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OPĆINA BEBRINA

20.
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" 33/2000.) i članka 12. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na 21 sjednici održanoj 13. 12. 2007.
godine, donosi
PROGRAM
socijalnih potreba
općine Bebrina za 2008. godinu

I.

UVOD

Svatko
je
dužan
brinuti
se
za
zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba
osoba koje je dužan uzdržavati.
Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje
pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba
socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim
osobama, koje one same ili uz pomoć članova
obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih
osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih
okolnosti. Takve su osobe u stanju socijalne
potrebe i mogu biti korisnici socijalne skrbi.
Općina Bebrina u okviru samoupravnog

djelokruga, među ostalim, osigurava lokalne
potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi.
Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje
prava socijalne skrbi osigurava i Republika
Hrvatska, koja svoju djelatnost u toj oblasti
obavlja putem Centra za socijalnu skrb i drugih
ustanova.
Shodno odredbama članka 7. Zakona o
socijalnoj skrbi, općine i gradovi obvezni su u
svom proračunu za potrebe socijalne skrbi
osigurati sredstva u visini najmanje 5% svojih
prihoda, kojima osiguravaju pomoć za podmirenje
troškova stanovanja, kao i za ostvarivanje prava
utvrđenih propisima u većem opsegu, te za
pružanje i drugih vrsta pomoći.
Vrste pomoći, te uvjete i način njihova
ostvarivanja propisuje općina Bebrina Odlukom o
socijalnoj skrbi.
Cilj Programa socijalne zaštite jest
sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći
osobama u stanju socijalne potrebe na području
općine Bebrina, kako bi se kroz Proračun općine
osigurala potreba sredstva i odlukom odredili
korisnici i prava po osnovi socijalne skrbi.

II

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

Naselje

1
2
3
4
5
6
7

Banovci
Bebrina
Dubočac
Kaniža
Stupnički Kuti
Šumeće
Zbjeg

UKUPNO OPĆINA

1991.

2001.

399
536
268
779
430
602
450

400
521
282
824
394
610
510

3.464

3.541

Izvor podataka: Popis stanovništva 1991. i 2001.
godine
Na najvećem dijelu općine Bebrina
prisutna je depopulacija, kako većom stopom
mortaliteta od stope nataliteta, tako i odljevom
stanovništva mlađe dobi preseljavanjem u gradska
središta (Slavonski Brod, Zagreb) i druga mjesta.
Neznatno povećanje zabilježeno je u
mjestima Kaniža i Zbjeg, i to zbog doseljavanja
većeg broja ljudi iz Bosanske Posavine koji su
ovdje potražili spas od ratnih razaranja. Iz tabele
je vidljivo da je u svim ostalim mjestima
zabilježen pad broja stanovnika.
Dio radno aktivnog stanovništva zaposlen
je u Slavonskom Brodu, te u ostalim mjestima
Brodsko-posavske županije, a veći dio se bavi
poljoprivredom.
Prisutna je dnevna migracija stanovništva
prema gradu Slavonskom Brodu, ne samo vezano
za rad već i glede srednješkolskog i visokog
obrazovanja, te zadovoljavanja zdravstvenih,
kulturnih i drugih potreba stanovništva. Pri tome
sredstva javnog prijevoza koristi manji dio
stanovništva, koji sudjeluje u dnevnoj migraciji,
što je u suprotnosti s razdobljem od prije 10-ak
godina. Razlozi su visoke cijene prijevoznih
usluga i stvorene navike korištenja osobnog
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prijevoza. Javni prijevoz u najvećoj mjeri koriste
osobe koje to moraju, znači učenici i osobe
slabijeg imovnog stanja.
Putem Centra za socijalnu skrb u
Slavonskom Brodu pojedine oblike socijalne
pomoći ostvaruje ukupno 92 korisnika socijalne
skrbi (što obitelji, što samaca) i to kao pomoć za
uzdržavanje.

III.

OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI

Programom socijalne zaštite za 2008.
godinu utvrđuju se oblici socijalne skrbi, i to:
-

pomoć za podmirenje troškova stanovanja
jednokratna pomoć

IV.

ZAVRŠNE NAPOMENE

Pojedinačna prava iz ovog Programa
osiguravat će se isključivo osobama koje imaju
prebivalište na području općine Bebrina.
Pojedinačna prava podliježu redovnom
preispitivanju glede postojanja uvjeta i okolnosti s
obzirom na koje su ostvarena.
Program se provodi putem usvajanja
Proračuna, Odluke o socijalnoj skrbi i drugih
općih akata, te aktivnosti Poglavarstva i
Jedinstvenog upravnog odjela na rješavanju
pojedinačnih predmeta, te praćenjem stanja
njegove provedbe.
Prava koja će se na temelju ovog
Programa utvrditi Odlukom o socijalnoj skrbi i
drugim općim aktima, ostvarivat će se u okviru
mogućnosti Proračuna za 2008. godinu i njime
utvrđenih namjena.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 550-01/07-01/19
Urbroj: 2178/02-03-07-1
Bebrina, 13. 12. 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.
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21.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
OPĆINE Bebrina ZA 2008. GODINU
Na temelju članka 37. i članka 39.
Zakona o športu ("NN" br. 111/97. i 13/98.) i
članka 15. Statuta općine Bebrina ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/2001.),
Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 21
sjednici održanoj 13. 12. 2007. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u športu
općine Bebrina za 2008. godinu

UVODNE NAPOMENE
Temeljem Zakona o športu ("NN" br.
111/97. i 13/98.) Republika Hrvatska, županije,
gradovi i općine utvrđuju javne potrebe u športu i
za njihovo ostvarivanje osiguravaju financijska
sredstva iz svog proračuna u skladu sa Zakonom.
Javne potrebe u športu za koje se
sredstva osiguravaju iz proračuna županije,
gradova i općina jesu aktivnosti, radovi i
djelatnosti za koje je određeno da su lokalnog
značaja.
Na području općine Bebrina registrirano je
6 športskih udruga (klubova) i 2 športskoribolovne udruge koje na prijedlog Poglavarstva
ulaze u Program javnih potreba u športu općine
Bebrina za 2008. godinu.
Športske udruge koje se bave športskom
djelatnošću su:
Nogometni klubovi:
NK
NK
NK
NK
NK
NK

"Mladost" Banovci
"Bonk" Bebrina
"Posavac" Kaniža
"Graničar" Stupnički Kuti
"Šokadija" Šumeće
"Gaj" Zbjeg
Športsko-ribolovnom djelatnošću bave se
dvije športsko-ribolovne udruge: ŠRU "Kečiga"
Dubočac i "Čikov" Šumeće.
Stolno teniski klubovi u Stupničkim
Kutima i Šumeću.

1.

Prijenosna sredstva športskim
klubovima za 2008. godinu

U Proračunu općine Bebrina izdvojeno je
80.000,00 kn na ime prijenosnih sredstava
(transfera) športskim klubovima i organizacijama
koje djeluju na području općine Bebrina.
Dotacija
nogometnim
klubovima
predviđena je u iznosu od 60.000,00 kn, tako da
će svaki NK dobiti iznos od 10.000,00 kn tijekom
godine (6 NK x 10.000,00 kn).
2.

Ostali izdaci u športu

Općina podupire i sufinancira športska
natjecanja i manifestacije u športu koje se
održavaju na njenom području, a u organizaciji su
športskih klubova, Općinskog športskog saveza i
ustanova u športu.
Financiraju se sljedeće manifestacije:
općinski turnir u šahu
tradicionalna utakmica između "A" i "B"
reprezentacije
općine
na
uskrsni
ponedjeljak
općinska nogometna liga u kojoj sudjeluju
NK s područja općine Bebrina
NK "Općina Bebrina" Veterani
prijevozni troškovi NK "Šokadija" Šumeće
na tradicionalne susrete "Šokadijadu"
dotacije za rad športsko-ribolovnih udruga:
ŠRU "Kečiga" Dubočac i "Čikov" Šumeće
U Proračunu općine predviđeno je
20.000,00 kuna na ime ostalih izdataka u športu.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/07-02/32
Urbroj: 2178/02-03-07-1
Bebrina, 13. prosinca 2007. godine
Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.
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22.
Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi ("NN" br. 27/93.) i članka 15.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
10/2001.),
Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 21.
sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine,
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi
općine Bebrina za 2008. godinu

UVODNE NAPOMENE
Zakonom o financiranju javnih potreba u
kulturi ("NN" br. 27/93.) određeno je da
Republika Hrvatska, županije, gradovi i općine
donose programe javnih potreba u kulturi, te za
njihovo ostvarivanje osiguravaju financijska
sredstva iz svog proračuna.
Program javnih potreba u kulturi na
općinskoj razini donosi predstavničko tijelo općine
na prijedlog njegovog poglavarstva.
Sredstva za financiranje javnih potreba u
kulturi na općinskoj razini osiguravaju se u
Proračunu općine.

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

Kulturno-prosvjetno društvo
"Taras Ševčenko" Kaniža
Kulturno-umjetničko društvo "Posavac"

-
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Kaniža (trenutno nije aktivno u radu)
Kulturno-umjetničko društvo "Šokadija"
Šumeće
Kulturno-umjetničko društvo
"Andrij Pelih" Šumeće

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

-

-

Tradicionalni festival "Inati se Slavonijo"
koji se održava u organizaciji KUD-a
"Šokadija" u Šumeću
Tradicionalni ukrajinski bal koji se
održava u organizaciji KUD-a "Andrij
Pelih" u Šumeću
Održavanje
Literarno-dramske
večeri
posvećene Tarasu Ševčenku koji se
održava u organizaciji KPD-a "Taras
Ševčenko" u Kaniži.

U Proračunu općine Bebrina izdvojeno je
30.000,00 kn na ime prijenosnih sredstava
(transfera) KUD-ovima, a ova sredstva bit će
raspoređena shodno potrebama i aktivnostima ovih
društava.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/07-02/31
Urbroj: 2178/02-03-07-1
Bebrina, 13. prosinca 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.
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23.

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3., a u
svezi sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04), te članka 15.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
broj
10/01.),
Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 21.
sjednici održanoj 13. 12. 2007. godine, donijelo je

-

1.

Javna rasvjeta

-

izgradnja
mreže
javne
rasvjete
i
postavljanje novih rasvjetnih mjesta
(Bebrina, Kaniža, Šumeće, Zbjeg)
30.000,00 kn

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

PROGRAM

Članak 4.

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

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

Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Programom gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture utvrđuje se gradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2008. godinu na području općine Bebrina.
Programom iz stavka 1. ovog članka
utvrđuje se:
-

Broj: 29

Klasa : 021-05/07-02/33
Urbroj: 2178/02-03-07-1
Bebrina, 13. prosinca 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.

opis poslova s procjenom troškova za
gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za
nabavku opreme,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
24.
Članak 2.

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

1.

Javnu rasvjetu:
Članak 3.

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

Na temelju članka 14. st. 1. Zakona o
javnoj nabavi ("NN" br. 117/01. i 92/05.) i članka
15. Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
10/2001.),
Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 21.
sjednici održanoj 13. 12. 2007. g., donijelo je
PLAN NABAVE
općine Bebrina za robe, radove i usluge male
vrijednosti za 2008. godinu

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29
Članak 1.

6.

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

7.
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Dodatna ulaganja - uređenje
dječjih igrališta
4514

30.000,00

Sanacija nerazvrstanih cesta i
poljskih putova - nasipanje
tucanikom, ugradnja cijevi
za prijelaze
4513 90.000,00

8.

Rekonstrukcija javne rasvjete u
Bebrini, Kaniži, Zbjegu,
Šumeću
3232 30.000,00
_________________________________________
SVEUKUPNO:

1.086.000,00

Članak 2.
Općina Bebrina provodit će postupak
nabave roba, radova i usluga iz članka 1. ovog
Plana javnim prikupljanjem ponuda, a za nabavu
roba, radova i usluga u vrijednosti do 70.000,00
kn izravnim ugovaranjem.

Članak 4.
Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva
i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku
provođenja nabave za nabavu vrijednosti veće od
70.000,00 kn donosi Općinsko poglavarstvo.

Članak 3.
Članak 5.
Tijekom 2008. godine općina Bebrina će
pristupiti nabavi sljedećih roba, radova i usluga:
Rb

Opis nabave

Konto Iznos u kn

1.

Izrada projektne
dokumentacije za dom
u Zbjegu
3237

Za provedene postupke nabave u općini
Bebrina vodit će se evidencija postupka nabave i
sklopljenih ugovora o nabavi.

Članak 6.
20.000,00

2.

Izrada projektne dokumentacije
za Industrijsku zonu 4214 300.000,00

3.

Izgradnja društvenih domova
u Kutima, Zbjegu i
Šumeću
42124 316.000,00

4.

Izgradnja mrtvačnica u
Stup.Kutima, Banovcima,
Dubočcu, Šumeću
42149 200.000,00

5.

Dodatna ulaganja u
društvene domove u Zbjegu,
Dubočcu, Kaniži
4512

Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/07-01/35
Urbroj: 2178/02-03-07-1
Bebrina, 13. prosinca 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.

100.000,00
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25.

gospodarstvu, odnosno članka 1. ovog Programa.

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3., a u
svezi sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" broj 26/03. pročišćeni tekst, 82/04, 110/04), te 15. Statuta
općine Bebrina ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", broj 10/01.), Općinsko vijeće
općine Bebrina na svojoj 21. sjednici održanoj 13.
prosinca 2007. godine, donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 3.
U 2008. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u
općini Bebrina obuhvaća:
1.
-

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

Broj: 29

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina:
košnja dječjih igrališta - tri puta godišnje
čišćenje ispred svih društvenih domova pet puta godišnje
košnja trave na javnoj površini ispred
napuštenih kuća - tri puta godišnje
održavanje i uređenje parkova

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

2.

Održavanje javnih površine

održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina
održavanje javnih površina
održavanje nerazvrstanih cesta
održavanje groblja
javna rasvjeta

Pod održavanjem javnih zelenih površina
naročito se razumijeva održavanje zelenih
površina, pješačkih staza, parkova, dječjih
igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz
naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne
ceste prema posebnom zakonu.

Programom iz stavka 1. ovog članka
utvrđuje se:

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

II
III
IV
V

-

-

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

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

3.

Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva

-

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

-

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se
u ukupnom iznosu od 90.000,00 kn, a financirat
će se iz sredstava komunalne naknade,
komunalnog doprinosa i iz poreznih prihoda.
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Broj: 29
4.

Održavanje groblja

-

održavanje mjesnih groblja

Financiranje:
doprinisa.

iz

ODLUKU

sredstava

10.000,00 kn

o izmjeni i dopuni Proračuna općine Bebrina
za 2007. godinu

komunalnog
I

5.

Javna rasvjeta

-

troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i
rasvjetna tijela
20.000,00 kn
troškovi potrošnje električne energije za
osvjetljavanje ulica
90.000,00 kn

-

Financiranje:
naknade.
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OPĆI DIO
Članak 1.

sredstvima

komunalne

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Proračun općine Bebrina za 2007. godinu
glasi:
A.

Račun prihoda i rashoda

Prihodi i
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

3.259.823,20

Rashodi poslovanja
Rashodi za nefinanc. imovinu 3.259.823,30
Razlika - Višak / Manjak

B.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Raspoloživa sredstva iz preth. god.
Klasa : 021-05/07-02/34
Urbroj: 2178/02-03-07-01
Bebrina, 13. prosinca 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.

26.

Na temelju članka 14. stavak 3. i 4.
Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj
96/03), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj
21. sjednici, održanoj 13. 12. 2007. godine,
donijelo je

C.

-

-

Račun zaduživanja / financiranja

Primici od financ.
imovine i zaduživanja

-

Izdaci za financ. imovinu
i otplate zajmova

-

Neto zaduživanje / financiranje

-

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

-

Članak 2.
Opći dio Proračuna sadrži prihode po
izvorima i vrstama prihoda, te rashode po
osnovnim namjenama kako slijedi:
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Članak 4.

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

A.

Broj: 29

Račun prihoda i rashoda

Prihodi i
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

4.940.972,08

Rashodi poslovanja
Rashodi za nefinanc. imovinu 4.940.972,08
Razlika - Višak / Manjak

Klasa : 400-01/07-01/34
Urbroj: 2178/02-03-07-1
Bebrina, 13. prosinca 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.

B.

27.

Na temelju članka 14. stavak 3. i 4.
Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj
96/03), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj
21. sjednici, održanoj 13. 12. 2007. godine,
donijelo je

I

-

Račun zaduživanja / financiranja

Primici od financ.
imovine i zaduživanja

-

Izdaci za financ. imovinu
i otplate zajmova

-

Neto zaduživanje / financiranje

-

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

-

PRORAČUN

Članak 2.

općine Bebrina za 2008. godinu

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

OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Bebrina za 2008. godinu

glasi:

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Raspoloživa sredstva iz preth. god.

C.

-

Broj: 29
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Broj: 29
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Broj: 29
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Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2008. godine i bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 400-01/07-01/35
Urbroj: 2178/02-03-07-1
Bebrina, 13. prosinca 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.

Broj: 29

visini utvrđenoj u posebnom dijelu, u iznosu
jedne dvanaestine mjesečno, odnosno prema
dospjelim obvezama, a u skladu s ostvarenim
prihodima, odnosno likvidnim mogućnostima
Proračuna.
Članak 3.
Za sve hitne, nepredviđene i nedovoljno
predviđene rashode koji se financiraju iz
Proračuna, koriste se sredstva planirana na
poziciji:
Nepredviđeni
rashodi
do
visine
proračunske pričuve.
O
korištenju
sredstava
cjelokupne
proračunske pričuve odlučuje Poglavarstvo, o
čemu izvješćuje Općinsko vijeće.
Članak 4.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u
cijelosti je načelnik općine.
Članak 5.

28.

Na temelju članka 4. stavka 9. i članka
32. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj
96/03.), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj
21. sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine,
donijelo je
ODLUKU

Za izvršenje Proračuna u cijelosti je
odgovorno Poglavarstvo općine. U slučaju potrebe
Poglavarstvo može u okviru utvrđenog iznosa
izdataka Proračuna izvršiti preraspodjelu sredstava
između pojedinih stavki do 5% sredstava na
stavci koja se umanjuje.
Članak 6.

o izvršenju Proračuna općine Bebrina
za 2008. godinu

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

Članak 1.

Članak 7.

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

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2007. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 400-01/07-01/36
Urbroj: 2178/02-03-07-1
Bebrina, 13. prosinca 2007. godine

Članak 2.
Proračunska sredstva koriste se za
namjene koje su određene Proračunom, i to u

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.

Broj: 29
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OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

27.

O D L U K U

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32.
Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03), i
članka 29. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni
vjesnik Brodsko - posavske županije" broj 10/01 i
6/04), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na
svojoj 15. sjednici održanoj 26.studenog 2007.
godine, donosi

o izmjenama i dopunama Proračuna općine
Brodski Stupnik za 2007. godinu

I

OPĆI DIO
Članak 1.

U Odluci o izmjenama i dopunama Proračuna
općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" 21/06) članak 1. mjenja se i glasi:

Članak 2.
U članku 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za
2007.godinu povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

Strana: 2894

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2895

Strana: 2896

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2897

Strana: 2898

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2899

Strana: 2900

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2901

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 4.847.722,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama
u Posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.
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Broj: 29
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na raspolaganje
Proračuna.

Članak 4.
Ovaj Proračun stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2007. godine i bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 400-06/07-01/06
Urbroj: 2178/03-02-07-2
Brodski Stupnik, 26. studenoga 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

28.

korisnicima

sredstava

Članak 2.
Proračunska sredstva koriste se za
namjene koje su određene Proračunom, i to u
visini utvrđenoj u Posebnom dijelu u iznosu jedne
dvanaestine mjesečno, odnosno prema dospjelim
obvezama, a u skladu s ostvarenim prihodima,
odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna
općine.
Članak 3.
Ukoliko
u planiranim
tijekom godine,
Proračuna imat
upravnih tijela.

se prihodi Proračuna ne naplaćuju
svotama i planiranoj dinamici
prednost u podmirivanju izdataka
će sredstva za redovnu djelatnost

Članak 4.

Na temelju članka 6. stavak 1. 2. i članka
32. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj
96/03.) i članka 29. Statuta općine Brodski
Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/01. i 6/04.), Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici
održanoj 26. studenoga 2007. godine, donijelo je

Sredstva
Proračuna
osiguravaju
se
korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna
određeni za nositelje sredstava na pojedinim
pozicijama.
Članak 5.

o izvršenju Proračuna općine
Brodski Stupnik za 2008. godinu

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

Članak 1.

Članak 6.

Ovom Odlukom utvrđuje se način
izvršavanja Proračuna općine Brodski Stupnik (u
daljnjem tekstu: Proračun) za 2008. godinu koji
obuhvaća:

Hitni i nepredviđeni rashodi koji se
pojave u tijeku proračunske godine podmirit će se
iz tekuće rezerve Proračuna.
O korištenju sredstava cjelokupne tekuće
rezerve odlučuje Općinsko poglavarstvo.
Općinski načelnik odobrava korištenje
sredstava tekuće rezerve do 5.000,00 kuna.
O korištenju tekuće rezerve Proračuna iz
stavka 3. ovog članka, općinski načelnik obvezan
je svaki mjesec izvijestiti Općinsko poglavarstvo.

