti to opravdavaju, dodatak za
uspješnost u radu moće biti isplaćen u najviše tri
navrata tijekom godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
Klasa :021-05/10-01/05
Urbroj :2178/11-01/10-1
Vrpolje, 21. 12. 2010.g
Načelnica općine Vrpolje
Ankica Zmaić, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "LASICA" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod

Broj: 26

