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- akti  Skupštine: Članak  2.

Županijski  proračun  može  se  zadužiti  do  
149. iznosa  od  5.000.000,00 kn  (slovima: 

petmilijunakuna),  protuvrijednost  u  EUR.
Krajnji  rok  otplate  kredita  je  31.  prosinac 

Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko- 2011.  godine.
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09  i  19/10)  i  članka  28.  
Odluke  o  izvršenju  Proračuna  Brodsko-posavske  Članak  3.
županije  za  2011.  godinu  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  24/10),  a  vezano  Ovlašćuje  se  župan  Brodsko-posavske  
za  ostvarenje  planiranih  proračunskih  sredstava  u  županije,  da  u  ime  Brodsko-posavske  županije  
2011.  godini,  Županijska  skupština  je  na  12.  potpiše  Ugovor  o  kratkoročnom  zaduženju  
sjednici,  održanoj  16.  prosinca  2010.  godine,  Županijskog  proračuna.
donijela

ODLUKU Članak  4.

o  davanju  suglasnosti  na  kratkoročno  Ova  Odluka  objavit  će  se  u  "Službenom 
zaduženje  Županijskog  proračuna  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

u  2011.  godini
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
Članak  1.

Klasa  :  400-08/10-01/4
Županijska  skupština  daje  suglasnost  na  Urbroj: 2178/1-01-10-1

kratkoročno  zaduženje  Županijskog  proračuna,  Slavonski  Brod, 16.  prosinca 2010.
odnosno  na  uzimanje  kratkoročnog  kredita  za  
popunu  likvidnosti  Proračuna  u  2011.  godini. Predsjednik  Skupštine

Zdravko  Sočković, v.r.

ŽUPANIJA
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150. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 

iskazuju preneseni manjak ili višak prethodnog 

razdoblja.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu 

(Narodne novine br. 87/08)  i članka 34. Statuta 

Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik II  IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Brodsko-posavske  županije",  br. 10/09 i 19/10), 

Županijska skupština je na  12. sjednici, održanoj 16. Članak 3.

prosinca 2010. godine, donijela 

  Za zakonito izvršavanje Proračuna u 

O D L U K U cijelosti je odgovoran župan koji u postupku 

izvršavanja Proračuna donosi provedbene akte.

o izvršenju Proračuna 

Brodsko-posavske županije za 2011. godinu

Članak 4.

I  OPĆE ODREDBE Župan može posebnom odlukom u skladu sa 

Statutom, poštujući načelo razdvajanja dužnosti, 

Članak 1. povjeriti obavljanje određenih poslova iz svog 

djelokruga svom zamjeniku, pročelniku upravnog 

Ovom Odlukom utvrđuje se način tijela ili drugoj osobi, uz davanje uputa kojih se 

izvršavanja Proračuna Brodsko-posavske županije moraju pridržavati pri obavljanju povjerenih im 

(u daljnjem tekstu Proračun) za 2010. godinu koji poslova,.

obuhvaća: Prenošen jem ovlas t i  p renos i  se  i  

odgovornost, ali se time odgovornost župana ne 

-  Struktura prihoda i primitaka, te rashoda i isključuje.

izdataka Proračuna

- Izvršavanje Proračuna

- Proračunski nadzor i unutarnja revizija Članak 5.

- Isplata sredstava iz Proračuna

- Proračunska pričuva Župan može donositi odluku o poduzimanju 

- Vlastiti prihodi privremenih mjera za uravnoteženje Proračuna  

- Zaduživanje Proračuna i jamstva privremena obustava izvršavanja rashoda i/ili 

- Uravnoteženje Proračuna i preraspodjela izdataka na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za 

Proračun i financije za sklapanje ugovora uz obvezu 

izvješćivanja Županijske skupštine o donesenoj 

Članak 2. odluci odmah nakon njezinog donošenja.

Proračun se sastoji od  Računa prihoda i 

izdataka, Računa financiranja, te raspoloživih Članak 6.

sredstava iz prethodnih godina.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su Župan može donositi odluku da proračunski 

prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske korisnici Proračuna moraju dobiti prethodnu 

imovine, te rashodi poslovanja, kao i rashodi za suglasnost Upravnog odjela za Proračun i financije 

nabavu nefinancijske imovine. za sklapanje ugovora uz obvezu izvješćivanja 

U Računu financiranja iskazuju se primici Županijske skupštine o donesenoj odluci odmah 

od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za nakon njezinog donošenja.

financijsku imovinu i otplate zajmova.
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Članak 7. Članak 12.