ODLUKU

1.

2.

Naplatu prihoda koji prema Zakonu o
financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne)
samouprave
i
drugim
propisima, te odlukama Općinskog vijeća
pripadaju općini,
Raspodjelu prihoda i stavljanje sredstava
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Broj: 29

Članak 7.

Članak 12.

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

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije", a primjenjivat će se
od 1. siječnja 2008 godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 400-06/07-01/3
Urbroj: 2178/03-02-07-6
Brodski Stupnik, 26. studenoga 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić,v.r.

Članak 8.
Nadzor nad korištenjem sredstava i
izvršavanjem Proračuna obavlja Općinsko vijeće.
29.
Članak 9.
Općinski načelnik dužan je kvartalno
izvješćivati Općinsko poglavarstvo o izvršavanju
Proračuna, a Općinsko poglavarstvo za ista
razdoblja Općinsko vijeće.
Članak 10.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32.
Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03), i
članka 29. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni
vjesnik Brodsko - posavske županije" broj 10/01 i
6/04), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na
svojoj 15. sjednici održanoj 26.studenog 2007.
godine, donosi

Općinsko poglavarstvo donosi provedbene
akte za izvršavanje Proračuna.
Općinski načelnik naredbodavatelj je za
izvršavanje Proračuna i odgovoran je za njegovo
izvršavanje.
Članak 11.
Godišnji proračun izvršava se do 31.
prosinca 2007. godine.
Ako se proračunski prihodi ostvare u svoti
većoj od planiranih, uporabit će se za namjene
koje će na kraju obračunskog razdoblja Općinsko
vijeće propisati svojom odlukom.
Manjak Proračuna financirat će se iz viška
prihoda iz prethodnih godina.

PRORAČUN
općine Brodski Stupnik
za 2008. godinu
I

OPĆI DIO
Članak 1.

Proračun općine Brodski Stupnik za 2008.
godinu sastoji se od:

Broj: 29
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Članak 2.
Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka za 2008. godinu,
kako slijedi:
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Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 11.739.848,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i
potanjim namjenama u Posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.
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Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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Klasa : 400-06/07-01/3
Urbroj: 2178/03-02-07-07
Brodski Stupnik, 26. studenoga 2007. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

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

Članak 4.
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OPĆI DIO

Prijedlog projekcije Proračuna za razdoblje 2008. - 2010. godine

Broj: 29
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30.

-

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04Uredbe) i članka 29.
Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” broj 10/01 i 6/04),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 15.
sjednici održanoj 26. studenog 2007. godine, donosi

UKUPNO:
400.000,00
Rok izgradnje - 2008. godina.
Izvori financiranja:
Proračuna općine
400.000,00
100,00%
UKUPNO:
400.000,00
100,00%

PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Brodski
Stupnik za 2008. godinu

2.

Izgradnja prostora ispred doma u Starom
Slatiniku
100.000,00

GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Izgradnja i modernizacija nerazvrstanih cesta
u općini Brodski Stupnik s asfaltnim kolnikom:
-

Članak 1.
Ovim Programom određuje se građenje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu
sa člankom 30. Zakona za područje općine Brodski
Stupnik u 2008. godini za:
-

javne površine,
nerazvrstane ceste,
javnu rasvjetu,
opskrbu pitkom vodom,
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
izgradnja gospodarske zone Brodski Stupnik

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

1.

GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

Izgradnja prostora pored Društvenog doma u
Brodskom Stupniku
200.000,00

-

Izgradnje dječjeg igrališta parka uz školu u
Starom Slatiniku
100.000,00

Brodski Stupnik: ulica Radničko naselje i
Slavonska ulica
Stari Slatinik: Ulica Petra Svačića,A.G.
Matoša, Hrvatske mladeži
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

Izgradnje nerazvrstanih cesta na području
općine Brodskom Stupniku (nasipanje
podloge, asfaltni zastor, izrada projektne
dokumentacije)
1.750.000,00

-

Izgradnja ugibališta
30.000,00
Nabavka građ. zemljištaparkiralište groblje
30.000,00
Izgradnja nogostu. StupnikSlatinik cca 37 m
10.000,00
Izgradnja postavljanje
nastrešica
60.000,00
UKUPNO:
1.880.000,00
Rok izgradnje - 2008. godina.
Izvori financiranja :
- Proračuna općine
- pomoći Županije
- ostali: MMTPR
Fond za reg. razvoj
UKUPNO:

3.

574.000,00
506.000,00
400.000,00
400.000,00
1.880.000,00

30,53%
26,91%
21,28%
21,28%
100,00%

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Izgradnja mreže javne rasvjete i postavljanje
novih rasvjetnih mjesta.
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Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

Izgradnja javne rasvjete u Slavonskoj ulici u
Brodskom Stupniku
100.000,00
Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu
glavne ulice Brodski
Stupnik-St.Slatinik
150.000,00
Rekonstrukcija javne rasvjete u glavnim
ulicama Brodski Stupnik
i Stari Slatinik
700.000,00
Dodatna ulaganja na objektima
javne rasvjete
40.000,00
UKUPNO:
990.000,00
Rok izgradnje - 2008. godina.
Izvori financiranja :
Proračuna općine
komunalni doprinos
590.000,00
59,60%
ostali : MMTPIR
400.000,00
40,40%
UKUPNO:
990.000,00
100,00%

4.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA
OPSKRBU PITKOM VODOM

Izgradnja spojnog vodovoda za opskrbu
pitkom vodom “Brodski Stupnik-Kuti” u dužini od 2
km i izrada projektne dokumentacije za naselje
Lovčić.

Broj: 29

Izvori financiranja dokumentacije za Lovčić:
- Proračuna općine
80.000,00
40,00%
- pomoći Županije
120.000,00
60.00%
UKUPNO:
200.000,00
100,00%

5.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA
ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA

Izgradnja mreže objekata i uređaja za
odvodnju otpadnih i oborinskih voda u općini Brodski
Stupnik, u dužini od cca 10 km i nastavak izrade
projektne dokumentacije za II.i III. etapu.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Izrada projektne dokumentacije za II i III
ETAPU
300.000,00
Izgradnja I. faze odvodnje otpadnih voda
3.200.000,00
UKUPNO:
3.500.000,00
Rok izgradnje 2008. godina
Izvori financiranja: za projektnu dokumentaciju
- Proračuna općine
100.000,00
33,33%
- pomoći Županije
- Hrvatske vode
200.000,00
66,67%
UKUPNO:
300.000,00
100,00%

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

-

Nastavak izgradnje spojnog vodovoda u
Brodskom Stupniku “Brodski Stupnik-Kuti”
1.000.000,00
Izrada projektne dokumentacije opskrbu
pitkom vodom naselja Lovčić 200.000,00

UKUPNO:

Izvori financiranja: za izgradnju I. faze odvodnje
otpadnih voda
- Hrvatske vode
2.560.000,00 80%
- Brod.-posavska županija 320.000,00 10%
- Općina Brod. Stupnik 320.000,00
10%
UKUPNO:
3.200.000,00 100,00%

1.200.000,00
6.

Rok izgradnje 2008.godina
Izvori financiranja spojnog cjevovoda StupnikKuti :
- Proračuna općine
100.000,00
10,00%
- pomoći Županije
100.000,00
10,00%
- Hrvatske vode
800.000,00
80,00%
UKUPNO:
1.000.000,00 100,00%

GRAĐENJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE POSLOVNE
ZONE «RIŽINO POLJE» BRODSKI
STUPNIK OBJEKATA I UREĐAJA ZA
ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA

Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne
zone «Rižino polje» Brodski Stupnik
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Broj: 29

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne
zone «Rižino polje» u općini Brodski Stupnik (izrada
projektne dokumentacije i izgradnja komunalne
infrastrukture izgradnja vodoopskrbe u zoni)
1.000.000,00
Izrada projektne dokumentacije za II
ETAPU
UKUPNO:
1.000.000,00
Rok izgradnje 2008. godina
Izvori financiranja:
- Proračuna općine
- pomoći Županije
- Ministarstvo
gospodarstva
UKUPNO:
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31.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 10/01 i 6/04), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici
održanoj26. studenog 2007. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE

125.000,00
125.000,00

12,50%
12,50%

750.000,00
1.000.000,00

75,00%
100,00%

Članak 2.

Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u
području društvenih djelatnosti
za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu
općine Brodski Stupnik za 2007. godinu

1.

Sredstva iz točke 1.,2. 3., 4., 5. i 6., ovog
Programa u iznosu od
8.970.000,00 kuna
raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s
dinamikom ostvarenja prihoda.

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja
a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine i objavit će
se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:400-06/07-01/3
Urbroj:2178/03-02-07-6/1
Brodski Stupnik, 26. studenoga 2007. godine
Predsjednik
Mijo Jurišić, v.r.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM
ODGOJU

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i
naobrazbi («N.N.»10/97), općina Brodski Stupnik
provodi organizirani kraći program rada s djecom
predškolske dobi igraonica i «mala škola». Program
igraonice «Rani razvoj» provodi se u sklopu
djelovanja Narodne knjižnice i čitaonice Brodski
Stupnik. Zbog nedostatnog prostora u sklopu
knjižnice, program se za sada provodi u područnim
školama u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku.
Program se provodi dva puta tjedno u trajanju od 2,5
sata, uz angažiranje stručne osobe odgajatelja, za
vrijeme dok traje i nastava. Za provedbu ovog kraćeg
programa postoji veliki interes roditelja, koji
sufinanciranju njegovu provedbu u iznosu od 50,00
kuna . U Program bude uključeno 20-30-ero djece u
svakoj grupi.
U okviru javnih potreba općina planira
sufinancirati izradu projektne dokumentacije za
osmogodišnju školu, koja se planira uz pomoć općine
financirati i sredstava iz EIB II programa.
Za realizaciju Predškolskog programa
30.000,00 kuna,
Za izradu projektne dokumentacije za školu
0,00 kuna.
Ukupno za realizaciju Programa u
predškolskom i školskom odgoju u 2007. godini
potrebno je osigurati: 30.000,00 kuna
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NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA
BRODSKI STUPNIK

Narodna knjižnica i čitaonica Brodski
Stupnik djeluje od 1988. godine. Smještena je u
prostorima zgrade Društvenog doma u neadekvatnom
prostoru i u tijeku su aktivnosti na uređenju objekta
«stare škole» koji je prenamijenjen za djelovanje
knjižnice. Knjižnica raspolaže s knjižnim fondom od
4715 knjiga. Knjižnica je ušla u Program financiranja
Ministarstva kulture i Brodsko-posavske županije.
Za realizaciju programa Narodne knjižnice i
čitaonice u 2007. (nabavka knjižne građe, police i dr.)
potrebno je osigurati 68.000,00 kuna .

Ukupno potrebna sredstva za pomoć
udrugama u kulturi i promicanju turizma (a,b,c)
iznose 32.000,00 kuna

4.

POMOĆ UDRUGAMA U KULTURI I
PROMICANJU RAZVOJA TURIZMA
Praćenje i poticanje programa rada:

a).

K U LT U R N O - U M J E T N I Č K O G
DRUŠTVA «ZRINSKI» BRODSKI
STUPNIK koji pod stručnim vodstvom
okuplja veći broj članova i djeluje kroz niz sekcija.
Za realizaciju redovnog programa općina u
svom Proračunu osigurava
15.000,00 kuna.

b).

UDRUGA ZAVIČAJNO DRUŠTVO
STARI SLATINIK
Osnovano s ciljem promicanja naselja Stari
Slatinik u povijesnom, kulturnom i gospodarskom
smislu, okupljanja i organiziranja Staroslatiničana,
poticanja kulturnog i zabavnog života (zavičajna
zbirka etno muzej).
Za realizaciju redovnog programa općina u
svom Proračunu osigurava
7.000,00 kuna.

c).
UDRUGA «EKO-ETNO» SELO LOVČIĆ
Udruga je osnivana sa ciljem okupljanja i
organiziranja članova radi očuvanja tradicije i
izvornosti sela Lovčić u dijelu običaja, arhitekture,
folklora, uređenja okoliša, restauracije objekata i
predmeta, te zaštite prirode. Za realizaciju ovog
programa općina u svom Proračunu osigurava
10.000,00 kuna.

POMOĆ UDRUGAMA U TEHNIČKOJ
KULTURI

«Udruga korisnika bežičnih sustava
BSWireless» Cilj udruge je povećanje pokrivenosti
signalom bežične mreže, povećanje broja članova,
besplatan pristup internetu članovima Udruge. Za
realizaciju planova potrebno je osigurati 5.000kuna.

5.
3.

Broj: 29

MANIFESTACIJE - OBILJEŽAVANJE
ZNAČAJNIH DOGAĐANJA

Tijekom godine na području općine Brodski
Stupnik održavaju se i obilježavaju sljedeće
manifestacije:
Dan Državnosti
2.000,00 kuna
Dan općine - 10. rujna 15.150,00 kuna
«Stupnička berba grožđa»-drugi tjedan u
rujnu (subota ili nedjelja) 10.000,00 kuna
Dan Svih svetih
2.000,00 kuna
Memorijalni turnir «Neven i Mijo»
5.000,00 kuna
Sredstva potrebna za realizaciju ovih
programa osiguravaju se u Proračunu općine u iznosu
34.150,00 kuna, prema odluci Poglavarstva.

6.

POMOĆ ŠPOTRTSKIM UDRUGAMA

Na području općine Brodski Stupnik djeluju
dva nogometna kluba i to NK «SVAČIĆ» Stari
Slatinik i NK «SLAVONAC» Brodski Stupnik,
košarkaški klub «STUPNIK» Brodski Stupnik i
šahovski klub «ZRINSKI» Stari Slatinik, te ostale
udruge koje se financiraju sredstvima Proračuna:
- NK «SVAČIĆ» Stari Slatinik
.
20.000,00 kuna
NK Svačić Stari Slatinik škola nogometa
5.000,00 kuna
Obilježavanje 60. obljetnice NK «Svačić»
Stari Slatinik 5.000,00 kuna
NK «SLAVONAC» Brodski Stupnik
18.000,00 kuna

Broj: 29
-
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Košarkaški klub «STUPNIK» Brodski
Stupnik 5.000,00 kuna
Šahovski klub «ZRINSKI» Stari Slatinik
3.000,00 kuna
Lovna jedinica «DUB» Brodski Stupnik i
Stari Slatinik
6.000,00 kuna
Udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka
«Slavonac»
1.000,00 kuna
Kinološko društvo «Posavac» Stari
Slatinik
2.000,00 kuna
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32.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (N.N.
br. 27/01,59/01,82/01, i 103/03) i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 10/01 i 6/04), Općinsko
vijeće općine Brodski stupnik na svojoj 15. sjednici
održanoj 26. studenog 2007. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE

Za praćenje i poticanje program rada ovih
športskih udruga u Proračunu za 2007. godinu
određuju se sredstva u iznosu od 65.000,00 kuna.

7.

POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Na području općine Brodski Stupnik djeluju
četiri župne zajednice:
Ž u p n a z a j e d n i c a « S v. I l i j e »
Brodski Stupnik 10.000,00 kuna
Župna zajednica Sv. Ivana Krstitelja filijala
Stari Slatinik župa Sv. Josip 10.000,00 kuna
Župna zajednica Bučje filijala Lovčić
2.500,00 kuna
Župna zajednica Odvorci filijala Krajačići
2.500,00 kuna
Za realizaciju ovih pomoći u Proračunu
općine Brodski Stupnik osiguravaju se sredstva u
iznosu od 25.000,00 kuna.
Ukupno potrebna sredstva za realizaciju po
izmjena
i dopuna Programa javnih potreba i
potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti
za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine
Brodski Stupnik za 2007. godinu iznose 259.150,00
kuna.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-06/07-01/05
Urbroj:2178/03-02-07-2/5
Brodski Stupnik, 26. studeni 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
na području općine Brodski Stupnik
za 2007. godinu
Ovim izmjenama i dopunama Programa
određuje se način obavljanja i financiranja djelatnosti
socijalne skrbi, korisnika socijalne skrbi, postupka za
ostvarivanje tog prava, te druga pitanja značajna za
obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.
Sukladno odredbama članka 10. Zakona o
socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni u svom
proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva
kojima osiguravaju pomoć za podmirenje troškova
stanovanja, kao i za ostvarivanje prava utvrđenih
propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih
vrsta pomoći.
OBLICI I OPSEG SOCIJALNE POMOĆI
Programom socijalne skrbi i zdravstvene
zaštite na ime čega je u Proračunu općine Brodski
Stupnik za 2007. godinu izdvojeno 96.222,00 kuna
utvrđuju se sljedeći oblici pomoći:

1.

POMOĆI SAMCIMA I OBITELJIMA

Programom socijalne skrbi u Proračunu
općine Brodski osigurana su sredstva u iznosu od
55.000,00 kuna za sljedeće namjene:
a). Podmirenje troškova stanovanja
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
korisnika socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o
socijalnoj skrbi i Odlukom o pomoći za podmirenje
troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi. Istom
Odlukom utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prava na
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Broj: 29

pomoć kao i oblici pomoći u iznosu do 1.000,00 kuna.

f). Pomoć u plaćanju komunalnog doprinosa

b). Jednokratne novčane pomoći

Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu
od obveze plaćanja komunalne naknade oslobođene
su osobe koje ispunjavaju uvjete iz Odluke u iznosu do
0,00 kuna.

Jednokratne novčane pomoći će se
odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a visina
će se određivati ovisno o veličini potrebe i drugim
okolnostima, te posebnim uvjetima i okolnostima u
kojima živi podnositelj zahtjeva.
Općinsko poglavarstvo odlučuje o realizaciji
pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 3.000,00 kuna.

c). Podmirenje pogrebnih troškova
Najnužniji pogrebni troškovi će se financirati
osobama koje troškove nije dužan financirati Centar
za socijalnu skrb, ako umrla osoba nije prije smrti
osigurala sredstva za podmirenje tih troškova
(ušteđevina, osiguranje i dr.), te ako ne postoje osobe
koje bi morale i mogle snositi pogrebne troškove,
prema odluci Poglavarstva u iznosu do 1.000,00 kuna

g). Pomoć u plaćanju priključenja na komunalnu
infrastrukturu
Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih
branitelja od obveze plaćanja naknade za priključenju
na komunalnu infrastrukturu oslobođene su osobe
koje ispunjavaju uvjete iz navedenog Zakona u iznosu
do 0,00 kuna.
h). Pomoć u plaćanju školske kuhinje
Općina će sufinancirati troškove školske
kuhinje za djecu čiji roditelji su slabijeg imovnog
stanja, a prema spisku škole koja upućuje zahtjev
Općinskom poglavarstvu za doznaku sredstava ili
putem zamolbi roditelja u iznosu do 2.000,00 kuna.

d). Pomoć u plaćanju komunalne naknade
Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od
obveze plaćanja komunalne naknade oslobođene su
osobe koje ispunjavaju uvjete iz Odluke.
Od obveze plaćanja komunalne naknade
mogu biti oslobođene i druge osobe čiji zahtjevi budu
odobreni od strane Općinskog poglavarstva u iznosu
do 13.000,00 kuna.

2.

Financijska potpora za rad udruga i
humanitarnih organizacija u Proračunu za 2007.
godinu u skladu s mogućnostima općine, putem
transfera doznačit će sredstva za rad Udruga:
a). Crveni križ
2.000,00 kuna,
b). Centar za prevenciju 1.000,00 kuna,
c). Udruga slijepih
1.000,00 kuna,
d). Ostale udruge
3.000,00 kuna.

e). Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za
uzdržavanje
Na temelju podataka dobivenih od Centra za
socijalnu skrb o korisnicima prava na pomoć za
uzdržavanje, izradit će se rješenja za ostvarivanje
prava na ogrjev .
Sredstva za ogrjev osiguravaju se u Proračunu
Brodsko-posavske županije i prema broju izdanih
rješenja doznačavaju se u Proračun općine Brodski
Stupnik koja je krajnji isplatitelj u iznosu do
28.000,00 kuna.

SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I
HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Sredstva za 2007. godinu planiraju se u iznosi
od 7.000,00 kuna, a bit će raspoređena odlukom
Općinskog poglavarstva.

3.

TROŠKOVI ZA RAD AMBULANTE
OPĆE MEDICINE U BRODSKOM
STUPNIKU

Za funkcioniranje rada ambulante opće
medicine u Brodskom Stupniku ( materijal za

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

čišćenje, energija, telefon ,ugovor o djelu za usluge
čišćenja) u Proračunu općine Brodski Stupnik
osiguravaju se potrebita financijska sredstva u iznosu
do 17.322,00 kuna.

4.

ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI

Deratizacija i dezinsekcija na području
općine Brodski Stupnik u pravilu se provodi dva puta
godišnje, a sredstva za provedbu jednog tretmana
osigurana su u Proračunu općine Brodski Stupnik u
iznosu do 23.900,00 kuna.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-06/07-01/05
Urbroj:2178/03-02-07-2/4
Brodski Stupnik, 26. studeni 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.
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33.

Na temelju članka 14. Zakona o javnoj
nabavi ("NN" broj 117/01. i 92/05.) i članka 42.
Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 10/01. i 6/04.),
Općinsko poglavarstvo općine Brodski Stupnik na
svojoj 25. sjednici održanoj 21. prosinca 2007.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Plana nabave
općine Brodski Stupnik za 2007. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom sukladno Izmjenama i
dopunama Proračuna općine Brodski Stupnik za
2007. godinu utvrđuje se Plan nabave, kako
slijedi:

Strana: 2942

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Klasa : 400-06/07-01/6
Urbroj: 2178/03-03-07-3
Brodski Stupnik, 21. prosinca 2007.

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Petar Lovinčić, v.r.
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

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

Postupak nabave provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbi o postupku nabave roba, radova i suluga male
vrijednosti.
Članak 3.

Članak 2.

Broj: 29
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I. AKTIVNOST: TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE:

Ovim izmjenama i dopunama utvrđuje se tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu općine Brodski Stupnik
po aktivnostima:

Programa tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u vlasništvu
općine Brodski Stupnik za 2007. godinu

IZMJENE I DOPUNE

Na temelju članka 29. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 10/01 i 6/04), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici održanoj 26. studenog 2007. godine, donosi

34.
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Klasa: 400-06/07-01/5
Urbroj:2178/03-03-07-2/3
Brodski Stupnik, 26. studeni 2007. godine

Sveukupno AKTIVNOST I. + II. 328.620,00 kuna
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

II. AKTIVNOST: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA:

Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

Broj: 29
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1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

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

Ovim izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu sa člankom 30. Zakona za područje općine
Brodski Stupnik u 2007. godini za:
- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
- izgradnja komunalne infrastrukure u Poslovnoj zoni

Članak 1.

Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Brodski Stupnik za 2007. godinu

IZMJENE I DOPUNE

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04Uredbe) i članka 29.
Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 10/01 i 6/04), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj
15. sjednici održanoj 26. studenog 2007. godine, donijelo je

35.
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Članak 3.

Članak 1.

Sredstva iz Točke 1.,2.,3.,4.,5. i 6. ovog
Programa u iznosu od 2.599.200,00 kuna raspoređuju
se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom
ostvarenja prihoda.

Ovim izmjenama i dopunama Programa
određuje se održavanje komunalne infrastrukture u
2007. godini na području općine Brodski Stupnik za
komunalne djelatnosti:
-

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine a objavit
će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:400-06/07-01/5
Urbroj:2178/03-02-07-2/1
Brodski Stupnik, 26. studeni 2007. godine
Predsjednik
Mijo Jurišić, v.r.

-

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

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

Članak 2.
U 2007. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Brodski Stupnik obuhvaća:

36.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba) i
članka 29. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 10/01 i
6/04), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 15.
sjednici održanoj 26. studenog 2007. g. donijelo je
Izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture
iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2007. godini

I.

Odvodnju atmosferskih voda

Pod odvodnjom atmosferskih voda
razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
, odvodnja atmosferskih voda te crpljenje, odvoz i
zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih
jama:
Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u
ukupnom iznosu od 7.000,00 kuna a financirat će se
iz sredstava komunalne naknade.

Broj: 29
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I. Odvodnju atmosferskih voda
Pod odvodnjom atmosferskih voda razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda , odvodnja atmosferskih voda te crpljenje,
odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama:
Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u ukupnom iznosu od 7.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
Održavanjem čistoće javnih površina razumijeva se čišćenje javnih površina prema opisu:
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.
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Potrebna financijska sredstava osigurat će se iz:

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su
pristupačne većem broju korisnika a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom iznosu 83.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

Održavanje javnih površina
Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih
odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi
ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.
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VI. Javna rasvjeta
Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se upravljanje, rekonstrukcija, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete uključivo
podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta :
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 501.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade i Ministarstva.

V. Održavanje groblja
Pod održavanjem groblja i krematorija razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika:
Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u ukupnom iznosu 20.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.
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komunalne infrastrukture u 2008. godini na području
općine Brodski Stupnik za komunalne djelatnosti:

Sredstva komunalne naknade iz članka 2. u
iznosu od 651.000,00 kuna raspoređuju se i troše u
skladu s dinamikom ostvarenja i naplate komunalne
naknade i sredstava iz Ministarstva .

G
G

Članak 4.

G
G
G
G
G

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

G
G

Klasa:400-06/07-01/05
Urbroj:2178/03-02-07-2/2
Brodski Stupnik, 26. studeni 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

Odvodnja atmosferskih voda,
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina
Održavanje javnih površina,
Održavanje nerazvrstanih cesta,
Održavanje groblja
Javna rasvjete.
Programom iz stavka 1. ovog članka
utvrđuje se:
opseg i opis poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja.

Članak 2.
U 2008. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Brodski Stupnik obuhvaća:
I.

Odvodnju atmosferskih voda

Pod odvodnjom atmosferskih voda
razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih
voda, odvodnja atmosferskih voda te crpljenje, odvoz
i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih
jama:

37.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba) i
članka 29. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 10/01 i
6/04), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 15.
sjednici održanoj 26. studenog 2007. g. donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture iz
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2008. godini

-

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

Održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina

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

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje

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

čišćenje raslinja i košnja dječjih igrališta - pet
puta godišnje,
čišćenje otvorenih odvodnih kanala jednom godišnje,

Broj: 29
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čišćenje ispred svih društvenih domova više puta godišnje,
košnja trave na javnoj površini ispred
napuštenih kuća - tri puta godišnje
održavanje sajmišta jednom godišnje

V.
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Održavanje groblja

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

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

-

III.

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

Održavanje javnih površina

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

izrada i popravak mostova na nogostupima
na području općine,
popravak nogostupa u Brodskom Stupniku
i Starom Slatiniku,
popravak dječjih igrališta,
nabavka ukrasnog grmlja za javne površine

VI.

IV.

Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
putova

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

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

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

Javna rasvjeta

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 nerazvrstanih cesta :
-

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

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

izmjena i popravci rasvjetnih tijela za
područje općine povjereni su tvrtki
«ORIOELEKTRO» iz Oriovca po potrebi
tijekom godine 25.000,00 kuna,
utrošak električne energije za javnu rasvjetu
142.000,00 kuna

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu od 167.000,00 kuna a financirat će
se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.
Sredstva komunalne naknade iz članka 2. u
iznosu od 262.000,00 kuna raspoređuju se i troše u
skladu s dinamikom ostvarenja i naplate komunalne
naknade.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:400-06/07-01/3
Urbroj:2178/03-02-07-6/2
Brodski Stupnik, 26. studenoga 2007. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

5.
6.

Na temelju članka 29. Statuta općine Brodski
Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 10/01 i 6/04), Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici održanoj 26.
studenog 2007. godine, donosi

II.

AKTIVNOST:
DODATNA ULAGANJA NA
GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
društvenih domova :

Sveukupno AKTIVNOST
I. + II. =

1.

2.

3.
4.

AKTIVNOST:
TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA
U VLASNIŠTVU OPĆINE
Rashodi za utrošenu električnu energiju po
objektima (električna energija, plin)
17.510,00
Rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje (domovi)
5.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
17.500,00
Komunalne usluge (odvoz smeća,
voda)
12.000,00

30.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00

282.110,00_kuna

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-06/07-01/3
Urbroj:2178/03-03-07-6/3
Brodski Stupnik,26. studenoga 2007. godine

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

I.

Dom u Starom Slatiniku
Dom u Brodskom Stupniku
Dom u Krajačićima
Dom u Lovčiću

Ukupno AKTIVNOST II. : 170.000,00

PROGRAM
tekućeg i investicijskog
održavanja građevinskih objekata u vlasništvu
općine Brodski Stupnik za 2008. godinu

Osiguranje objekata i opreme 7.800,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
(rashodi za slivnu vodnu naknadu) 52.300,00

Ukupno AKTIVNOST I.: 112.110,00

1.
2.
3.
4.

38.

Broj: 29

Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

39.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 10/01 i 6/04) Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici
održanoj 26. studenog 2007. godine, donijelo je
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PROGRAM

javnih potreba i potrebnih sredstava u području
društvenih djelatnosti za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu općine
Brodski Stupnik za 2008. godinu

1.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM
ODGOJU

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i
naobrazbi («N.N.»10/97), općina Brodski Stupnik
provodi organizirani kraći program rada s djecom
predškolske dobi igraonica i «mala škola». Program
igraonice «Rani razvoj» provodi se u sklopu
djelovanja Narodne knjižnice i čitaonice Brodski
Stupnik. Zbog nedostatnog prostora u sklopu
knjižnice, program se za sada provodi u područnim
školama u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku.
Program se provodi dva puta tjedno u trajanju od 2,5
sata, uz angažiranje stručne osobe odgajatelja, za
vrijeme dok traje i nastava. Za provedbu ovog kraćeg
programa postoji veliki interes roditelja, koji
sufinanciranju njegovu provedbu u iznosu od 50,00
kuna . U Program bude uključeno 20-30-ero djece u
svakoj grupi.
U okviru javnih potreba općina planira
sufinancirati izradu projektne dokumentacije za
osmogodišnju školu, koja se planira uz pomoć općine
financirati i sredstava iz EIB II programa.
Za realizaciju Predškolskog programa
30.000,00 kuna,
Za izradu projektne dokumentacije za
školu 200.000,00 kuna.
Ukupno za realizaciju Programa u
predškolskom i školskom odgoju u 2008. godini
nužno je osigurati: 230.000,00 kuna

2.

OBNOVA POVIJESNIH GRAĐEVINA

Objekti «Stare općine i «Stare škole»
pripadaju stilskom razdoblju arhitekture bidermayera
(1820-1840). Radi se o objektima javne namjene.
Osim svoje povijesne imaju i arhitektonsku
vrijednost. Na području nekadašnje vojne krajine vrlo
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malo je sačuvanih objekata profane arhitekture čija
povijesna struktura nije promijenjena uslijed novih i
neprimjerenih namjena. Na primjeru predmetnih
građevina koje su građene u prvim desetljećima 19.
stoljeća kao objekti javne namjene sačuvana je u
većem dijelu izvorna povijesna struktura koja je samo
djelomično devastirana na objektu «stare škole». Na
tom objektu prilikom posljednje građevinske
intervencije tkz. «obnove» izvedena je djelomična
devastacija fasadnog platna kada je zbog ugradnje
nove stolarije promijenjena izvorna geometrija
prozorskih otvora, te djelomično obijena izvorna
žbuka, odnosno promijenjen pokrov. Uzimajući u
obzir navedenu intervenciju mišljenja smo da
predmetne građevine osim svog značaja kao jedini
sačuvani primjerci vojno-krajiške kulture i javne
namijene i šire, posjeduju osim povijesne vrijednosti i
arhitektonsku vrijednost. Arhitektonska vrijednost
građevine proizlazi iz primijenjene tipologije
uobičajenih sklopova konstrukcija (visoka krovišta s
razuporima) i materijala koji su karakteristični za prvu
polovicu 19. stoljeća. Mišljenja smo da je nužna
preventivna zaštita istih, te se ide u pravcu izrade
elaborata istražnih konzervatorskih radova.
Zgrada «Stare škole» namijenjena je za
potrebe knjižnice i čitaonice te igraonice. Općina
Brodski Stupnik je osnivač knjižnice koja djeluje u ne
primjerenom općinskom prostoru od cca 35m2 i broji
5300 primjeraka knjiga, još uvijek neriješenog
statusa. Napominjemo da bi konačnim uređenjem
ovog objekta riješili pitanje prostora knjižnice, te iste
zaštitili.
U objektu «Stare općine» u neprimjerenim
uvjetima djeluju udruge s područja Mjesnog odbora
Brodski Stupnik, a u planu je izgraditi i info-turistički
punkt Županijske turističke zajednice.
Vlastitim sredstvima općine je financirala
izradu arhitektonskog snimka postojećeg stanja za
obje građevine «Stara općina» i «Stara škola» u iznosu
od 46.042,80 kuna.
Za obnovu građevine nužna je izrada
dokumentacije - elaborata istražnih konzervatorskih
radova kako bi se objekti javne namjene stavili u
funkciju za potrebe rada knjižnice i čitaonice i
igraonice, te potrebe rada udruga i dr. Program sadrži
izradu neophodnih dokumenata kao što su:
-

Povijesni podaci, deskripcija,
konzervatorska istraživanja na
arhitektonskom sklopu povijesne građevine,
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valorizacija nalaza istražnih konzervatorskih radova,
konzervatorske smjernice za revitalizaciju povijesne
građevine, konzervatorsko-arhitektonska
dokumentacija (arhitektonski snimak, katalog
profilacija arhitektonskih elemenata, povijesna
slojevitost arhitektonskog sklopa), idejni projekt,
glavni projekt, detaljni nacrti.
Za realizaciju programa obnove povijesnih građevina
u 2008. godini potrebno je osigurati
348.554,00
kuna , od čega 80% Ministarstvo kulture, te po 10%
Županija i općina.
3.

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA
BRODSKI STUPNIK

Narodna knjižnica i čitaonica Brodski
Stupnik djeluje od 1988. godine. Smještena je u
prostorima zgrade Društvenog doma u neadekvatnom
prostoru i u tijeku su aktivnosti na uređenju objekta
«stare škole» koji je prenamijenjen za djelovanje
knjižnice. Knjižnica raspolaže s knjižnim fondom od
4715 knjiga. Nabavka knjižne i neknjižne građe u
pravilu se financira iz Programa Ministarstva kulture
u iznosu od 35.000,00, Brodsko-posavske županije u
iznosu od 10.000,00 kuna te općinskih sredstava.
Za realizaciju Programa u Narodnoj knjižnici
i čitaonici Brodski Stupnik u 2008. (nabavka knjižne
građe, uredski materijal, obilježavanje mjeseca
hrvatske knjige, te povremeno angažiranje djelatnika
za rad u knjižnici-ugovor o djelu i dr.) potrebno je
osigurati 80.000,00 kuna .
4.

POMOĆ UDRUGAMA U KULTURI I
PROMICANJU RAZVOJA TURIZMA
Praćenje i poticanje programa rada:

a).

K U LT U R N O - U M J E T N I Č K O G
DRUŠTVA «ZRINSKI» BRODSKI
STUPNIK koji pod stručnim vodstvom
okuplja veći broj članova i djeluje kroz niz sekcija.
Za realizaciju redovnog programa općina u
svom Proračunu osigurava 20.000,00 kuna.
b).

UDRUGA ZAVIČAJNO DRUŠTVO
STARI SLATINIK Osnovano sa ciljem
promicanja naselja Stari Slatinik u povijesnom,
kulturnom i gospodarskom smislu, okupljanja i
organiziranja Staroslatiničana, poticanja kulturnog i
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zabavnog života (zavičajna zbirka etno muzej).
Za realizaciju redovnog programa općina u
svom Proračunu osigurava ............10.000,00 kuna.
c).

UDRUGA «EKO-ETNO» SELO LOVČIĆ

Udruga je osnivana sa ciljem okupljanja i
organiziranja članova radi očuvanja tradicije i
izvornosti sela Lovčić u dijelu običaja, arhitekture,
folklora, uređenja okoliša, restauracije objekata i
predmeta, te zaštite prirode. Za realizaciju ovog
programa općina u svom proračunu osigurava
20.000,00 kuna.
Ukupno potrebna sredstva za pomoć
udrugama u kulturi i promicanju turizma iznose
50.000,00 kuna

5.

POMOĆ UDRUGAMA U TEHNIČKOJ
KULTURI
«Udruga korisnika bežičnih sustava
BSWireless» Cilj udruge je povećanje pokrivenosti
signalom bežične mreže, povećanje broja članova,
besplatan pristup internetu članovima Udruge.
Za realizaciju planova potrebno je osigurati
5.000,00 kuna

6.

MANIFESTACIJE - OBILJEŽAVANJE
ZNAČAJNIH DOGAĐANJA

Tijekom godine na području općine Brodski
Stupnik održavaju se i obilježavaju sljedeće
manifestacije:
DanDržavnosti 2.000,00 kuna
Dan općine - 10. rujna 20.000,00 kuna
«Stupnička berba grožđa»-drugi tjedan u
rujnu (subota ili nedjelja) 10.000,00 kuna
Dan Svih svetih 2.000,00 kuna
Memorijalni turnir «Neven i Mijo»
5.000,00 kuna
Sredstva potrebna za realizaciju ovih
programa osiguravaju se u Proračunu općine u iznosu
39.000,00 kuna, prema odluci Poglavarstva.
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POMOĆ ŠPOTRTSKIM UDRUGAMA

Na području općine Brodski Stupnik djeluju
dva nogometna kluba i to NK «SVAČIĆ» Stari
Slatinik i NK «SLAVONAC» Brodski Stupnik,
košarkaški klub «STUPNIK» Brodski Stupnik i
šahovski klub «ZRINSKI» Stari Slatinik, te ostale
udruge koje se financiraju sredstvima Proračuna:
-

NK «SVAČIĆ» Stari Slatinik (redovna
djelatnost i kućice) 35.000,00 kuna
NK «SLAVONAC» Brodski Stupnik
20.000,00 kuna
Košarkaški klub «STUPNIK» Brodski
Stupnik 5.000,00 kuna
Šahovski klub «ZRINSKI» Stari Slatinik
3.000,00 kuna
Lovna jedinica «DUB» Brodski Stupnik i
Stari Slatinik 6.000,00 kuna
Udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka
«Slavonac»
1.000,00 kuna
Kinološka udruga 3.000,00 kuna
TAEKWONDOE klub HWA RANG Brodski
Stupnik
2.000,00 kuna

Za praćenje i poticanje program rada ovih
športskih udruga u Proračunu za 2008. godinu
određuju se sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna.

7.

POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Na području općine Brodski Stupnik djeluju
četiri župne zajednice:
Župna zajednica «Sv. Ilije» Brodski Stupnik
15.000,00 kuna
Župna zajednica Sv. Ivana Krstitelja filijala
Stari Slatinik župa Sv. Josip 10.000,00 kuna
Župna zajednica Bučje
filijala Lovčić
2.500,00 kuna
Župna zajednica Odvorci filijala Krajačići
2.500,00 kuna
Za realizaciju ovih pomoći u Proračunu
općine Brodski Stupnik osiguravaju se sredstva u
iznosu od 30.000,00 kuna .
Ukupno potrebna sredstva za realizaciju
Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u
području društvenih djelatnosti za koje se sredstva
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osiguravaju u Proračunu općine Brodski Stupnik za
2008. godinu iznose 857.554,00 kuna.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-06/07-01/3
Urbroj:2178/03-02-07-6/5
Brodski Stupnik, 26. studeni 2007. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

40.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (N.N.
br. 27/01,59/01,82/01, i 103/03) i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 10/01 i 6/04), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici
održanoj 26. studenog 2007. godine, donijelo je
PROGRAM
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području
općine Brodski Stupnik za 2008. godinu

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

OBLICI I OPSEG SOCIJALNE POMOĆI
Programom socijalne skrbi i zdravstvene
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zaštite na ime čega je u Proračunu općine Brodski
Stupnik za 2008. godinu izdvojeno 136.230,00 kuna
utvrđuju se sljedeći oblici pomoći:
1.

POMOĆI SAMCIMA I OBITELJIMA

Programom socijalne skrbi u Proračunu
općine Brodski osigurana su sredstva u iznosu od
82.000,00 kuna za sljedeće namjene:
a).

e).

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

f).

Podmirenje troškova stanovanja

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
korisnika socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o
socijalnoj skrbi i Odlukom o pomoći za podmirenje
troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi. Istom
Odlukom utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prava na
pomoć kao i oblici pomoći u iznosu do 5.000,00
kuna.
c).

Jednokratne novčane pomoći

Jednokratne novčane pomoći će se
odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a visina
će se određivati ovisno o veličini potrebe i drugim
okolnostima, te posebnim uvjetima i okolnostima u
kojima živi podnositelj zahtjeva.
Općinsko poglavarstvo odlučuje o realizaciji
pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 10.000,00 kuna.

d).

Pomoć u plaćanju komunalne naknade

Pomoć obiteljima za novorođenčad

Pomoć obiteljima za novorođeno dijete s
prebivalištem na području općine Brodski Stupnik i to
500,00 kuna po djetetu u iznosu 15.000,00 kuna.

b).
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Podmirenje pogrebnih troškova

Najnužniji pogrebni troškovi će se financirati
osobama koje troškove nije dužan financirati Centar
za socijalnu skrb, ako umrla osoba nije prije smrti
osigurala sredstva za podmirenje tih troškova
(ušteđevina, osiguranje i dr.), te ako ne postoje osobe
koje bi morale i mogle snositi pogrebne troškove,
prema odluci Poglavarstva u iznosu do 2.000,00 kuna

Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za
uzdržavanje

Na temelju podataka dobivenih od Centra za
socijalnu skrb o korisnicima prava na pomoć za
uzdržavanje, izradit će se rješenja za ostvarivanje
prava na ogrjev .
Sredstva za ogrjev osiguravaju se u Proračunu
Brodsko-posavske županije i prema broju izdanih
rješenja doznačavaju se u Proračun općine Brodski
Stupnik koja je krajnji isplatitelj u iznosu do
28.000,00 kuna.

g).