Župan daje suglasnost proračunskim Sukladno  Zakonu  o  zdravstvenoj  zaštiti  

korisnicima Proračuna da mogu preuzeti obveze po Brodsko-posavska  županija  potpisala  je  ugovore o  

ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz Proračuna u koncesiji  u  primarnoj  zdravstvenoj  zaštiti,  a  

sljedećim godinama, na prijedlog pročelnika sredstva  ostvarena  temeljem  ovih  ugovora  

Upravnog odjela za Proračun i financije. rasporedit  će  župan  za  propisane  namjene.

Članak 8. Članak  13.

Župan daje suglasnost da se isplata sredstava Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u 

iz Proračuna iznimno može izvršiti predujmom. planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom 

godine, prednost u podmirivanju izdataka Proračuna 

imat će sredstva za redovitu djelatnost upravnih tijela 

Članak 9. Županije.

Župan kao odgovorna osoba Proračuna 

donosi odluku o izboru banke gdje se mogu polagati Članak 14.

novčana sredstva Proračuna.

Sredstva Proračuna osiguravaju se 

korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna 

određeni za nositelje sredstava na pojedinim 

Članak 10. pozicijama.

Korisnici smiju proračunska sredstva 

Župan donosi odluku o stjecanju i koristiti samo za namjene koje su određene 

otuđivanju pokretnina i  nekretnina čija pojedinač Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovu 

na vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda bez primitaka “Posebnom dijelu”.

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 

odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 

nekretnina, a najviše do 1.000.000,00  (jedan Članak 15.

milijun) kuna, ako je stjecanje i otuđivanje 

pokretnina i nekretnina planirano u Proračunu. Korisnici smiju preuzimati obaveze za koje 

su sredstva namjenski iskazana u “Posebnom dijelu” 

Proračuna, ako je njihovo plaćanje usklađeno s 

Članak  11. planiranim sredstvima za odnosno tromjesečje.

Ovlašćuje  se  župan  da  utvrdi  kriterije  za  Iznimno zbog neusklađenog priljeva 

raspored  dijela  sredstava  pomoći  Ministarstva  sredstava u Proračun s tromjesečnim potrebama, 

financija  općinama  i  gradovima  za  kapitalna  Upravni odjel za Proračun i financije može u 

ulaganja. suglasnosti s naredbodavateljem za izvršenje 

Ovlašćuje  se  župan  d a utvrdi  mjerila  za  Proračuna (županom ili osobom po njegovom 

raspored  sredstava  planiranih  u  Županijskom  ovlaštenju) izmijeniti dinamiku doznake sredstava 

proračunu  za  medije. pojedinim korisnicima.
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Članak 16. III PRORAČUNSKI NADZOR I

 UNUTARNJA  REVIZIJA

Korisnici Proračuna moraju sredstva 

koristiti štedljivo i u skladu s propisima o korištenju, Članak 19.

odnosno raspolaganju tim sredstvima.

Upravni odjel za Proračun i financije ima 

pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i 

Članak 17. računovodstvenim poslovanjem proračunskih 

korisnika, te nad zakonitošću i namjenskom 

Naredbodavatelj i odgovorna osoba  za uporabom proračunskih sredstava.

izvršenje Proračuna u cijelosti je župan. Svi korisnici proračunskih sredstava 

Upravni odjel za Proračun i financije obavezni su dati sve potrebne podatke, isprave i 

izvršava Proračun i o tome izvještava župana. izvješća koja se od njih zatraže.

Pročelnici upravnih tijela i službi Brodsko- Ako se prilikom vršenja proračunskog 

posavske županije, te čelnici pravnih osoba koje su nadzora utvrdi da su sredstva korištena protivno 

korisnici Proračuna, odgovorni su za planiranje i zakonu ili Proračunu, izvijesit će župana i poduzeti 

izvršavanje svog dijela Proračuna, za prikupljanje sve dozvoljene mjere da se nadoknade tako utrošena 

proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata 

naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa sredstava na stavki s koje su sredstva bila 

zakonom i propisima. nenamjenski utrošena.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna u 

smislu odredbe stavka 3. ovog članka podrazumijeva 

odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, Članak 20.

izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih 

sredstava, te za utvrđivanje prava naplate i izdavanje Proračunski nadzor obavlja i unutarnji 

naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. revizor. Za poslove iz svoje nadležnosti neposredno 

Osobe iz stavka 2. ovog članka odgovorne su je odgovoran županu kojeg o obavljanju revizije 

za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i izvještava najmanje dva puta godišnje.

ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

IV ISPLATA SREDSTAVA IZ 

Članak 18. PRORAČUNA

 

U cilju racionalizacije i poboljšanja Članak 21.

efikasnosti u financijskom poslovanju Županije 

župan kao odgovorna osoba Proračuna može donijeti Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se 

odluku o osnivanju i implementaciji jedinstvenog temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi 

računa i informacijsko-informatičkog sustava za kojom se dokazuje obveza plaćanja

upravljanje financijama  Županijske riznice,  preko Pročelnik upravog odjela, čelnik pravne 

kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka, te osobe proračunskog korisnika, odnosno osoba na 

isplate rashoda i izdataka Županijskog proračuna i koju je to pravo preneseno, mora prije isplate 

proračunskih korisnika provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu 

obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Nalog za isplatu iz Proračuna izdaje 

pročelnik nadležnog upravnog odjela.
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Članak 22. za decentralizirane funkcije donosi nadležno tijelo 

utvrđeno zakonom ili posebnim propisom.

Zahtjev  za  isplatu  sredstava  za  nabavu  Za sve opravdane promjene koje se ukažu 

roba,  obavljanje  usluga  i  ustupanje  radova  mora  tijekom proračunske godine, u svezi prenamjene 

se  temeljiti  na  propisima  o  javnoj  nabavi,  uz  odobrenih sredstava, odluku donosi župan.

potpisan  ugovor  u  kojem  su  jasno  i  

nedvosmisleno  određeni  svi bitni  elementi  

nabave. Članak 25.

Jedan  primjerak  ugovora,  na  temelju  Pogrešno ili više uplaćeni prihodi iz 

kojeg  dobavljač  ispostavlja  račune,  mora  biti  Proračuna vraćaju se uplatiteljima na teret tih 

dostavljen  Upravnom  odjelu  za  Proračun  i  prihoda, a temeljem rješenja tijela nadležnog za 

financije. naplatu odnosnih prihoda.

Postupci  javne  nabave  svih vrijednosti  u  

kojima  naručitelji  i  ponuditelji  sklapaju  ugovore  

o  javnim  radovima,  ugovore  o  javnoj  nabavi  V PRORAČUNSKA  ZALIHA

robe  i  ugovore  o  javnim  uslugama,  provodit  će  

se  u  skladu  sa  Zakonom  o  javnoj  nabavi  i drugim  Članak 26.

propisima.

Odluku  o  početku  javne  nabave  donosi  N e r a s p o r e đ e n i  d i o  p r i h o d a  č i n e  

župan. "Intervencijski  programi  i  zalihe"  koji  se  tijekom 

Za  ustanove  kojima  je  Županija  osnivač  godine raspoređuju i koriste za  hitne,  nepredviđene 

župan  može  imenovati  jednog  člana  kao  i nedovoljno predviđene izdatke,  kao  i  za  

ovlaštenog  predstavnika  za  provedbu  postupka  izvršavanje  sudskih  odluka  (presuda,  rješenja,  

javne  nabave. nagodbi  i  dr.), a  koje se financiraju iz Proračuna.

Županija  za  svoje  proračunske  korisnike  

može  provesti  objedinjeni  postupak  javne  nabave  

za  robu,  radove  i  usluge  koje  se  financiraju  iz  Članak 27.

Proračuna  Brodsko-posavske  županije.

O  zakonitosti  i  ispravnosti postupaka  Sredstva  iz  članka  24.  mogu  se  osim  za  

javne  nabave  skrbe  osobe  koje  imaju  završen  spomenute  potrebe  koristiti  i  kao  naknade  

specijalistički  program  izobrazbe  u  području  građanima  i  kućanstvima  i  tekuće  donacije.

javne  nabave  i  potpvrdu  o  uspješno  završenom  O  korištenju  sredstava  cjelokupne  stavke  

programu. "Intervencijski  programi  i  zalihe"  odlučuje župan  

o  čemu  izvješćuje  Županijsku  skupštinu.

Članak 23.

VI VLASTITI PRIHODI

Svi zajednički rashodi izvršavaju se u 

Upravnom odjelu za Proračun i financije temeljem Članak 28.

plana Proračuna.