Pomoć u plaćanju komunalnog doprinosa

Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu
od obveze plaćanja komunalne naknade oslobođene
su osobe koje ispunjavaju uvjete iz Odluke u iznosu do
5.000,00 kuna.

h).

Pomoć u plaćanju priključenja na komunalnu
infrastrukturu

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih
branitelja od obveze plaćanja naknade za priključenju
na komunalnu infrastrukturu oslobođene su osobe
koje ispunjavaju uvjete iz navedenog Zakona u iznosu
do 10.000,00 kuna.

h).

Pomoć u plaćanju školske kuhinje

Općina će sufinancirati troškove školske
kuhinje za djecu čiji roditelji su slabijeg imovnog
stanja, a prema spisku škole koja upućuje zahtjev
Općinskom poglavarstvu za doznaku sredstava ili
putem zamolbi roditelja u iznosu do 2.000,00 kuna.

Broj: 29
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SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I
HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Financijska potpora za rad udruga i
humanitarnih organizacija u Proračunu za 2007.
godinu u skladu s mogućnostima općine, putem
transfera doznačit će sredstva za rad Udruga:
a). Crveni križ
5.000,00 kuna,
b). Centar za prevenciju 2.000,00 kuna,
c). Udruga slijepih
1.000,00 kuna,
d). Ostale udruge
3.000,00 kuna.
Sredstva za 2008. godinu planiraju se u iznosi
od 11.000,00 kuna, a bit će raspoređena odlukom
Općinskog poglavarstva.
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41.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima
mladih («N.N.» 23/07) i članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 10/01 i 6/04.), Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici
održanoj 26. studenog 2007. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih
općine Brodski Stupnik

OPĆE ODREDBE
3.

TROŠKOVI ZA RAD AMBULANTE
OPĆE MEDICINE U BRODSKOM
STUPNIKU

Za funkcioniranje rada ambulante opće
medicine u Brodskom Stupniku ( materijal za
čišćenje, energija, telefon
usluge čišćenja) u
Proračunu općine Brodski Stupnik osiguravaju se
potrebita financijska sredstva u iznosu do 17.230,00
kuna.

4.

ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI

Deratizacija i dezinsekcija na području
općine Brodski Stupnik u pravilu se provodi dva puta
godišnje, a sredstva za provedbu jednog tretmana
osigurana su u Proračunu općine Brodski Stupnik u
iznosu do 26.000,00 kuna.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-06/07-01/3
Urbroj:2178/03-02-07-6/4
Brodski Stupnik, 26. studenoga 2007. godine

Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje osnivanje Savjeta
mladih općine Brodski Stupnik (u daljnjem tekstu :
Savjet mladih), broj članova i način i postupak njihova
izbora, način utjecaja na rad Općinskog vijeća u
postupku donošenja odluka i drugih akata od
neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima,
suradnja s drugim vijećima mladih, način financiranja
rada i programa Savjeta mladih i način osiguranja
uvjeta za njegov rad kao i ostala pitanja od značaja za
rad Savjeta mladih.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s
prebivalištem na području općine Brodski Stupnik u
dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina
života.

Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo
Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik.

SASTAV VIJEĆA MLADIH
Članak 3.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

Savjet mladih ima pet članova, uključujući
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.
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IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 4.
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik
pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih
javnim pozivom.
Kandidate za članove Savjeta mladih
predlažu udruge mladih i udruge koje se bave
mladima, športske udruge, učenička vijeća i
studentski zbor obrazovnih ustanova, te drugi oblici
organiziranja mladih sa sjedištem na području općine
Brodski Stupnik.

Članak 5.
Prijedlog kandidata podnosi se općini
Brodski Stupnik Komisiji za izbor i imenovanje u
roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u
tjedniku Brodsko-posavske županije.
Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime
kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i
obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od
ovlaštene osobe predlagatelja.
Komisija za izbor i imenovanje utvrđuje listu
kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet
mladih i za koje je pravovremeno podnijet potpun
prijedlog u roku od 48 sati od isteka roka za dostavu
prijedloga, te je objavljuje.
Lista kandidata se objavljuje u tjedniku
«Posavska Hrvatska» ili na oglasnoj ploči u roku od
dva dana od utvrđivanja liste kandidata.
Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana
od dana objavljivanja liste kandidata izabrati članove
Savjeta mladih.

Članak 6.
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik bira
članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način
propisan Poslovnikom Općinskog vijeća općine
Brodski Stupnik.
Tajno glasovanje provodi glasačkim listićem
ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću su prezimena kandidata
navedena abecednim redom, a glasuje se na način da
se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata, a
najviše 5.

Broj: 29

U pripremi i postupku tajnog glasovanja
predsjedniku Općinskog vijeća pomaže nadležno
upravno tijelo, prema odredbama Poslovnika
Općinskog vijeća.
Za članove Savjeta su izabrani kandidati od
rednog broja 1. do 5. na rang listi dobivenih glasova.
U slučaju da pod. rednim brojem 5. dva ili
više kandidata ostvari jednaki broj glasova izbor se
ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

Članak 7.
Prijedlog Poslovnika o radu Savjeta mladih,
kojim se uređuje način rada Savjeta mladih te izbor
predsjednika i njegovog zamjenika, utvrđuje
Općinsko vijeće, a donosi Savjet mladih većinom
glasova svih članova Savjeta na konstituirajućoj
sjednici.
Predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta mladih biraju članovi Savjeta između sebe, na
konstituirajućoj sjednici, sukladno Poslovniku o radu
Savjeta mladih općine Brodski Stupnik.

Članak 8.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u
roku od 30 dana od konstituiranja Savjeta mladih
saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih
predsjedava općinski načelnik.
Na konstituirajućoj sjednici mora biti
nazočna većina članova Savjeta mladih.

Članak 9.
Kandidati za predsjednika Savjeta dostavljaju
svoju kandidaturu Upravnom odjelu najkasnije 15
dana od dana izbora članova Savjeta mladih.
Kandidat za predsjednika Savjeta kandidira i
svog zamjenika. Izborom predsjednika izabire se i
njegov zamjenik.
Upravni odjel sastavlja listu kandidata za
predsjednika Savjeta mladih. Kandidati se unose na
kandidacijsku listu abecednim redom prezimena.
Glasački listić se sastavlja abecednim redom
prezimena kandidata.
Na konstituirajućoj se sjednici, nakon
predstavljanja kandidata, tajnim glasovanjem bira

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

predsjednika Savjeta mladih. Za predsjednika Savjeta
mladih je izabran kandidat koji je osvojio najveći broj
glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata ostvare
jednaki najveći broj glasova, ponavlja se izbor među
njima na istoj sjednici.
U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora
ne izabere predsjednik Savjeta mladih saziva se u roku
od 15 dana nova sjednica Savjeta mladih.

G

G

G

G
Članak 10.
G
Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa
Savjet mladih te obavlja druge poslove određene
ovom Odlukom. Zamjenik predsjednika zamjenjuje
predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
odsutnosti.

G

G
MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Članak 11.

G

G

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije
godine.

G

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

G
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raspravlja na sjednicama o pitanjima iz
djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od
interesa za mlade,
predlaže Općinskom vijeću donošenje
odluka, programa i drugih akata od značaja za
unapređenje položaja mladih,
predlaže Općinskom vijeću raspravu o
pojedinim pitanjima od značaja za mlade te
način rješavanja navedenih pitanja,
daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih
akata od osobitog značenja za mlade,
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe
lokalnog programa djelovanja za mlade,
izrađuje izvješća nadležnim tijelima o
problemima mladih, a po potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih
problema i poboljšanje položaja mladih,
predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu
odluka i programa o skrbi za mlade,
skrbi o informiranosti mladih o svim
pitanjima značajnim za unapređivanje
položaja mladih,
potiče suradnju savjeta mladih općina,
gradova i županija u RH, te suradnju s
odgovarajućim tijelima drugih zemalja
predlaže Općinskom vijeću financijski plan
radi ostvarivanja programa rada Savjeta
mladih,
obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 13.
Komunikacija između Savjeta mladih i
Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik osigurava
se obaveznim prisustvom općinskog načelnika i
predsjednika Općinskog vijeća na sjednicama Savjeta
mladih, osim u slučaju kada su opravdano spriječeni.

Članak 14.
DJELOKRUG RADA
Članak 12.
Savjet mladih:
G

raspravlja o pitanjima značajnim za rad
Savjeta mladih,

Savjet mladih donosi program rada i
financijski plan za svaku kalendarsku godinu, te
podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću općine
Brodski Stupnik do kraja veljače tekuće godine za
prethodnu godinu.
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Programom rada se utvrđuju programske i
druge aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja, a
priprema se u suradnji s Upravim odjelom.
Program rada se donosi najkasnije do 30.
rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
Savjet mladih održava redovite sjednice
jednom u dva mjeseca, a saziva ih predsjednik Savjeta
mladih.
Izvanrednu sjednicu Savjeta mladih
predsjednik je dužan sazvati na prijedlog 1/3 članova
Savjeta mladih.

Broj: 29

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa :550-01/07-01/33
Ur.br.: 2178/03-02-07-2
U Brodskom Stupniku, 26. studeni 2007.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić,v.r.

SREDSTVA ZA RAD
42.
Članak 15.
Općina Brodski Stupnik osigurava sve
potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska
sredstva, prostor, stručnu pomoć i sl). Financijska
sredstva se osiguravaju u Proračunu općine, na
temelju odobrenog programa rada i financijskog
plana.
Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu
za svoj rad.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Savjeta mladih obavlja Upravni odjel.

SURADNJA SAVJETA MLADIH
Članak 16.
U cilju unapređenja rada, Savjet mladih
surađuje sa savjetima mladih drugih jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u zemlji i
inozemstvu, te s međunarodnim organizacijama.

Na temelju članka 29. Statuta općine Brodski
Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” 10/01. i 6/04), Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik na 15. sjednici održanoj 26.
studenog 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o prodaji udjela Trgovačkog društva
POSAVSKA HRVATSKA d.o.o. Slavonski Brod

I.
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik
donosi Odluku o prodaji udjela Trgovačkog društva
«Posavska Hrvatska» d.o.o. Slavonski Brod u
vrijednosti od 38.868,00 kuna.

II.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

Sredstava ostvarena od prodaje udjela
Društva u vrijednosti od 38.868,00 kuna realizirat će
se tiskanjem općinskog glasila na način i u količini
koja bi odgovarala navedenom iznosu.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:950-01/07-01/28
Urbroj:2178/03-02-07-3
Brodski Stupnik, 26. studeni 2007. godine
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 511-11/07-01/4
Urbroj: 2178/03-02-07-4
Brodski Stupnik, 26. studenoga 2007. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić,v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Jurišić, v.r.

SMJERNICE
43.
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju ("NN" br. 174/04.) i članka 29. Statuta
općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01. i 6/04.),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj
15. sjednici održanoj 26. studenoga 2007. godine,
donosi
ODLUKU
o usvajanju Smjernica za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području općine Brodski Stupnik

Članak 1.
Donosi se Odluka o usvajanju Smjernica
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području općine Brodski Stupnik za
2007. godinu.

Članak 2.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja u prilogu su Odluke i čine
njezin sastavni dio.

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE BRODSKI STUPNIK U 2007.
GODINI

Sukladno razvoju opasnosti, prijetnji i
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša,
materijalnih i kulturnih dobara, sa ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih dobara, te okoliša
kao i ravnopravnog 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 bave zaštitom i spašavanjem u
okviru svoje redovne djelatnosti) donose se
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja u 2007. godini, a koje se odnose na
sljedeće:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Civilna zaštita
Vatrogastvo,
Skloništa,
Udruge građana od interesa za zaštitu i
spašavanje,
Službene i pravne osobe koje se zaštitom
i spašavanjem bave u okviru svoje
redovne djelatnosti,
Financiranje sustava zaštite i spašavanja.
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Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na
području općine i uvezivanje sustava zaštite i
spašavanja:

Izvršenje zadaća u skladu s Programom
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za RH u 2007. godini

CILJ: definiranje snaga i materijalnotehničkih sredstava kojima općina raspolaže u
slučaju pojave ugroze i uspostava sustava javnih
ovlasti i nadležnosti, odnosno jedinstvene
koordinacije djelovanja sustava.
Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju
sudionici zaštite i spašavanja su:

CILJ: stalno unapređenje protupožarne
zaštite šuma i otvorenih prostora. Programom
aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima
su predstavnička tijela županija, gradova, općina,
pojedina
ministarstva, državne
upravne
organizacije, javna poduzeća, ustanove , dužna
posebno angažirati tijekom godine u cilju
preventivne aktivnosti i uspostavljanja učinkovite
organizacije u sustavu zaštite od požara otvorenih
prostora. Program aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara otvorenih prostora.
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara on interesa za RH u 2007.
godini objavljen u "NN" broj 142/06.), pa se
predviđa razrada prema zadaćama koje je
definirala RH.

-

-

fizičke i pravne osobe,
izvršna i predstavnička tijela jedinica
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave,
središnja tijela državne uprave,
operativne snage, kao izvršni dio sustava
zaštite i spašavanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom: utvrđuju, planiraju,
organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje. Temeljem spomenutih propisa općina
ima obvezu osigurati uvjete za premještanje,
zbrinjavanje, skupljanje, kao i druge aktivnosti i
mjere u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine. U
cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih
zadaća potrebno je:
-

odrediti resurse,
definirati izvršioce,
te provesti usklađivanje djelovanja svih
snaga.

Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje
operativnih snaga zaštite i spašavanja
CILJ:
povećanje
i unapređenje
osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za
reagiranje u nesrećama. Operativne snage zaštite i
spašavanja sastoje se od službi i postrojbi pravnih
osoba i središnjih tijela državne uprave koje s e
zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj
djelatnosti,
vatrogasnih
zapovjedništava
i
postrojbi, službi i postrojbi DUZS, zapovjerništva
zaštite i spašavanja, službi, zapovjedništava i
postrojbi civilne zaštite.

1.

Civilna zaštita

Sukladno
procjeni
ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom
planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu, te
usklađenošću
s
osiguranim
financijskim
sredstvima u Proračunu općine Brodski Stupnik, a
sa ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za
djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na
sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje
nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih
osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i
materijalnih dobara redovita djelatnost, za
zapovjedništva, postrojbe i druge sposobnosti
civilne zaštite iskazuju se prioriteti materijalnotehničkog razvoja (nabava osobne i skupne
opreme), te planirati provođenje osposobljavanja,
uvježbavanja i d ruge aktivnosti.
Za osiguranje uvjeta za provođenje,
evakuacije, zbrinjavanje i sklanjanje ljudi i
materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz mjera
zaštite i spašavanja za 2007. godinu ne predviđaju
se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se i do
sada provode kroz postojeće službe, tijela i
pravne osobe. Prema ukazanoj potrebi osiguravat
će se i dodatni izvanredni uvjeti.
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Za područje općine Brodski Stupnik 1.
prosinca 2006. godine, osnovani su i imenovani
članovi Zapovjedništva civilne zaštite općine
Brodski Stupnik, koji će u slučaju ugroze, biti
nosioci civilnih snaga za osiguranje uvjeta za
provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja
ljudi i materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz
mjera zaštite i spašavanja, a u koordinaciji s
ostalim kategorijama i subjektima sustava zaštite i
spašavanja.
U zapovjedništvo zaštite i spašavanja
općine Brodski Stupnik imenovani su:
1.

Petar Lovinčić, načelnik općine,
zapovjednik

2.

Dragica Lončar,
uprave, član

djelatnica

Zapovjedništvo
Vatrogasne
zajednice
izvršava
opremanje,
osposobljavanje
i
usavršavanje prema planovima zaštite od požara.

3.

Dubravka
Križanović,
policijske uprave, član

predstavnik

4.

Jadranka Čorluka, djelatnik područnog
ureda za zaštitu i spašavanje, član

5.

Dubravko Jurišić, zapovjednik vatrogasne
zajednice, član

6.

Dr. Marica Ćurković, predstavnik Doma
zdravlja, član

7.

Josip Siroglavić, predstavnik komunalnog
poduzeća, član

8.

Ivan Lozinjak, dr.vet.med., predstavnik
veterinarske službe, član.

2.

Vatrogastvo

Sustav uzbunjivanja građana
Uspostava sustava uzbunjivanja prema
Zakonu o zaštiti i spašavanju vlasnici i korisnici
objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi
(škole, vrtići, športske dvorane, stadioni i sl.),
dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući
sustav uzbunjivanja građana, te ga povezati s
jedinstvenim Državnim centrom 112. Državna
uprava za zaštitu i spašavanje obavlja poslove
obavješćivanja i uzbunjivanja stanovništva i
koordinira jedinstveni sustav uzbunjivanja.
Isto tako potrebno je istaknuti obavijesti o
telefonskom broju i znakove za uzbunjivanje na
vidljivom mjestu na svim javnim ustanovama i
stambenim zgradama.
Sustav za uzbunjivanje je uvezan.

4.

Za Vatrogasnu zajednicu općine Brodski
Stupnik osigurana su sredstva u Proračunu općine
Brodski Stupnik kao i do sada, u okviru zakonski
određenog minimuma kao i za opremu koja
nedostaje za Vatrogasne zajednice općine, a prema
njihovom planu opremanja. U sastavu Vatrogasne
zajednice djeluju dva Dobrovoljna društva, i to
Brodski Stupnik i Lovčić.

Skloništa

Kako na području općine još nema niti
jedno izgrađeno sklonište osnovne zaštite, te će se
nastojati predvidjeti njihova gradnja kod izgradnje
velikih objekata.
Za javna skloništa u vlasništvu općine ne
predviđaju se posebne aktivnosti i projekti osim
ako to neke izvanredne okolnosti ne budu
zahtijevale.

Općinske

3.
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Udruge građana od interesa za
zaštitu i spašavanje

Od udruga koje su od interesa za zaštitu i
spašavanje na području općine Brodski Stupnik
djeluje
-

Lovačko društvo "DUB" L.J.
Stupnik i Stari Slatinik

Brodski

Sukladno
podnesenom
programu
i
razvojnim projektima prihvaćamo i financiramo
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rad koji doprinosi njihovom materijalno-tehničkom
opremanju i osposobljavanju i usavršavanju
kadrova što doprinosi i unapređuje zaštitu i
spašavanje.

Suradnja pri izradi i usvajanju
procjene ugroženosti i planova zaštite
i spašavanja
CILJ: utvrđivanje organizacije aktiviranja i
djelovanja sustava zaštite i spašavanja, zadaća i
nadležnosti, ljudskih snaga potrebnih materijalnotehničkih sredstava, te mjera i postupaka za
provedbu zaštite i spašavanja.
Temeljem članka 43. Zakona o zaštiti i
spašavanju nadležnih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave:
-

-

Dostavljaju podatke potrebne za izradu
procjene i planova,
Poglavarstvo općine predlaže Općinskom
vijeću nacrte procjene ugroženosti i
planova zaštite i spašavanja,
Općinsko
vijeće
usvaja
procjenu
ugroženosti i donosi planove zaštite i
spašavanja.

-

zapovijeda snagom zaštite i spašavanja u
služaju ukazane potrebe.

6.

Financiranje sustava zaštite i spašavanja

Tijekom ove 2007. godine i nadalje vodit
će s e više računa o financiranju sustava zaštite i
spašavanja, a posebno operativnih snaga, te
službi, pravnih osoba i udruga koje su u svojoj
djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem ili
neposredno sudjeluju u tom sustavu.
Korak u poboljšanju sustava zaštite i
spašavanja učinjen je kupnjom ormarića s
opremom za energetsko i elektroničko upravljanje
i nadzor nad elektromotornom sirenom tip
VST3002.
CILJ:
racionalno,
funkcionalno
i
učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.
Prema članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
potrebno je utvrditi izvore i način financiranja
sustava zaštite i spašavanja na području općine.
Stoga je u Proračunu općine Brodski
Stupnik u skladu s ostalim propisima, potrebno
ugraditi sljedeće stavke:
-

5.

Službene i pravne osobe koje se zaštitom
i spašavanjem bave u okviru svoje
redovne djelatnosti

Na području općine Brodski Stupnik
djeluju pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru svoje redovne
djelatnosti: ambulatne primarne zdravstvene zaštite
u Starom Slatiniku i brodskom Stupniku, tvrtka
"Jakob Becker" d.o.o. Slavonski Brod - koncesionar
koji se bavi zbrinjavanjem komunalnog otpada, te
tvrtka "Orioelektro" iz Oriovca koja je izabrana
za održavanje javne rasvjete.
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-

-

-

sredstva za vatrogastvo (predvidjeti
sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu),
sredstva za civilnu zaštitu (precizniji
izračun potrebnih sredstava bit će moguć
po donošenju Zakona o civilnoj zaštiti i
planova zaštite i spašavanja),
sredstva za redovne službe i djelatnosti
sudionicima u sustavu zaštite i spašavanja,
sredstva za razne udruge koje se bave
zaštitom i spašavanjem na području
općine,
sredstva za provođenje zaštite i spašavanja
(edukacija,
opremanje,
intelektualnu
usluge, vježbe i sl.).

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja:
-

konstantno provodi organiziranje sustava
zaštite i spašavanja,
prati, planira i usklađuje aktivnosti sustava
zaštite i spašavanja,

Edukacija stanovništva na području
zaštite i spašavanja
CILJ: podizanje razine svijesti građana
kao sudionicima sustava zaštite i spašavanja.

Broj: 29
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nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga
ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama
različito reagiraju, neke ulovi panika, neki traže
pomoć, većina ne zna kako pravilno reagirati, što
ponekad može imati kobne posljedice. U pravcu
postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete
potrebno je konstantno educirati stanovništvo, te
je posebno potrebno:

-
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provođenje informiranja građana putem
sredstava javnog informiranja,
kroz rad svih institucija općine,
obilježavanje svih datuma od značaja za
zaštitu i spašavanje.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

21.

B.

RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Na temelju članka 14. stavak 4. i članka 32.
stavak 2. Zakona o proračunu, (“Narodne novine, br.
96/03.), te članka 30. Statuta općine Gornja Vrba
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
03/2006.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na
svojoj 15. sjednici održanoj 27. studenog 2007.
godine, donijelo je

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

0,00
0,00
0,00

ODLUKU
C.
o izmjenama i dopunama
Proračuna općine Gornja Vrba za 2007. godinu
I. OPĆI DIO

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

VIŠAK PRIHODA
PRENESENI

624.828,00

Članak 1.
U Proračunu općine Gornja Vrba za 2007.
godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 22/06. ) članak 1. mijenja se i glasi:

VIŠAK/MANJAK + NETO
ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
3.499.328,00

Proračun općine Gornja Vrba za 2007. godinu
sastoji se od:
Članak 2.
A.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

8.491.000,00
8.191.000,00
300.000,00
5.616.500,00
1.778.100,00
3.838.400,00
2.874.500,00

Prihodi i rashodi Proračuna po grupama utvrđeni u
Bilanci prihoda i rashoda za 2007.
povećavaju se odnosno smanjuju u računu prihoda i
rashoda kako slijedi:
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Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi.

II. POSEBNI DIO
Članak 3.
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Članak 4.

Članak 3.

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 400-08/07-01/5
Urbroj: 2178/28-02-07-2
Gornja Vrba, 27. studenoga 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

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

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

22.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o proračunu
(“Narodne novine” br. 96/03) i članka 30. Statuta općine
Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 03/2006.), Općinsko vijeće općine Gornja
Vrba na svojoj 16. sjednici održanoj 20. prosinca 2007.
godine, donijelo je

Članak 6.

ODLUKU

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.

o izvršenju Proračuna
općine Gornja Vrba za 2008. godinu

Članak 7.

Članak 1.
Proračun općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu
Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda, koji prema
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i drugim propisima i odlukama
Općinskog vijeća pripadaju općini.
Proračunska sredstva koriste se prema namjeni
iskazanoj u Posebnom dijelu Proračuna na pojedinim
pozicijama.
Članak 2.
Proračunska sredstva koriste se za namjene koje
su određene Proračunom, i to u visini utvđenoj u Posebnom
dijelu u iznosu jedne dvanaestine mjesečno, odnosno
prema prispjelim obvezama, a u skladu s ostvarenim
prihodima, odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2008. godine i bit će
objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 400-08/07-01/8
Ur. br. 2178/28-02-07-2
Gornja Vrba, 20. prosinca 2007. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.
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23.

B.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32.
stavak 1. Zakona o proračunu, (“Narodne novine, br.
96/03.), te članka 30. Statuta općine Gornja Vrba
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
03/2006.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na
svojoj 16. sjednici održanoj 20. prosinca 2007.
godine, donijelo je

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
I ZADUŽIVANJA
0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATE ZAJMOVA
0
NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE
0

PRORAČUN
općine Gornja Vrba
za 2008. Godinu
I.

OPĆI DIO

C.

RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

VIŠAK PRIHODA
PRENESENI

3.499.328

Članak 1.
Proračun općine Gornja Vrba za 2008. godinu
sastoji se od:
A.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

10.878.000
10.378.000
500.000
14.377.328
3.277.600
11.099.728
- 3.499.328

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

0

Članak 2.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po
ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu
prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za
2008. godinu kako slijedi:
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Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi.

II. POSEBNI DIO
Članak 3.

Broj: 29
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PLAN RASHODA OPĆINE GORNJA VRBA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA 2008. GODINU

Broj: 29
»SLUŽBENI VJESNIK«
Strana: 3009

Strana: 3010

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3011

Plan nabave dugotrajne imovine
za 2008. - 2010. godine
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24.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine
i bit će objavljena.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 400-08/07-01/7
Urbroj: 2178/28-02-07-2
Gornja Vrba, 20. prosinca 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o
javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01.) i članka
53. Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 03/06.), Općinsko
poglavarstvo općine Gornja Vrba na 22. sjednici
održanoj 19. prosinca 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Plana nabave
općine Gornja Vrba u 2007. godini

Članak 1.
Članak 1. mijenja se i glasi:
"Ovom Odlukom sukladno Proračunu općine
Gornja Vrba utvrđuje se Plan nabave općine Gornja
Vrba kako slijedi:
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 022-05/07-02/2
Urbroj: 2178/28-02-07-2
Gornja Vrba, 19. prosinca 2007. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstvo
Niko Pavić,inž.str., v.r.
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25.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 03/06.), Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba na 15. sjednici održanoj 27.
studenoga 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o otkazu Ugovora o koncesiji za
obavljanje dimnjačarskih poslova

I.
Ovom Odlukom sa 1. siječnja 2008.
godine pismeno se otkazuje Ugovor o koncesiji za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području
općine Gornja Vrba zaključen 17. listopada 2005.
godine na vrijeme od 5 godina između općine
Gornja Vrba kao davatelja koncesije i poduzeća
"Infohit" d.o.o. iz Radovanja 96, kao korisnika
koncesije, a sukladno odredbi članka 9. stavak 1.
Ugovora zbog neplaćanja naknade za koncesiju u
ugovorenom roku kao i nekvalitetnog obavljanja
usluge.
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II.
Općina Gornja
potraživanja dospjelih
koncesiju.

Broj: 29

26.
Vrba zadržava pravo
iznosa naknade za

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

OBRAZLOŽENJE

Na temelju članka 83. stavak 2. Pravilnika
o proračunskom računovodstvu i računskom planu
("Narodne novine" br. 27/05.) i članka 30. Statuta
općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/01.), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na 15. sjednici održanoj 27.
studenoga 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja
Proračuna općine Gornja Vrba na dan
31. 12. 2006. godine

Korisnik koncesije "Infohit" d.o.o. iz
Radovanja 96, ni nakon pismene opomene nije
prema općini Gornja Vrba kao davatelju koncesije
izvršio svoje obveze vezano za uplatu naknade za
korištenje koncesije, niti je nakon usmenih
upozorenja poboljšao kvalitetu usluge, te je u
cilju zaštite interesa općine Gornja Vrba valjalo
donijeti istu Odluku.

Višak prihoda poslovanja na dan 31. 12.
2006. iznosio je 2.026.391,01 kn. Manjak prihoda
od nefinancijske imovine na dan 31. 12. 2006.
iznosio je 1.401.563,01 kn.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Višak prihoda poslovanja koristit će se za
pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Klasa : 363-02/07-01/8
Urbroj: 2178/28-02-07-2
Gornja Vrba, 27. studenoga 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

I.

Nakon
preraspodjele
višak
prihoda
poslovanja iznosit će 624.828,00 kn i kao takav
bit će evidentiran u knjigovodstvu.

II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 400-08/07-01/6
Urbroj: 2178/28-02-07-2
Gornja Vrba, 27. studenoga 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.
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27.

28.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodkso-posavske
županije" br. 03/06.), Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba na 15. sjednici održanoj 27.
studenoga 2007. godine, donijelo je

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodkso-posavske
županije" br. 03/06.), Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba na 15. sjednici održanoj 27.
studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o davanju mišljenja na 2. izmjene i dopune
Prostornog plana Brodsko-posavske županije

o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u
Proračun i financijske izvještaje općine
Gornja Vrba za 2006. godinu

I.
I.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba u cijelosti prihvaća Prijedlog 2.
izmjena i dopuna Prostornog plana Brodskoposavske županije, te daje pozitivno mišljenje o
tom Prijedlogu.

Općinsko vijeće ovom Odlukom prihvaća
u cijelosti Izvješće o obavljenom uvidu u
Proračun i financijske izvještaje općine Gornja
Vrba za 2006. godinu.

II.

II.

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Klasa : 350-01/07-01/4
Urbroj: 2178/28-02-07-4
Gornja Vrba, 27. studenoga 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

Klasa : 041-01/07-01/1
Urbroj: 2178/28-02-07-3
Gornja Vrba, 27. studenoga 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.
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29.

Broj: 29

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03 - pročišćeni tekst), Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine" br. 82/04) i članka 30. Statuta
općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 03/06.), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na 16. sjednici održanoj 20.
prosinca 2007. godine, donijelo je

Klasa : 944-10/07-01/1
Urbroj: 2178/28-02-07-2
Gornja Vrba, 20. prosinca 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnom doprinosu

30.

Članak 1.
Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji
glasi:
"Jedinična
vrijednost
komunalnog
doprinosa za izgradnju građevine u zoni određenoj
za poljoprivrednu djelatnost izražena po m3
građevine iznosi 10,00 kn/m3.
Za sve otvorene građevine (otvoreni
bazeni, otvorena igrališta, manipulativni prostor,
parkirni prostor, interne ceste, nogostupi i druge
otvorene
građevine),
komunalni
doprinos
obračunava se po m2 građevine koja se gradi na
građevnoj čestici i iznosi 5,00 kn/m2."

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03 - pročišćeni tekst i 82/04.) i članka 30.
Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 03/06.), Općinsko
vijeće općine Gornja Vrba na 16. sjednici
održanoj 20. prosinca 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u općini
Gornja Vrba za 2007. godi nu

Članak 1.
Članak 2.
Članak 2. točka IV. mijenja s e i glasi:
U članku 8. stavak
komunalnom doprinosu briše se.

2.

Odluke

o

Članak 3.
Odluka
stupa
na
snagu
danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a primjenjuje se od 1.
siječnja 2008. godine.

"Saniranje nerazvrstanih cesta kamenim
agregatom 0-60 i 0-30
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ulica Vladimira Nazora - 18m3
Firova ulica - 25m3
Ostale ulice - oko 100m3
Uređenje poljskih puteva,
Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama,
Izmuljivanje odvodnih kanala, te iskopanih
po potrebi.
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Radovi bi se izvodili u vremenu od ožujka
do s tudenog, a čišćenje snijega po potrebi.
Sredstva za izvršenje ovih radova, predviđaju se u
ukupnom iznosu od 400.000,00 kn, a financirat će
se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
općine."

Članak 2.
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31.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03 - pročišćeni tekst), te članka 30. Statuta
općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 03/06.), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na 16. sjednici održanoj 20.
prosinca 2007. godine, donijelo je

Članak 2. točka VI. mijenja s e i glasi:
ODLUKU
"Utrošak električne energije za javnu
rasvjetu, održavanje rasvjete na području cijele
općine uz popunjavanje pojedinih ulica rasvjetnim
tijelima.
Sredstva za izvršenje ovih radova
predviđaju se u iznosu od 225.000,00 kn iz
sredstava komunalne naknade."

o izmjeni Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u općini
Gornja Vrba za 2007. godinu
Članak 1.
Članak 2. točka 1. mijenja se i glasi:

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

"Izgradnja okoliša mjesnog doma u Donjoj
Vrbi, a posao obuhvaća izradu projektne
dokumentacije, te izgradnju okoliša koja se sastoji
od iskopa i ravnanja terena, nasipanja i valjanja
podloge, ugradnja rubnika, kockica, asfaltnog
zastora i parkirnih mjesta.
-

Klasa : 363-02/07-01/2
Urbroj: 2178/28-02-07-4
Gornja Vrba, 20. prosinca 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

Potrebita financijska s redstva u iznosu od
30.000,00 kn osigurat će se iz sredstava
komunalnog
doprinosa
i
Proračuna
općine".

Članak 2.
Članak 2. točka 2. briše se.

Članak 3.
Članak 2. točka 3. mijenja se i glasi:
"Izrada potrebite dokumentacije i uređenje
deponije komunalnog otpada u Donjoj Vrbi.
-

Potrebita financijska sredstva u iznosu oko
210.000,00 kn
osigurat
će se
iz
komunalnog
doprinosa
i
Proračuna
općine."
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Članak 4.

Broj: 29

mjesnih mreža u Donjoj Vrbi i dijelu Gornja Vrbe
(Klis).

Članak 3. točka 2. mijenja se i glasi:
"Izgradnja cesta u Sjevernoj gospodarskoj

Potrebita financijska sredstva u iznosu oko
5.320.000,00 kn osigurala bi se na sljedeći način:

zoni:
*
b)

-

Izgradnja ceste u Ulici hrvatskih
branitelja,
te
izrada
projektne
dokumentacije i ishođenje lokacijske i
građevinske dozvole za ceste u Sjevernoj
gospodarskoj zoni.
Potrebita sredstva u iznosu 300.000,00 kn
osigurala bi općina iz komunalnog
doprinosa i Proračuna općine u iznosu
300.000,00 kn".

*
*
*

54,51% iznosa, odnosno 2.900.000,00 kn
iz sredstava Hrvatskih voda
3,76% iznosa, odnosno 200.000,00 kn iz
sredstava Brodsko-posavske županije
26,69% iznosa, odnosno 1.420.000,00 kn
vlastitih sredstava općine
15,04% iznosa, odnosno 800.000,00 kn iz
sredstava Fonda za regionalni razvoj."

Članak 9.
Članak 6. točka 2. mijenja se i glasi:

Članak 5.
Članak 4. briše se.

"Izrada projektne dokumentacije u naselju,
te za Sjevernu gospodarsku zonu u ukupnom
iznosu oko 80.000,00 kn. Potrebita sredstva
osigurala bi se iz Općinskog proračuna."

Članak 6.
Članak 10.
Članak 5. točka 1. briše s e.
Članak 7. točka 1. mijenja se i glasi:
Članak 7.
Članak 5. točka 2. mijenja s e i glasi:
"Izgradnja javne rasvjete u Sjevernoj ulici
u Sjevernoj gospodarskoj zoni.
Potrebita financijska sredstva za izvođenje
ovih radova u ukupnom iznosu 450.000,00 kn
osigurala bi u iznosu 220.000,00 kn općina iz
sredstava komunalnog doprinosa i Proračuna, a
230.000,00 kn
osiguralo
bi
Ministarstvo
gospodarstva, rada i poduzetništva."

Članak 8.
Članak 6. točka 1. mijenja se i glasi:
"Izgradnja glavnog voda vodoopskrbe, te

"Izrada izvedbene projektne dokumentacije
za građenje objekata i uređaja za odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda za dio naselja Gornja
Vrba ("Klis" i Donju Vrbu.
Potrebita financijska sredstva osigurat će
se u iznosu oko 143.000,00 kn iz sredstava
Proračuna općine."

Članak 11.
Članak 7. točka 2. mijenja se i glasi:
"Izgradnja sustava odvodnje u Gornjoj
Vrbi, južno od željezničke pruge.
Potrebita financijska sredstva u iznosu oko
57.000,00 osigurat će se iz sredstava Proračuna
općine."
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Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
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Klasa : 363-02/07-01/1
Urbroj: 2178/28-02-07-4
Gornja Vrba, 20. prosinca 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.
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OPĆINA OPRISAVCI

19.

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o
proračunu (“Narodne novine” br. 96/03), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na svojoj 21. sjednici
održanoj dana 28. prosinca 2007.g. donijelo je

RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA

0

C. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna
općine Oprisavci za 2007.g.

I OPĆI DIO
Članak 1.
U Proračunu općine Oprisavci za 2007.
godinu članak 1. mijenja se i glasi: Proračun
općine Oprisavci za 2007.godinu:

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

0
0
0

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

Članak 2.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
3.050.500,00
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE 185.000,00
RASHODI POSLOVANJA
1.668.500,00
RASHODI ZA
NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.567.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
0

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

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3023

Strana: 3024

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3025

Strana: 3026

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3027

Strana: 3028

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3029

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

PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE OPRISAVCI RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2007. GODINU
NAKON ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OD 28.12.2007.
RAZDJEL 1. - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rashodi i izdaci Proračuna općine Oprisavci u svoti od 3.235.500 raspoređuje se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.
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PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE
Nakon Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci od 28. prosinca 2007. g..
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A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 4.

PRIHODI POSLOVANJA
5.881.000,00
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
42.000,00
RASHODI POSLOVANJA
1.953.000,00
RASHODI ZA
NEFINANCIJSKU IMOVINU 4.470.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK -500.000,00

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

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

Klasa : 400-01/07-01/9
Urbroj: 2178/14-01-07-1
Oprisavci, 28. prosinca 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.
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RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA
!

0

RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA 500.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
0
NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE
500.000,00

20.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 32.
Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 96/03)
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 21.
sjednici održanoj dana 28. prosinca 2007.g. donijelo
je
PORAČUN
općine Oprisavci za 2008.g.
I OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Oprisavci za 2008.godinu
sastoji se od:

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA + NETO
ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE
0
Članak 2.
Opći dio prihoda i primitaka sadrži prihode i
primitke po izvorima i vrstama prihoda, te rashode i
izdatke po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:.
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PROGRAM: Javna uprava i administracija, poglavarstvo, Općinsko vijeće i načelnik
Funkcija: 01
Izvori: nenamjenska sredstva
Aktivnost: rashodi poslovanja

PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE OPRISAVCI RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2008. GODINU
S PROCJENOM DO 2010. GODINE - POSEBNI DIO
RAZDJEL 1. - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rashodi i izdaci Proračuna općine Oprisavci u svoti od 6.423..000 raspoređuje se po nositeljima, korisnicima i potajnim namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

Članak 3.

Broj: 29
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PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE
ZA 2008. - 2010. GODINU
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Članak 4.

Članak 2.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. g.
i bit će objavljen u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 400-01/07-01/10
Urbroj: 2178/14-01-07-1
Oprisavci, 28. prosinca 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.

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

Članak 4.
21.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je u
cijelosti je načelnik općine
Na temelju članka 4. stavka 9. i članka 32.
Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 96/03),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 21.
sjednici održanoj dana 28. prosinca 2007.g. donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna općine
Oprisavci za 2008. godinu

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

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

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

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2008.g. i bit

Strana: 3060

»SLUŽBENI VJESNIK«

će objavljena u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

Broj: 29

KLASA: 400-01/07-01/11
URBROJ: 2178/14-01-07-1
Oprisavci, 28. prosinca 2007.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Beraković, v.r.
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OPĆINA SIBINJ

11.

primjeraka izvornika uvezaih u format mape A4 te u
odgovarajućem digitalnom obliku šest (6) primjeraka
CD-a s cjelokupnim sadržajem UPU-a).

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o
prostornom uređenju («Narodne novine», broj 30/94,
68/98, 61/00, 32/02 i 104/04), članka 28. Statuta
općine Sibinj («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 11/01 i 21/05) te provedene javne
rasprave i pribavljene suglasnosti Ureda državne
uprave u Brodsko posavskoj županiji, Služba za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i
imovinsko-pravne poslove, klasa:, 350-05/07-01/130,
ur. broj:. 2178-01-03-02-07-6 od 20. studeni 2007.
godine, Općinsko vijeće općine Sibinj na 19. sjednici,
održanoj 20. prosinca 2007. godine, donosi

Članak 3.
Prostorni plan
iz članka 1. ove Odluke
sadržan je u Elaboratu Urbanistički plan uređenja zone
malog gospodarstva Slobodnica II faza sastoji se iz
dva dijela:
1. tekstualni dio
2. grafički prikazi
uvezen u jednu knjigu.

ODLUKU
Članak 4.
o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone
malog gospodarstva Slobodnica II faza

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Urbanistički plan uređenja zone
malog gospodarstva Slobodnica II faza (u nastavku
teksta: UPU), što ga je izradilo poduzeće ARHEO
d.o.o., Zagreb, I. Šibla 17, za projektiranje, prostorno
planiranje i inženjering, 2007. godine.

Elaborat UPU-a sadrži tekstualni i grafički
dio i uvezan je u jednu knjigu (Knjiga I )
Knjiga I:
Tekstualni dio
I Obrazloženje
II Odredbe za provođenje
Grafički dio

1.
1.1.
2.
2.1.

Članak 2.
2.2.
Elaborat UPU-a sačinjen je u šest (6)

Uvod
POLAZIŠTA
Položaj, značaj i posebnosti zone malog
gospodarstva u prostoru općine Sibinj
CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
Ciljevi prostornog uređenja općinskog
značaja
Ciljevi prostornog uređenja zone malog
gospodarstva
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3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.

3.6.
3.6.1.
3.7.
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PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
Program gradnje i uređenja prostora
Osnovna namjena prostora
Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu,
korištenja i uređenja površina
Prometna i ulična mreža
Ulična mreža
Komunalna infrastrukturna mreža
Vodoopskrba
Odvodnja
Plin
Elektroopskrba
Pošta i telekomunikacija
Opći uvjeti za izgradnju i međusobni
raspored vodova komunalne
infrastrukture
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite
površina
Uvjeti i način gradnje
Sprječavanje nepovoljna utjecaja na
okoliš

Broj: 29

4.

ambijentalnih vrijednosti
Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja
na okoliš
NAMJENA I KORIŠTENJE PROSTORA
PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA
PROMETNA I ULIČNA MREŽA
CIJEVNI TRANSPORT PLINA, NAFTE I
ELEKTROENERGETIKA
POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
VODOOPSKRBA I ODVODNJA
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA
NAČIN I UVJETI GRADNJE

II.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.

Uvjeti određivanja i razgraničavanja
površina javnih i drugih namjena

7.
1.
2.
2.A
2.B
2.C
2.D
3.

Članak 5.
I

TEMELJNE ODREDBE

II.

Odredbe za provođenje

1.

Uvjeti određivanja i razgraničavanja
površina javnih i drugih namjena
Uvjeti smještaja građevina gospodarskih
djelatnosti
Ograde i parterno uređenje
Priključak na prometnu
infrastrukturu
Komunalno opremanje građevina
Uvjeti i način gradnje stambenih
građevina
Uvjeti uređenja odnosno gradnje,
rekonstrukcije i opremanja prometne,
telekomunikacijske i komunalne mreže s
pripadajućim objektima i površinama
Uvjeti gradnje prometne mreže
Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
i pošte
Uvjeti gradnje komunalne
infrastrukturne mreže
Uvjeti uređenja javnih zelenih
površina
Mjere zaštite prirodnih i kulturnopovijesnih cjelina i građevina i

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.

Uvjeti za određivanje korištenja površina za
javne i druge namjene u Urbanističkom planu
uređenja su:
-

-

temeljna obilježja prostora općine Sibinj i
ciljevi razvoja gospodarskih djelatnosti i
razvoja,
područja u općini,
valorizacija postojeće prirodne i izgrađene
sredine,
održivo korištenje i kvaliteta prostora i
okoliša, te unaprjeđenje kvaliteta života,
postojeći i planirani broj stanovnika,
poticanje razvoja pojedinih prostornih cjelina
općine,
povećanje broja radnih mjesta na području
općine i ostalo gravitacijsko područje,
racionalne korištenje infrastrukturnih sustava

Članak 6.
Površine javnih i drugih namjena
razgraničene su i označene bojom i planskim znakom
na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena
površina u mjerilu M 1:2000 i to:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.

Gospodarska namjena
proizvodna namjena - pretežno industrijska
I1
proizvodna namjena - pretežno zanatska I2
poslovna namjena - pretežno uslužna K1
poslovna namjena - pretežno trgovačka K2
poslovna namjena - komunalno-servisna K3
gospodarska
namjena - ugostiteljskoturistička - motel T1
Sportsko-rekreacijska namjena
sport bez gradnje R2
Javne zelene površine Z1
Zaštitne zelene površine Z
Površine infrastrukturnih sustava IS
Javni parking i garaža P
Uvjeti smještaja građevina
gospodarskih djelatnosti
Članak 7.
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pretežno poslovne namjene nije određena.
Maksimalni koeficijent izgrađenosti Kig =
0,6.
Maksimalni koeficijent iskoristivosti
nadzemno Kis = 1,5.
Maksimalna etažnost građevina je
P0+P+1+Pt.
Maksimalna visina građevina od kote
zaravnatog terena do kote vijenca je V = 12 m.
Iznimno visina građevine može biti i viša ako
to zahtjeva tehnološki proces ili drugi razlozi i ako se
dokaže opravdanost u pojedinoj građevini ili njenom
dijelu.
Minimalna udaljenost slobodnostojećih
građevina od međa susjednih građevinskih čestica je 3
m.
Minimalna udaljenost između susjednih
građevina je 8 m.
Minimalna udaljenost građevina (građevinski
pravac) od regulacijske linije prometnica je 8 m.

Površine gospodarske namjene određene su
za:
-

Članak 9.
poslovnu namjenu
K
ugostiteljsko-turističku namjenu T
Članak 8.

U gospodarsku namjenu poslovna ( K )
spadaju:
K 1 spadaju poslovni, upravni, uredski,
trgovački i uslužni sadržaji, gradske robne
kuće, proizvodnja bez negativnog utjecaja na
okoliš, komunalno-servisni i prateći skladišni
prostori, poslovni hoteli.
-

K 2 - veliki trgovački centri i veliki trgovački
pogoni koji bitno utječu na urbanistički razvoj
svojom vrstom, položajem i opsegom.

-

K 3 - komunalno servisna namjena benzinska postaja s pratećim
sadržajima.

Na površinama trgovačkih kompleksa mogu
se graditi i sve građevine poslovne namjene.
Minimalna površina građevinske čestice
pretežno poslovne namjene je 2000 m2.
Minimalna širina parcele je 30 m.
Minimalna dubina parcele je 50 m.
Maksimalna površina građevinske čestice

U gospodarsku namjenu - K 3 komunalno
servisna namjena ( K3) spada benzinska postaja s
pratećim sadržajima.
Minimalna površina građevinske čestice za
benzinsku postaju je 2000 m2.
Minimalna širina parcele je 30 m.
Minimalna dubina parcele je 50 m.
Maksimalna površina građevinske čestice za
benzinsku postaju nije određena.
Maksimalni koeficijent izgrađenosti Kig =
0,2.
Maksimalni koeficijent iskoristivosti
nadzemno Kis = 0,5.
Maksimalna etažnost građevina je
P0+P+1+Pt.
Minimalna udaljenost slobodnostojećih
građevina od međa susjednih građevinskih čestica je 3
m.
Minimalna udaljenost između susjednih
građevina je 8 m.
Minimalna udaljenost građevina (građevinski
pravac) od regulacione linije prometnica je 8 m.
Unutar ovog prostora mogu se izvoditi
građevine: parkirališta, interne prometnice i prostori
za manipulaciju te uređene površine zelenila.
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Minimum 20% površine građevne čestice
treba biti ozelenjeno i odgovarajuće hortikulturno
uređeno.
Benzinske postaje mogu imati prateće
sadržaje u funkciji cestovnog prometa.
U postupku utvrđivanja uvjeta uređenja
prostora za gradnju benzinske postaje obvezno je
pribaviti mišljenje županijskog Zavoda za prostorno
uređenje.
Odredbe ove Odluke koje se odnose na
gradnju benzinskih postaja primjenjuju se i za gradnju
plinskih postaja za opskrbu motornih vozila.
Kako se prostori gospodarske namjene ( K3
komunalno servisna namjena ) planira zajedno s
površinama ugostiteljsko turističke namjene ( T )
potrebno je za predmetne građevinske čestice ukupne
površine 1,16 ha izraditi detaljni plan uređenja.

Članak 10.
Na površinama gospodarske namjene
pretežno poslovne ( K ) mogu se graditi i:
-

-

prodavaonice, izložbeno-prodajni saloni i
slični prostori i građevine
ugostiteljske građevine i građevine za zabavu
prometne građevine, javne garaže, sportskorekreacijske površine i rasadnici
uredski prostori, istraživački centri i
građevine javne i društvene namjene i drugi
sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu
građevine za malo poduzetništvo
benzinske postaje

Članak 11.
U ugostiteljsko-turističku namjenu (T)
spadaju hoteli, moteli, ugostiteljske i sportske
građevine i slično.
Minimalna površina građevinske čestice
ugostiteljsko-turističke namjene je 2000 m2.
Minimalna širina parcele je 30 m.
Minimalna dubina parcele je 50 m.
Maksimalna površina građevinske čestice
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ugostiteljsko-turističke namjene nije određena.
Maksimalni koeficijent izgrađenosti Kig =
0,6.
Maksimalni koeficijent iskoristivosti
nadzemno Kis = 0,9.
Maksimalna etažnost građevina je
P0+P+4+Pt.
Minimalna udaljenost slobodnostojećih
građevina od međa susjednih građevinskih čestica je 3
m.
Minimalna udaljenost između susjednih
građevina je 8 m.
Minimalna udaljenost građevina (građevinski
pravac) od regulacione linije prometnica je 8,0 m.
Unutar ovog prostora mogu se izvoditi
građevine: portirnice, parkirališta, interne prometnice
i prostori za manipulaciju te uređene površine zelenila.
Minimum 20% površine građevne čestice
treba biti ozelenjeno i odgovarajuće hortikulturno
uređeno.
Kako se prostori gospodarske namjene (K3
komunalno servisna namjena) planira zajedno s
površinama ugostiteljsko turističke namjene (T)
potrebno je za predmetne građevinske čestice ukupne
površine 1,16 ha izraditi detaljni plan uređenja.

Članak 12.
Ako se građevine iz članka 8. ( K ) grade kao
dvojni objekti moraju se graditi na način da budu od
susjedne građevine odvojene zidom vatrootpornosti
najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima
krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov
vatrootpornosti najmanje 90 min.) nadvisuje krov
građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom
konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m
ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na dužini konzole.

2.1.

Ograde i parterno uređenje
Članak 13.

Ulična ograda podiže se iza regulacijskog
pravca u odnosu na javnu prometnu površinu.
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Ograda se može podizati i na međi prema
susjednim građevinskim česticama.

kao i prema prometnicama treba planirati sadnje
drvoreda.

Na građevinskim česticama ograde se
postavljaju s unutrašnje strane međe, ili na drugi način,
ali u dogovoru sa susjedom.

2.2.

Priključak na prometnu infrastrukturu
Članak 16.

Najveća visina ulične ograde može biti 1,50
m, pri čemu podnožje ograde može biti izvedeno od
čvrstog materijala (beton, opeka, metal i sl.) najveće
visine od 50 cm.

Građevinska čestica mora imati neposredan
pristup na javnu prometnu površinu širine najmanje
3,5 m.

Iznimno, ograde mogu biti i više od 1,50 m,
odnosno 2,0 m, kada je to nužno radi zaštite građevine
ili načina njenog korištenja (industrijske, športskorekreacijske građevine i drugo).

U postupku izdavanja lokacijske dozvole
potrebno je ishoditi posebne uvjete priključenja na
javnu prometnu površinu od strane organizacije koja
tom cestom upravlja.

Ulična ograda može biti izvedena kao zeleni
nasad (živica) ili prozračna, izvedena od drveta,
pocinčane žice ili drugog materijala sličnih
karakteristika.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz
građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom
prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz
određen prema posebnom propisu (važeći Pravilnik o
uvjetima za vatrogasne pristupe NN br. 35/9, 55/94 i
142/03).

Članak 14.
Zabranjuje se postavljanje žičanih, zidanih,
kamenih, živih i drugih ograda i potpornih zidova
kojima bi se sprječavao slobodan prolaz uz
melioracijske kanale, te koji bi smanjili propusnu moć
vodotoka ili na drugi način ugrozili vodotok i područje
uz vodotok.
Zabranjuje se postavljanje na ogradu oštrih
završetaka, bodljikave žice i drugog što bi moglo
ugroziti ljudski život.

2.3.

Komunalno opremanje građevina
Članak 17.

Građevine u higijenskom i tehničkom smislu
moraju zadovoljiti važeće standarde vezano na
površinu, vrste i veličine prostorija, a naročito uvjete u
pogledu sanitarnog čvora.

Članak 18.
Članak 15.
Teren oko građevine, potporne zidove, terase i
sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled
naselja, te da se onemogući otjecanje vode na štetu
susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.
Minimum 20% površine građevne čestice
trebaju biti uređene površine zelenila koje se trebaju
planirati na rubnim dijelovima prema susjednim
građevnim česticama.
Prema građevnim česticama druge namjene

Sve gospodarske građevine moraju se
obvezno priključiti na vodovod koji će biti izveden
prema projektno tehničkoj dokumentaciji.
Prilikom gradnje ili rekonstrukcije
vodoopskrbne mreže mora se predvidjeti vanjska
hidrantska mreža određena prema posebnom propisu
(Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara
(NN 08/06).
Potreba za hidrantskom mrežom kod
pojedinog objekta ( na pojedinoj parceli) definirat će
se izradom projektno tehničke dokumentacije za
pojedini objekt, te na osnovu požarnog opterećenja iz
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Elaborata za zaštitu od požara (Zakonom o zaštiti od
požara (NN 58/93 i 33/05), Pravilnikom o tehničkim
normativima za projektiranje, gradnju, pogon i
održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list 10/90 i 52/90).

Broj: 29

4.

Uvjeti uređenja odnosno gradnje,
rekonstrukcije i opremanja prometne,
telekomunikacijske i komunalne mreže s
pripadajućim objektima i površinama

4.1.

Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 19.
Članak 22.
Radi karakteristika područja (vodozaštitno
područje) Urbanističkim planom uređenja predviđena
je izvedba separatnog sustava odvodnje. Isti takav
sustav treba predvidjeti prilikom gradnje pojedinih
objekata na zasebnim građevinskim česticama.
Kod izrade projektno tehničke dokumentacije
za pojedini objekt (pojedinu česticu) ovisno o
tehnologiji proizvodnje i stupnju zagađenosti
otpadnih voda potrebno je, ako je to potrebno,
predvidjeti predtretman otpadnih voda odnosno
izvedbu parcionalnog pročistača otpadnih voda.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole za
svaki pojedini objekt unutar zone obuhvata ovog
Plana obavezno zatražiti vodopravne uvjete od
Hrvatskih voda d.d.

Članak 20.
Priključivanje građevina na elektroopskrbu,
telekomunikacijsku mrežu i plinoopskrbu obavlja se
na način propisan od nadležnih organizacija, od kojih
se u postupku izdavanja lokacijske dozvole za svaki
pojedini objekt unutar zone obuhvata ovog Plana
trebaju zatražiti posebni uvjeti priključenja.

U području obuhvata Urbanističkog plana
uređenja zone malog gospodarstva Slobodnica II faza
postoji državna cesta D525, županijska cesta Ž4207,
te se planira izgradnja županijske ceste Ž42036.
U Urbanističkom plana uređenja zone malog
gospodarstva Slobodnica II faza određene su površine
za gradnju ulica, raskrižja, javnih prometnih površina,
parkirališta i garaža.
Unutar granica obuhvata plana obvezno je na
osnovi projektno tehničke dokumentacije graditi
planirane javno prometne površine koje se nalaze
neposredno uz građevne čestice ili su uvjet za njihovo
formiranje, a na način da istodobno bude omogućeno i
polaganje svih vrsta komunalne infrastrukture.
Ulice će se urediti prema značenju, a
dimenzije profila određene su uz uvažavanje stvarnih
potreba i propisa, te će se opremiti vertikalnom i
horizontalnom signalizacijom i drugom urbanom
opremom prema potrebi ( javna rasvjeta, stajališta
autobusa, nadstrešnice i sl.).
Najmanja širina kolnika ulice za dvosmjerni
promet iznosi 7,0 m.
Najmanja širina nogostupa iznosi 2,0 m.

3.

Uvjeti i način gradnje stambenih
građevina
Članak 21.

Unutar površine za industrijsku i gospodarsku
namjenu moguće je izvesti i prostore stambene
namjene za potrebe tvrtki (domari, zaštitarska služba,
stan vanjskih suradnika i slično).
Površine maksimalno 100 m2/1000 m2 BRP-a
osnovne građevine.

Minimalna udaljenost regulacijske linije od
osi kolnika, u skladu s položajem u prometnoj mreži
mora omogućiti izgradnju i uređenje jednog
prometnog traka, nogostup minimalne širine 2,0 m, te
zaštitni pojas zelenila 3,0 m.
Ulice sa «slijepim» završetcima ne smiju biti
duljine veće od 300,0 m i trebaju imati poprečni profil
kako je to određeno za ostale prometnice.
Izgradnja građevina i ograda ili sadnja nasada
visokog zelenila koji imaju utjecaj na smanjenje
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preglednosti, posebno u zonama križanja, nije
dozvoljena.

4.1.2.
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Pješačke zone, putovi i drugo
Članak 25.

Ulične ograde ne smiju biti podignute unutar
prometnih koridora.
Pristup s građevne čestice na javnu prometnu
površine ne smije biti širine manje od 3,5 m.

Za kretanje pješaka mogu se graditi i uređivati
osim pločnika, trgova i ulica, pješački putovi, prolazi i
šetališta.
Pješačka zona uredit će se u okviru javnog
parka i sportsko-rekreacijskog sadržaja.

Članak 23.
Za spajanje novoplaniranih prometnica s
državnim i županijskim cestama mora se zatražiti
suglasnost nadležnog upravnog organa za tu
prometnicu.
Pozitivnim zakonskim propisima (Zakon o
javnim cestama «NN br. 100/96, 76/98 i 27/01)
utvrđene su minimalne širine zaštitnog pojasa
državnih cesta (25,0 m), županijskih (15,0 m) i
lokalnih (10,0 m).

Površine za kretanje pješaka moraju biti
dovoljne širine, u pravilu ne uže od 1,2 m.
Na raskrižjima i drugim mjestima gdje je
predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste
i osobe s teškoćama u kretanju moraju se ugraditi
spušteni rubnjaci.

4.1.3.

Javna parkirališta i garaže
Članak 26.

Na svim cestovnim prometnicama, a posebno
u zonama križanja, obvezno osigurati punu
preglednost u svim privozima.

4.1.1.

Biciklistički promet

Na prostoru predviđenom za javni parking i
garažu (P), ukupne površine 0,8 ha, moguće je graditi
kamionski terminal s pratećim sadržajima. Za
navedenu površinu obvezno je izraditi detaljni plan
uređenja.

Članak 24.
4.1.4
Biciklističke staze i trake mogu se graditi i
uređivati odvojeno od ulica kao zasebna površina
unutar profila ulice, te kao dio pješačke staze obilježen
prometnom signalizacijom.
Biciklističke staze i trake obvezno se grade i
uređuju na potezima označenima na kartografskom
prikazu, a mogu se graditi i uređivati na drugim
površinama.
Najmanja širina biciklističke staze ili trake za
jedan smjer vožnje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet
1,60 m. Ako je biciklistička staze ili traka neposredno
uz kolnik dodaje se zaštitna širina od 0,75 m.
Uzdužni nagib biciklističke staze ili trake u
pravilu ne može biti veći od 6%.

Parkirališta i garaže
Članak 27.

Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta
(PGM) mora se izgraditi unutar građevinske čestice za
svaki pojedini objekt, prema sljedećim normativima:
Namjena sadržaja

Trgovački
(maloprodaja)

Robne kuće, trgovački
centri

Jedinica
Broj
parkirnih mjesta

2

25 m
bruto površina 1

25 m2
bruto površina 1
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Poslovne zgrade,
uredi, agencije

1 zaposlen

0,40

Skladišta

1 zaposlen

0,20

Servisi i obrt

1 zaposlen

0,30

Ugostiteljstvo

15 m2
bruto površina 1

Minimalna dimenzija parkirališnih mjesta za
osobna vozila iznosi 2,5 x 5 m.

4.2.

temelju pokazatelja s pojedinih područja, te na temelju
financijske mogućnosti ulaze u sastav planova HP
Zagreb.
Urbanistički plan uređenja zone malog
gospodarstva ne definira točan položaj jedinice
poštanske mreže, ali omogućuje uređenje odnosno
izgradnju iste u okviru sadržaja koji upotpunjuju
sadržaj gospodarske zone.

4.3.

Sve zračne telekomunikacijske vodove treba
zamijeniti podzemnim, a podzemne telefonske kabele
dopuniti na kompletnu DTK mrežu, tj. korisnički i
spojni vod te KTV kabelsku mrežu osigurati u
koridorima prometnica, prema Zakonu o
telekomunikacijama (NN br. 122/2003).
Za razvoj i izgradnju mjesne
telekomunikacijske mreže vodove izgrađivati
prvenstveno u zelenom pojasu ulica, a ulice s užim
profilom ispod nogostupa sustavom distribucijske
telekomunikacijske kanalizacije i mrežnim kabelima.
U cilju zaštite i očuvanja prostora, te sprječavanja
nepotrebnog zauzimanja novih površina težiti
objedinjavanju vodova u potrebne koridore.
Za postavu udaljenog pretplatničkopg stupa
(UPS) planom je predviđena lokacija građevne čestice
P = 45 m2, u centru obuhvata (konzuma).
Za razvoj mobilne telefonije potrebno je
omogućiti izgradnju građevina za potrebe javne
pokretne telekomunikacijske mreže (bazne stanice)
unutar zone obuhvata Urbanističkog plana uređenja
zone malog gospodarstva, ali koristeći više dijelove
građevine osnovne namjene za postavu istih.

Uvjeti gradnje komunalne
infrastrukturne mreže
Članak 30.

Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
i pošte
Članak 28.
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Komunalna infrastruktura gradit će se u
planom osiguranim pojasevima, za svaki vod, a
koridorima ulica, a u skladu s načelnim poprečnim
presjecima.
Prije izgradnje ulica, u njihovu planiranom
koridoru treba izgraditi nove vodove komunalne
infrastrukture, u skladu s trasama planiranim u planu.
Izgradnja treba biti usklađena s posebnim
uvjetima javnih poduzeća, koja su nadležna za gradnju
i održavanje pojedine mreže.

4.3.1.

Komunalne građevine i zone
Članak 31.

Na području Urbanističkog plana uređenja
zone malog gospodarstva - Slobodnica II faza
predviđa se izgradnja dviju trafostanica na zemljištu
površine 5 x 7 m.
Lokacija je odabrana u centrima konzuma uz
planiranu prometnicu koja prstenasto povezuje I i II
zonu obuhvata.

Članak 32.
Članak 29.
Planovi razvoja poštanske djelatnosti na

Za priključenje na uređaj pročistača otpadnih
voda ovim se Planom predviđa spoj na zonu malog
gospodarstva u fazi I.
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Prije upuštanja u recipijent otpadne vode
obvezno tretirati kroz pročistač. To znači nije moguće
pustiti u rad bilo koji radni proces u pojedinoj
građevini dok se ne izgradi sustav za pročišćenje
otpadnih voda.

kvaliteti i arhitektonskom oblikovanju primjereno
urbanom prostoru, odnosno krajoliku

Iznimno iz stavka 2. ovog članka to se može
dopustiti, ako se za predmetnu česticu izradi vlastiti
pročistač ili se predtretmanom otpadnih voda dokaže
da je voda zadovoljavajuće kakvoće za upuštanje u
recipijent.

Članak 36.

Članak 33.
Radi karakteristika područja (vodozaštitno
područje) obvezno izvoditi separatni sustav odvodnje.
Za cijevni sustav kanalizacije koristiti PVC
cijevi ili polietilenske cijevi (PEHD).
Za izvedene kanalizacione sustave potrebno
je iste obvezno ispitati na vodonepropusnost cijevnog
sustava podizanjem tlaka u njima na 0,5 bari.

Članak 34.
Planovi Jadranskog naftovoda obuhvaćaju
izgradnju međunarodnog naftovoda PEOP u koridoru
postojećeg JANAF-a na području obuhvata Plana te je
neophodno poštovati ograničenja prostornih
intervencija:
-

zaštitna zona naftovoda je 100 m lijevo i
desno od osi cjevovoda
zona opasnosti unutar koje je zabranjena
svaka gradnja bez suglasnosti vlasnika
cjevovoda na 30 m lijevo i desno od osi
cjevovoda.

5.

Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Urbanističkim planom uređenja određena je
površina unutar obuhvata plana (sjeverni dio) koji će
se urediti kao zelena površina.
Površina ove namjene objedinjena je s
površinama sportsko-rekreacijskih sadržaja u jednu
cjelinu, te je za istu potrebno izraditi detaljni plan
uređenja.
Na površinama ove namjene mogu se
izvoditi pješačke komunikacije, postavljati dječja i
manja sportska igrališta, te graditi građevine u funkciji
očuvanja i održavanja zelenila, sanitarne građevine za
korisnike te manje građevine u funkciji javnih
sadržaja, kao što su sanitarije, spremišta rekvizita za
igrališta u parku, paviljoni, manji ugostiteljski objekti
i drugo.
Površine javne namjene ne smiju se
parcelirati za formiranje građevinskih čestica
navedenih sadržaja u njima.

Članak 37.
Na pješačkim površinama parka moguće je
privremeno postaviti montažne građevine kiosk, uz
uvjet da ne ometaju pješačku komunikaciju i da
svojom djelatnošću ne ugrožavaju okolno zelenilo.
Površina montažnih građevina ulazi u izračun i
izgrađenost i iskorištenost parka.
Ograda oko parka može biti isključivo od
živice maksimalne visine 1,2 m.

Članak 35.
Članak 38.
Komunalne građevine mogu biti sastavni dio
drugih građevina i zona.
Prilikom gradnje i oblikovanja komunalnih
građevina, mora se voditi računa o njihovoj namjeni,

Urbanističkim planom uređenja određene su
neizgrađene površine koje su kategorizirane kao
zaštitno zelenilo.
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To su područja unutar i oko cestovnih
koridora čije uređenje i održavanje spada u obvezu
poduzeća nadležnog za tu prometnicu.
Na površinama ove namjene može se
postavljati dodatna prometna mreža i vodovi
komunalne infrastrukture.

Broj: 29

7.

Mjere sprečavanja nepovoljnog
utjecaja na okoliš

7.1.

Zaštita od poplava i zaštita podzemnih
voda
Članak 42.

6.

Postupanje s otpadom
Članak 39.

Na prostoru obuhvata Urbanističkog plana
uređenja postupanje s otpadom treba biti u skladu s
odredbama Zakona o otpadu (NN 34/95, 151/03 i
178/04).
Prostor za odlaganje otpada na pojedinoj
građevinskoj čestici mora biti postavljen na za to
odgovarajuće dostupno i zaštićeno mjesto.

Članak 40.
U skladu s Prostornim planom Brodskoposavske županije na području općine Sibinj određena
je lokacija općinskog deponija «Centralna općinska
deponija» na k.č.br. 3788, te obveza uspostave
reciklažnog dvorišta u svakom naselju iz sustava
općine Sibinj.
Industrijski otpad iz zone malog gospodarstva
mora se prije odvoza na spomenuto odlagalište
skladištiti na građevinskoj čestici u skladu o
odredbama Zakona o otpadu.

Na području obuhvata Urbanističkog plana
uređenja zone malog gospodarstva potrebno je
provesti mjere zaštite od poplava. U tu svrhu treba
urediti postojeće melioracijske kanale na području
obuhvata, a na dijelovima gdje je to neophodno za
izgradnju planiranih sadržaja radne zone iste zacjeviti
na odgovarajući način.
Kod zaštite od poplava, erozije i zagađivanja
potrebnu pažnju treba posvetiti, pri izradi studija i
projekata, zaštiti prirode i ekosustav uz vodu.
U tu svrhu, osobiti kod izgradnje sustava
odvodnje, već projektom treba spriječiti svako
moguće zagađivanje podzemnih i nadzemnih voda.
Zaštitu podzemnih voda od zagađenja vršiti
na načina:
izraditi sustave odvodnje otpadnih voda od
vodonepropusnih elemenata, oborinske vode
prometnih površina i parkirališta odvoditi
putem slivnika s taložnicama u javnu
kanalsku mrežu

7.2.

Zaštita od potresa
Članak 43.

Članak 41.
Djelatnosti koje se obavljaju u zoni malog
gospodarstva ne smiju proizvoditi infektivne,
karcinogene toksične otpade, te otpade koji imaju
svojstva nagrizanja, ispuštanja otrovnih plinova te
kemijsku ili biološku reakciju.

Prostor obuhvata plana prema seizmičkim
kartama nalazi se u zoni VII° - VII° seizmičnosti (po
MCS).
Izgradnja i saniranje građevina treba se
provoditi u skladu sa zakonskom regulativom za
protupotresnu izgradnju.
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Zaštita zraka
Članak 44.

Na prostoru obuhvata plana zaštita zraka
provodit će se smanjivanjem emisije onečišćujućih
tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i
propisivanjem tehničkih standarda u skladu s
propisom EU.
Djelatnosti koje su predviđena u zoni malog
gospodarstva ne smiju narušavati kvalitetu stanovanja
i nije predviđena ona koja izaziva značajna zagađenja
zraka. Visina dimnjaka za te građevine odredit će se u
skladu s propisima za djelatnost.

Članak 47.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od
objavljivanja u „Službenom vijesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 021-05/07-01/08
Urbroj: 2178/08-01-07-6
Sibinj, 20.prosinca 2007.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Kovačević , v.r.

Na prostorima gdje se može očekivati veće
zagađenje zraka (državna prometnica, industrijski
pogani) treba postaviti zaštitno zelenilo.
12.
7.4.

Zaštita od buke
Članak 45.

Radi zaštite od buke potrebno se pridržavati
zakonske regulative prilikom izgradnje novih
građevina.
Unutar građevinskog područja radne zone
dozvoljeni nivo buke jest 55 dBa danju i 45 dBa noću.
Smanjenje buke postići će se upotrebom
odgovarajućih materijala kod gradnje građevina,
njihovim smještajem u prostoru, te postavljanjem
zona zaštitnog zelenila prema izvorima buke a
prvenstveno prema autocesta A3 i županijskoj cesti
Ž4207, te brzoj željezničkoj pruzi sjeverno od
obuhvata plana.

III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 46.

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

Na temelju članka 14. i stavak 4. Zakona
o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.),
Općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 19.
sjednici, održanoj 20. prosinca 2007. godine,
donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna
općine Sibinj za 2007. godinu

I

OPĆI DIO
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Članak 1.
.

Plan
2007. g.

Povećanje/
Smanjenje

Novi Plan
2007. g.

6 Prihodi poslovanja

4.885.500,00

1.841.576,84

6.727.076,84

7 Priihodi od nefinancijske imovine

1.611.000,00

-348.000,00

1.263.000,00

3 Rashodi

3.147.700,00

1.203.631,00

4.351.331,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.495.000,00

323.000,00

2.818.000,00

853.800,00

-33.054,16

820.745,84

-853.500,00

33.054,16

-820.745,84

A. Račun prihoda i rashoda

Razlika - Manjak / Višak
B Račun zaduživanja / Financiranja
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Neto zaduživanje / Financiranje
C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
9 Vlastiti izvori - Manjak prihoda
Višak / Manjak + Neto zaduživanje + Raspoloživa
sredstva iz prethodne godine

Članak 2.
Prihodi i rashodi u izmjenama i dopunama Proračuna općine Sibinj za 2007. godinu utvrđeni su
u tabelarnom prikazu, te se povećavaju ili smanjuju kako slijedi:
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2007. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa : 021-05/07-01/8
Urbroj: 2178/08-0-07-3
Sibinj, 20. 12. 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Kovačević, v.r.

I

Broj: 29

OPĆI DIO
Članak 1.

A. Račun prihoda i rashoda
6 Prihodi poslovanja
7 Prihodi od nefinancijske
imovine
3 Rashodi
4 Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
Razlika - Manjak / Višak

21.465.840,46
13.123.000,00
5.068.840,46
29.620.000,00
-100.000,00

B Račun zaduživanja / Financiranja
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Neto zaduživanje / Financiranje

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
13.
9 Vlastiti izvori - Manjak prihoda
Na temelju članka 9. i stavak 22. Zakona
o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.),
Općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 19.
sjednici, održanoj 20. prosinca 2007. godine,
donijelo

100.000,00

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

Članak 2.
PRORAČUN
općine Sibinj za 2008. godinu

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

Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana
rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u
tekuće i razvojne programe i aktivnosti unutar
razdjela i glava za proračunsku 2008. godinu.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2008. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa : 021-05/07-01/8
Urbroj: 2178/08-01-07-4
Sibinj, 20. 12. 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Kovačević, v.r.
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dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se
izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno,
odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu s
ostvarenim prihodima odnosno, likvidnim
mogućnostima Proračuna.

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

Članak 4.
14.
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u
cijelosti je načelnik općine.
Na temelju članka 5. i članka 6. stavak 1.
Zakona o proračunu(«N. N. br. 96/03), Općinsko
vijeće općine Sibinj je na svojoj 19. sjednici, održanoj
20. 12. 2007.godine donijelo
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Sibinj
za 2008.godinu

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

Članak 1.
Članak 6.
Proračun općine Sibinj (u daljnjem tekstu:
Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji prema
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i drugim propisima i
odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.

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

Članak 2.
Članak 7.
Proračunska sredstva se koriste za namjene i u
visinama koje su određene Proračunom u posebnom

Ova Odluka stupa na snagu danom
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donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2008.g., i
bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
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Klasa : 021-05/07-01/8
Urbroj: 2178/08-01-07-5
Sibinj, 20. 12. 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Kovačević, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

79.

obvezama, a u skladu s ostvarenim prihodima,
odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna.

Na temelju članka 5. i članka 6. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.), članka
29. Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 03/06),
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
svojoj 23 sjednici, održanoj 21. prosinca 2007.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna
općine Slavonski Šamac za 2008. godinu

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

Članak 1.
Članak 4.
Proračun općine Slavonski Šamac (u
daljnjem tekstu: Proračun) se ostvaruje naplatom
prihoda, koji prema Zakonu o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i drugim propisima i odlukama
Općinskog vijeća pripadaju općini.

Članak 2.
Proračunska sredstva se koriste za
namjene i u visinama koje su određene
Proračunom u Posebnom dijelu, na pojedinim
pozicijama. Proračun se izvršava do visine jedne
dvanaestine mjesečno, odnosno prema dospjelim

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u
cijelosti je načelnik općine.

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

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

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Broj: 29
PRORAČUN

općine Slavonski Šamac za 2008. godinu

I

OPĆI DIO
Članak 1.

A. Račun prihoda i rashoda
6 Prihodi poslovanja
7 Prihodi od nefinancijske
imovine
3 Rashodi
4 Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
Razlika - Manjak / Višak

8.546.717,00
485.000,00
1.592.717,00
7.519.000,00
-80.000,00

B Račun zaduživanja / Financiranja
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/07-02/53
Urbroj: 2178/09-02-07-1
U Slavonskom Šamcu, 21. prosinca 2007. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

8 Primici od financijske imovine
i zaduživanja
30.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Neto zaduživanje / Financiranje 30.000,00

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
9 Vlastiti izvori - Manjak prihoda 50.000,00
Višak / Manjak + Neto zaduživanje
+ Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

Članak 2.

80.

Na temelju članka 9. i članka 32. Zakona
o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.),
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac je na
svojoj 23. sjednici, održanoj 21. prosinca 2007.
godine, donijelo

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

Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana
rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u
tekuće i razvojne programe i aktivnosti unutar
razdjela i glava za proračunsku 2008. godinu.

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3103

Strana: 3104

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3105

Strana: 3106

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3107

Strana: 3108

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3109

Strana: 3110

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3111

Strana: 3112

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3113

Strana: 3114

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3115

Strana: 3116

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3117

Strana: 3118

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3119

Strana: 3120

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3121

Strana: 3122

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3123

Strana: 3124

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3125

Strana: 3126

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«
PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2008.G.

Strana: 3127

Strana: 3128

»SLUŽBENI VJESNIK«

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA ZA 2008. GODINA
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

Broj: 29

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3129

Strana: 3130

»SLUŽBENI VJESNIK«
PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj: 29

»SLUŽBENI VJESNIK«

Naziv i datum donošenja pravilnika o unutarnjem redu:
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općinske uprave općine Slavonski Šamac donesen je 30. lipnja 2005. godine
(Klasa: 021-05/05-02/46;Urbroj2178/09-02-05-1)
Napomena:
Izmjene broja planiranih popunjenih radnih mjesta (stupci 5, 6 i 7) u odnosu na broj popunjenih radnih mjesta iz stupca 4 treba posebno obrazložiti.
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Strana: 3131

*Prikazuju proračunski korisnici koji planiraju i sredstva za plaće u naravi, za prekovremeni rad i posebne uvjete rada.
**Iznos pod d) treba odgovarati iznosu (zbroj podskupine 311 i 313 računskog plana) koji je izkazan u zahtjevu za osiguranje sredstava proračunskom korisniku za navedene godine
***Za korisnike pomoći iz državnog proračuna osnovica je 4.546,85 kn, a koeficijent je u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima
Kada se unese stvarni iznos osnovice u izračunu će se pojaviti iznos srestava za plaće što znači da obrazac sadrži formulu
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/07-02/52
Urbroj: 2178/09-2/07-1
Slavonski Šamac, 21. prosinca 2007. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

Strana: 3133

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

I.

GRADNJA JAVNIH POVRŠINA
Članak 2.

PLAN:
a)

asfaltiranje parkirališta u Slavonskom
Šamcu

Asfaltiranje parkirališta u Slavonskom
Šamcu (ispred ambulante i stambenih zgrada).
-

81.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
26/03.-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 Uredba),
članka 28. Statuta općine Slavonski Šamac (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 03/06),
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 23.
sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine donosi:

pripremni radovi
ugradnja asfalta

Ukupno: 30.000,00 kn
Rok izgradnje prosinac 2007. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz
namjenskih prihoda Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 30.000,00 kn.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
-

ova stavka se briše iz programa

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata komunalne infrastrukture u
općini Slavonski Šamac za 2007. godinu

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

Članak 1.
Ovim se Programom određuje izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Slavonski Šamac za 2007. godinu za:
-

javne površine
nerazvrstane ceste
groblja
opskrba pitkom vodom

-

pripremni radovi
ugradnja asfalta

Ukupno: 40.000,00 kn,
Rok izgradnje: kraj 2007. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz
namjenskih prihoda Proračuna općine Slavonski
Šamac u iznosu od 40.000,00 kn

»SLUŽBENI VJESNIK«
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
ova stavka se briše iz programa

Broj: 29

PLAN:
c)
rekonstrukcija društvenog doma u
Slavonskom Šamcu

ugradnja asfalta
Ukupno: 377.000,00 kn
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slav. Šamac 188.500,00 kn;
Pomoći iz proračuna 188.500,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2007. godine.

Rekonstrukcija društvenog doma u Slavonskom
Šamcu

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:

Ukupno: 700.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2007. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz
Proračuna općine Slavonski Šamac, pozicija pomoći
iz Proračuna.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
ova stavka se briše iz programa
PLAN:
d)
izgradnja trafo-stanice u Poslovnoj zoni
Lokacija u Kruševici
Ukupno: 850.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2007. godine
Potrebna financijska sredstva osigurana su u
Proračunu općine Slavonski Šamac za 2007. godinu i
to 300.000,00 kn pozicija Pomoći iz Proračuna, a
550.000,00 kn iz namjenskih prihoda.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
Lokacija u Kruševici
Ukupno: 300.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2007. godine
Potrebna financijska sredstva osigurana su u
Proračunu općine Slavonski Šamac za 2007. godinu i
to 300.000,00 kn
II.

GRAĐENJE NERAZVRSTANIH
CESTA
Članak 4.

PLAN:
a)

Izgradnja ceste u Ulici K. Tomislava u
Kruševici.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
pripremni radovi

a)

Izgradnja ceste u Ulici K. Tomislava u
Kruševici.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
!pripremni radovi
!ugradnja asfalta
Ukupno: 550.000,00 kn
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slav. Šamac 183.000,00 kn;
Pomoći iz Proračuna 367.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2007. godine.

b)
izgradnja ceste u Poslovnoj zoni
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
!pripremni radovi
!kopanje kanala i postavljanje cijevi
!završni radovi
Ukupno: 450.000,00 kn
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slavonski Šamac 100.000,00 kn;
Pomoći iz Proračuna: 350.000,00 kn
Rok izgradnje: prosinac 2007. godine

III.

GRAĐENJE GROBLJA
Članak 5.

PLAN:
a)
Izgradnja mrtvačnica u Slavonskom Šamcu
i Kruševici.
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
!nastavak gradnje mrtvačnica u Slav. Šamcu i
Kruševici.
Rok izgradnje: kraj 2007. godine
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
100.000,00 kn- mrtvačnica Slavonski Šamac i
100.000,00 mrtvačnica Kruševica
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
!nastavak gradnje mrtvačnica u Slav. Šamcu i
Kruševici do pod krov.
Rok izgradnje: kraj 2007. godine
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
165.000,00 kn - mrtvačnica Slavonski Šamac i
165.000,00 mrtvačnica Kruševica
IV.

82.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodine novine” broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 Uredba) i
članka 28. Statuta općine Slavonski Šamac (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije”, 03/06),
Općinsko vijeće općine Slav. Šamac na svojoj 23.
sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine donosi:
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

OPSKRBA PITKOM VODOM
Članak 6.

održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2007. godini

PLAN:
a)
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Izgradnja vodoopskrbnog sustava u Slav.
Šamcu i Kruševici (distributivni vod)
Članak 1.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
izgradnja distributivnog voda u naseljima
Ukupno: 2.500.000,00 kn
Financiranje: Pomoći iz Proračuna (prihodi općine
Slavonski Šamac)
Rok izgradnje: kraj 2007.godine

Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2007. godini na području
općine Slav. Šamac za komunalne djelatnosti:
-

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA:
!izrada elaborata iskolčenja
Ukupno: 40.000,00 kn
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slavonski Šamac

-

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

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”

-

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Članak 2.
Klasa: 021-05/07-02/54
Urbroj:2178/09-02-07-1
U Slavonskom Šamcu, 21. prosinac 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

U 2007. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Slavonski Šamac obuhvaća:
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Odvodnju atmosferskih voda

Pod odvodnjom atmosferskih voda
razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih
voda, odvodnja atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz
i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih
jama:
pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na
području općine po potrebi
Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u
ukupnom iznosu od 7.000,00 kn, a financirat će se iz
Proračuna općine Slav. Šamac.

II.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina

Pod održavanjem čistoće javnih površina
podrazumijeva se čišćenje javnih površina:

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu od 45.000,00 kn iz
prihoda
Proračuna općine.

IV.

-

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

-

III.

Održavanje javnih površina

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

čišćenje nogostupa na području općine
Slavonski Šamac
sanacija divljih deponija (5.000,00kn)
održavanje ostalih objekata (30.000,00) kn
održavanje ostalih javnih površina
(10.000,00)

popravak i održavanje poljskih putova
(75.000,00 kn)
popravak ćuprija (20.000,00 kn)
popravak i nasipanje nerazvrstanih cesta
(25.000,00 kn)
nabavka
oprema za održavanje
nerazvrstanih cesta (20.000,00 kn)

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju
se u ukupnom iznosu od 140.000,00 kn iz prihoda
Proračuna općine Slav. Šamac .

V.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu od 35.000,00 kn (PRVOBITNI
PLAN: 25.000,00 kn), a financirat će se iz Proračuna
općine Slav. Šamac.

Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
putova

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

-

Broj: 29

Održavanje groblja

Pod održavanjem groblja razumijeva se
održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i
sahrane pokojnika.
tekuće održavanje čistoće u grobljima
Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki
predviđena u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn
financirat će se iz prihoda Proračuna općine Slavonski
Šamac za 2007. godinu.

VI.

Održavanje javne rasvjete

Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva
se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete uključivo podmirenje troškova električne
energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih
cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta:
izmjena i popravci rasvjetnih tijela za
područje općine po, potrebi tijekom godine
(90.000,00 kn)
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Broj: 29
-

trošak električne energije za javnu rasvjetu
(95.000,00).

Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od
185.000,00 kn, a financirat će se iz namjenskih
prihoda Proračuna općine.
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PROGRAM
gradnje objekata komunalne infrastrukture u
općini Slavonski Šamac za 2008. godinu
Članak 1.
Ovim se Programom određuje izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Slavonski Šamac za 2008. godinu za:

Članak 3.
Planirana sredstva komunalne naknade u
iznosu od 90.000,00 kn raspoređuju se i troše u skladu
s dinamikom ostvarenja i naplate komunalne naknade.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”. .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

-

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

I.
Klasa:021-05/07-02/55
Urbroj: 2178/09-02-07-1
U Slavonskom Šamcu, 21. prosinac 2007. godine

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
26/03.-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 Uredba),
članka 28. Statuta općine
Slavonski Šamac
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
03/06), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
svojoj 23. sjednici održanoj 21. prosinca 2007.
godine donosi:

asfaltiranje parkirališta u Slavonskom
Šamcu

Asfaltiranje parkirališta u Slavonskom
Šamcu (ispred ambulante i stambenih zgrada).
-

83.

GRADNJA JAVNIH POVRŠINA
Članak 2.

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

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

pripremni radovi
ugradnja asfalta

Ukupno: 80.000,00 kn
Rok izgradnje prosinac 2008. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz
namjenskih prihoda Proračuna općine Slavonski
Šamac u iznosu od 80.000,00 kn.

b)

izgradnja nogostupa u ulici V. Nazora

Izgradnja nogostupa u ulici V. Nazora u
Slavonskom Šamcu
-

pripremni radovi
ugradnja asfalta

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

c)

rekonstrukcija društvenog doma u
Slavonskom Šamcu

Rekonstrukcija društvenog doma u Slavonskom
Šamcu
Ukupno: 700.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2008. godine
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz
Proračuna općine Slavonski Šamac, pozicija pomoći
iz Proračuna

d)

izgradnja trafo-stanice u Poslovnoj zoni

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

b)

GRAĐENJE NERAZVRSTANIH
CESTA
Članak 3.

a)

završetak ceste u ulici K. Tomislava-bankine

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

pripremni radovi
ravnanje bankina

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

c)

gradnja ceste u Kruševici «Selište»

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

izrada projektno tehničke dokumentacije

Ukupno: 100.000,00 kn
Financiranje: Prihodi poslovanja Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 100.000,00 kn.
Rok završetka radova: lipanj 2008.

d)

gradnja ceste u Kruševici «Mali Bartun»

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-

II.

Broj: 29

izrada projektno tehničke dokumentacije

Ukupno: 100.000,00 kn
Financiranje: Prihodi poslovanja Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 100.000,00 kn.
Rok završetka radova: lipanj 2008. godine

izgradnja ceste i infrastrukture u Poslovnoj
zoni Slavonski Šamac
e)

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
pripremni radovi
ugradnja asfalta
Ukupno: 3.350.000,00
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slav. Šamac 125.000,00 kn;
Pomoći iz Proračuna 3.125.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2008. godine.

gradnja ceste u Slavonskom Šamcu
«Hrv.branitelji»

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
pripremni radovi
ugradnja asfalta
Ukupno: 500.000,00
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slav. Šamac 125.000,00 kn;
Pomoći iz Proračuna 375.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2008. godine.
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Broj: 29
III.

GRAĐENJE GROBLJA

V.
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VODOODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA

Članak 4.
Članak 6.
a)

Izgradnja mrtvačnica u Slavonskom Šamcu
i Kruševici.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
!nastavak gradnje mrtvačnica u Slav. Šamcu i
Kruševici do pod krov
unutrašnje malterisanje
Rok izgradnje: kraj 2008. godine
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
100.000,00 kn- mrtvačnica Slavonski Šamac i
100.000,00 mrtvačnica Kruševica

a)

izrada projektno tehničke dokumentacije
vodoodvonje i pročišćavanja otpadnih voda

Opis radova:
!izrada projektno tehničke dokumentacije
vodoodvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Ukupno: 800.000,00 kn
Financiranje: Pomoći iz Proračuna: 600.000,00 kn i
namjenski prihodi Proračuna općine Slavonski
Šamac 200.000,00 kn
Rok izgradnje: prosinac 2008. godine

b)

izgradnja glavnih staza u groblju u
Slav.Šamcu i u groblju u Kruševici

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
!pripremni radovi
!ugradnja asfalta
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 80.000,00 kn (40.000,00
kn za staze u Slav. Šamcu i 40.000,00 za staze u
Kruševici).
Rok izgradnje: prosinac 2008. godine

IV.

Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa: 021-05/07-02/56
Urbroj:2178/09-02-07-1
U Slavonskom Šamcu, 21. prosinac 2007. godine

OPSKRBA PITKOM VODOM
Članak 5.

a)

Članak 7.

Izgradnja vodoopskrbnog sustava u Slav.
Šamcu i Kruševici (distributivni vod)

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
izgradnja distributivnog voda u naseljima
Ukupno: 600.000,00 kn
Financiranje: Namjenski prihodi Proračuna općine
Slav. Šamac 600.000,00 kn.
Rok izgradnje: kraj 2008.godine

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

»SLUŽBENI VJESNIK«
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84.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodine novine” broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 Uredba) i
članka 28. Statuta općine Slavonski Šamac (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije”, 03/06),
Općinsko vijeće općine Slav. Šamac na svojoj 23.
sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine donosi:
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2008. godini

voda, odvodnja atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz
i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih
jama:
pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na
području općine po potrebi
Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u
ukupnom iznosu od 10.000,00 kn, a financirat će se iz
Proračuna općine Slav. Šamac.

II.

-

-

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

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

-

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

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom
iznosu od 40.000,00 kn, a financirat će se iz Proračuna
općine Slav. Šamac.

III.

Održavanje javnih površina

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

Članak 2.

-

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

-

I. Odvodnju atmosferskih voda

-

Pod odvodnjom atmosferskih voda
razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina

Pod održavanjem čistoće javnih površina
podrazumijeva se čišćenje javnih površina:

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2007. godini na području
općine Slav. Šamac za komunalne djelatnosti:

Broj: 29

čišćenje nogostupa na području općine
Slavonski Šamac
sanacija divljih deponija (10.000,00kn)
održavanje ostalih objekata (35.000,00) kn
održavanje ostalih javnih površina
(20.000,00)
izgradnja spomen obilježja poginulim
braniteljima u Slav. Šamcu i Kruševici
(60.000,00 kn)

Broj: 29
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Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom
iznosu od 125.000,00 kn iz
prihoda Proračuna
općine.

-

IV.

Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
putova

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

popravak i održavanje poljskih putova
(200.000,00 kn)
popravak ćuprija (10.000,00 kn)
popravak i nasipanje nerazvrstanih cesta
(40.000,00 kn)
nabavka
oprema za održavanje
nerazvrstanih cesta (25.000,00 kn)

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju
se u ukupnom iznosu od 275.000,00 kn iz prihoda
Proračuna općine Slav. Šamac za 2008. godinu.

V.

Održavanje groblja

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

tekuće održavanje čistoće u grobljima

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki predviđena u
ukupnom iznosu od 35.000,00 kn financirat će se iz
prihoda Proračuna općine Slavonski Šamac za 2008.
godinu.

VI.

Održavanje javne rasvjete

Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva
se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete uključivo podmirenje troškova električne
energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih
cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta:
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izmjena i popravci rasvjetnih tijela za
područje općine po, potrebi tijekom godine
(45.000,00 kn)
trošak električne energije za javnu rasvjetu
(100.000,00).

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki
predviđaju se u ukupnom iznosu od 145.000,00 kn, a
financirat će se iz namjenskih prihoda Proračuna
općine.

Članak 3.
Planirana sredstva komunalne naknade u
iznosu od 70.000,00 kn raspoređuju se i troše u skladu
s dinamikom ostvarenja i naplate komunalne naknade.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”. .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa:021-05/07-02/57
Urbroj: 2178/09-02-07-1
U Slavonskom Šamcu, 21. prosinca 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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85.

Broj: 29
Članak 3.

Na temelju članka 14. i članka 15.
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu ("Narodne novine" broj 119/01,
74/02. i 3/04.) i članka 28. Statuta općine
Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 03/06.), Općinsko vijeće
općine Slavonski Šamac je na svojoj 23. sjednici
održanoj 21. prosinca 2007. godine, donijelo

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

Članak 4.
Popis će se obavljati u razdoblju od 27.
XII. do 31. XII. 2007. godine.

ODLUKU
Članak 5.
o provođenju popisa i osnivanju Povjerenstva
za popis imovine

Članak 1.
Sa stanjem na dan 31. XII 2007. godine,
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac nalaže
obaviti sveobuhvatni popis imovine i obveza
općine Slavonski Šamac i to:
-

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

Članak 2.
Za obavljanje popisa iz članka I. ove
Odluke osniva se Jedinstveno povjerenstvo u
sastavu:
-

-

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

Izvještaj o popisu i rezultati popisa s
obrazloženjima, mišljenjima i prijedlozima u s vezi
inventurnih razlika (naturalno i vrijednosno po
knjigovodstvenoj vrijednosti) mora biti izrađen i
dostavljen najkasnije do 22. siječnja 2007. godine.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/07-02/62
Urbroj: 2178/09-02-07-1
Slavonski Šamac, 21. prosinca 2007.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.
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Članak 4.

Na temelju članka 28. točke 4. i članka
68. Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 3/06), a
na temelju zamolbe "Posavske Hrvatske" do.o.
(Klasa:940-01/07-01/16; Urbroj: 383-02-07-1),
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na s vojoj
23. sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine,
donosi

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/07-02/61
Urbroj: 2178/09-02-07-1
Slavonski Šamac, 21. prosinca 2007.

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

o prodaji udjela u Posavskoj Hrvatskoj d.o.o.

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
donosi Odluku o prodaji udjela u Posavskoj
Hrvatskoj d.o.o.

Članak 2.
Općinsko vijeće je suglasno da se udio u
Posavskoj Hrvatskoj d.o.o. u iznosu od 25.957,00
kn proda na način da se izvrši tiskanje općinskog
glasila u tjedniku "Posavska Hrvatska" na način i
u količini koja bi odgovarala visini udjela općine
Slavonski
Šamac
u Trgovačkom
društvu
"Posavska Hrvatska" d.o.o.

Članak 3.
Općinsko vijeće ovlašćuje načelnika
općine Slavonski Šamac da spomenuto općinsko
glasilo iz čl. 2. ove Odluke sadrži sve
gospodarske, poduzetničke, kulturne i sportske
aktivnosti.
Općinsko glasilo izlazit će u tjedniku
"Posavska Hrvatska" po potrebi, a o čemu će
odlučiti načelnik općine Slavonski Šamac, sve dok
količina objavljenih općinskih glasila ne bude
odgovarala visini udjela koje općina Slavonski
Šamac ima u Trgovačkom društvu "Posavska
Hrvatska" d.o.o.

87.

Na temelju članka 28. točke 4. i članka
68. Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 3/06.),
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
svojoj 23. sjednici održanoj 21. prosinca 2007.
godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 890/1,
z.k.ul. 113, put Krnjica i k.č. 914/2 z.k. ul. 113 ,
put Prosje

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
donosi Odluku o osnivanju prava služnosti na
k.č.br. 890/1, zk.ul. 113, put Krnjica i k.č.br.
914/2, zk.ul. 113, put Prosje radi postavljanja i
održavanja KB 10(20) kV Slav. Šamac od PTTS
"Šljunčara" do KTS HŽ - Slav. Šamac.
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Broj: 29

Članak 2.

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće dozvoljava osnivanje
prava služnosti na k.č.br. 890/1, površine 151m2,
k.o. Kruševica i k.č.br. 914/2, površine 3510m2,
k.o. Kruševica.

o ne cijepanju k.č.br. 641/ k.o. Kruševica

Članak 3.
Zadužuje se načelnik općine Slavonski
Šamac da s HEP-Operaterom distribucijskog
sustava d.o.o. Elektra Vinkovci potpiše Ugovor o
osnivanju prava služnosti i izvrši ovjeru potpisa
kod javnog bilježnika.

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
donosi Zaključak o ne cijepanju k.č.br. 641/1 k.o.
Kruševica. Naime, vrijednost oduzetog zemljišta
koja ovlaštenicima naknade pripada iznosi
4.509,20 kn,
dok
vrijednost
zamjenskog
poljoprivrednog zemljišta iznosi 5.125,18 kn.

Članak 2.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam d ana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Općinsko
vijeće
Zaključkom
ne
dozvoljava cijepanje čestice iz čl. 1. ovog
Zaključka, nego da ovlaštenici naknadu razlike
vrijednosti sukladno Odluci Vlade Republike
Hrvatske uplate u korist Državnog proračuna RH.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Članak 3.

Klasa : 021-05/07-02/59
Urbroj: 2178/09-02-07-1
Slavonski Šamac, 21. prosinca 2007.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
općine Slavonski Šamac da Odluku dostavi
Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom
Brodu i ovlaštenicima za oduzeto poljoprivredno
zemljište.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam d ana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
88.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Na temelju članka 28. točke 4. i članka
68. Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 3/06.),
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
svojoj 23. sjednici održanoj 21. prosinca 2007.
godine, donosi

Klasa : 021-05/07-02/60
Urbroj: 2178/09-02-07-1
Slavonski Šamac, 21. prosinca 2007.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

16.

III

Na temelju članka 39. Statuta općine
Velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 10/01.), Općinsko
poglavarstvo općine Vvelika Kopanica na svojoj
30. sjednici održanoj 11. prosinca 2007. godine,
donijelo je

Uz zahtjev za isplatu novčane naknade
rodilja je dužna dostaviti važeću osobnu
iskaznicu, rodni list djeteta i uvjerenje o
prebivalištu, broj računa na koji će se izvršiti
isplata.

IV
ODLUKU
o naknadi rodiljama za rođenje djeteta

Sredstva iz točke I. ove Odluke isplaćuju
se u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva i
terete Proračun općine Velika Kopanica.

I
V
Općinsko poglavarstvo općine Velika
Kopanica donosi Odluku o određivanju naknade
rodiljama za rođenje djeteta u iznosu od 1.000,00
kuna.

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

II

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Pravo na naknadu iz članka I. ove Odluke
ostvaruju rodilje s prebivalištem na području
općine Velika Kopanica.

Klasa : 023-01/07-01/85
Urbroj: 2178/12-02-07-1
Velika Kopanica, 11. prosinca 2007. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Zvonimir Šimunović, v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

43.

B.

Na temelju članka 36. stavak 1. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" 96/03.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 14. sjednici
održanoj 20. prosinca 2007. godine, donijelo je

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

C.

Raspoloživih sredstava iz prethodnih
godina (Višak prihoda i rezerviranja)

0,00

Račun zaduživanja / Financiranja

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna
općine Vrpolje za 2007. godinu

I

OPĆI DIO
Članak 1.

Proračun općine Vrpolje za 2007. godinu
sastoji se od:
A.

Računa prihoda i rashoda

0,00

Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
Neto zaduživanje / Financiranje

0,00

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

0,00

Članak 2.

Prihodi
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

4.751.500,00

Rashodi
Rashodi za
nefinancijsku imovinu

2.777.500,00

Razlika - Višak / Manjak

Primici od financijske
imovine i zaduživanja

25.000,00

1.999.000,00
0,00

Prihodi i rashodi Proračuna po grupama,
utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2007.
godinu.
Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz
izdataka po osnovnim i potanjim namjenama.
Prihodi i rashodi u Bilanci, te izdaci u
posebnom dijelu Proračuna povećavaju se,
odnosno smanjuju kako slijedi:

Broj: 29
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Posebni dio proračuna predstavlja prikaz rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine po nositeljima i potanjim namjenama kako slijedi:

Članak 3.

Broj: 29
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Članak 4.

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

Strana: 3161

visine utvrđene u njegovu posebnom dijelu.
Proračun se izvršava na temelju ostvarenih
prihoda, u skladu s tekućim platežnim
mogućnostima.

Članak 3.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/07-01/6
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 20. 12. 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Neraspoređeni dio prihoda čini tekuća
zaliha Proračuna koja se tijekom fiskalne godine
koristi za nepredviđene i nedovoljno predviđene
izdatke koji se financiraju iz Proračuna.
O korištenju sredstava tekuće rezerve
Proračuna u cijelosti odlučuje općinski načelnik.

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

44.

Članak 5.

Na temelju članka 4. i članka 32. Zakona
o proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.) i
članka 26. Statuta općine Vrpolje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/01. i
22/06.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 14.
sjednici održanoj 20. 12. 2007. godine, donijelo je

Pravo i odgovornost za izvršavanje
Proračuna ima Općinsko poglavarstvo.

Članak 6.

o izvršenju Proračuna
općine Vrpolje za 2008. godinu

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

Članak 1.

Članak 7.

Ovom Odlukom uređuje s e način
izvršavanja Proračuna općine Vrpolje za 2008.
godinu (nastavku teksta: Proračuna), te upravljanje
prihodima i izdacima Proračuna.

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

Članak 2.

Članak 8.

Sredstva Proračuna se koriste samo za
namjene koje su određene Proračunom, i to do

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008.

ODLUKU
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godine i bit će objavljena u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/07-01/9
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 20. 12. 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

A.

Broj: 29

Računa prihoda i rashoda

Prihodi
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

6.343.000,00

Rashodi
Rashodi za
nefinancijsku imovinu

2.804.000,00

525.000,00

4.064.000,00

Razlika - Višak / Manjak

B.

Raspoloživih sredstava iz prethodnih
godina (Višak prihoda i rezerviranja)

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

45.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka
32. Zakona o proračunu ("Narodne novine"
96/03.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj
14. sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine,
donijelo je
PRORAČUN

C.

0,00

0,00

Račun zaduživanja / Financiranja

Primici od financijske
imovine i zaduživanja

0,00

Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
Neto zaduživanje / Financiranje

0,00

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

0,00

općine Vrpolje za 2008. godinu

I

OPĆI DIO
Članak 1.

Članak 2.
Proračun općine Vrpolje za 2008. godinu
sastoji se od:

Prihodi i rashodi Proračuna po grupama,
utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2008.
godinu. Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz
izdataka po osnovnim i potanjim namjenama, a
kako slijedi:

Broj: 29
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Članak 3.
Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine po nositeljima i potanjim namjenama kako slijedi:
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Članak 4.

Članak 3.

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

Na osnovu ove Odluke otpisat će se
dugovanje - zaduženje iz prethodnih članaka ove
Odluke, te će se provesti u financijskoračunovodstvenom poslovanju općine Vrpolje.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Članak 4.

Klasa : 021-05/07-01/9
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 20. 12. 2007. godine

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/07-01/10
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 20. 12. 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

46.

Na temelju članka 26. Stauta općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/01. i 22/06.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 14. sjednici održanoj 20.
prosinca 2007. godine, donijelo je

47.

ODLUKU
o otpisu dugovanja općine Vrpolje
za 2002. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom otpisuju se dugovanja
općine Vrpolje za 2002. godinu u iznosu od
11.030,14 kuna.

Na temelju članka 5. i 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("Narodne
novine" br. 40/05.), te članka 9. i 11. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Vrpolje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/01.) i
članka 26. Statuta općine Vrpolje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/01. i
22/06.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj
14. sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine,
donijelo je sljedeći

Članak 2.

ZAKLJUČAK

Otpisuje
se
zaduženje
od
raznih
dobavljača za 2002. godinu u iznosu od 11.030,14
kuna. Zadužene fakture su dio ove Odluke, ali
nisu predmet objavljivanja.

o početku obnašanja mandata člana
Općinskog vijeća općine Vrpolje
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Članak 1.

Utvrđuje se prestanak mandata Alojza
Bašića na vlastiti zahtjev, te se utvrđuje početak
mandata vijećniku Darku Mandariću koji je
izabran u Općinsko vijeće općine Vrpolje na
lokalnim izborima u s vibnju 2005. godine.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Broj: 29
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa : 021-05/07-02/11
Urbroj: 2178/11-01/07-1
Vrpolje, 20. 12. 2007. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Šunić, v.r.

Broj: 29
Bilješke :
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Izdaje Stručna služba za poslove Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod
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