Sva plaćanja moraju biti u skladu sa Korisnici Proračuna koji ostvaruju vlastite 

zakonima i odlukama Županijske skupštine i župana. prihode obavljanjem poslova vlastite djalatnosti koji 

se ne financiraju iz Državnog proračuna i Proračuna 

Brodsko-posavske županije mogu se koristiti tim 

Članak 24. prihodima za pokriće izdataka nastalih obavljanjem 

tih poslova, a ostatkom prihoda za tekuće i kapitalne 

Odluku o rasporedu financijskih sredstava izdatke , te investicijsko održavanje .
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  Odluku o korištenju vlastitih prihoda sredstava na proračunskim stavkama kod 

korisnika Proračuna donosi župan. proračunskih korisnika ili između proračunskih 

 korisnika može se uz odobrenje župana izvršiti 

najviše do  5 % rashoda i izdataka na stavci koja se 

VII ZADUŽIVANJE PRORAČUNA I umanjuje.

JAMSTVA

Članak 29. Članak 33.

Županija se može zaduživati za kapitalna Godišnji proračun izvršava  se do 31. 

ulaganja, te izdavati jamstva u skladu sa Zakonom o prosinca 2011. godine.

proračunu i ostalim propisima. Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini 

jesu prihodi te godine.

 Ovlašćuje se župan da se uz prethodnu Financijske obaveze koje ne budu 

suglasnost Županijske skupštine i uz suglasnost podmirene do 31. prosinca 2011. godine, podmirit će 

Vlade Republike Hrvatske, može kreditno zadužiti se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna 

na domaćem tržištu novca i kapitala ili kod izvođača sljedeće fiskalne godine.

radova do ukupne svote od 5.000.000,00  kuna, koja 

je iskazana u Računu financiranja Proračuna.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

VIII URAVNOTEŽENJE  PRORAČUNAI Članak 34.

PRERASPODJELA

Ova Odluka stupa na snagu danom 

Članak 30. objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 

Ako se tijekom fiskalne godine, zbog 2011. godine.

izvanrednih prilika i potreba, povećaju ili umanjuju 

prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci, Proračun ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

se mora uravnotežiti po postupku za donošenje BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Proračuna.

Klasa: 400-08/10-01/3

Urbroj: 2178/1-01-10-1

Članak 31. Slavonski Brod,16.  prosinca  2010.

Župan  može u tijeku postupka izmjena i PREDSJEDNIK  

dopuna Proračuna na prijedlog pročelnika Upravnog ŽUPANIJSKE  SKUPŠTINE,

odjela za Proračun i financije privremeno obustaviti Zdravko Sočković, v.r.

izvršavanje pojedinih rashoda i /ili izdataka.

Članak 32.

Proračunska sredstva ne mogu se 

preraspodijeliti osim pod uvjetima propisanim 

Zakonom i ovom Odlukom.

Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u 

skladu sa stavkom 1. ovog članka, preraspodjela 
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- akti  Skupštine: 2011.  godine.

149. Članak  3.

Ovlašćuje  se  župan  Brodsko-posavske  
Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko- županije,  da  u  ime  Brodsko-posavske  županije  

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- potpiše  Ugovor  o  kratkoročnom  zaduženju  
posavske  županije"  br.  10/09  i  19/10)  i  članka  28.  Županijskog  proračuna.
Odluke  o  izvršenju  Proračuna  Brodsko-posavske  
županije  za  2011.  godinu  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  24/10),  a  vezano  Članak  4.
za  ostvarenje  planiranih  proračunskih  sredstava  u  
2011.  godini,  Županijska  skupština  je  na  12.  Ova  odluka  objavit  će  se  u  "Službenom v 
sjednici,  održanoj  16.  prosinca  2010.  godine,  jesniku  Brodsko-posavske  županije".
donijela

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
ODLUKU BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

o  davanju  suglasnosti  na  kratkoročno  Klasa  :  400-08/10-01/4
zaduženje  Županijskog  proračuna  Urbroj: 2178/1-01-10-1

u  2011.  godini Slavonski  Brod, 16.  prosinca 2010.

Predsjednik  Skupštine
Članak  1. Zdravko  Sočković, v.r.

Županijska  skupština  daje  suglasnost  na  150.
kratkoročno  zaduženje  Županijskog  proračuna,  
odnosno  na  uzimanje  kratkoročnog  kredita  za  
popunu  likvidnosti  Proračuna  u  2011.  godini.

Članak  2.

Županijski  proračun  može  se  zadužiti  do  
iznosa  od  5.000.000,00 kn  (slovima: 
petmilijunakuna),  prostuvrijednost  u  EUR.

Krajnji  rok  otplate  kredita  je  31.  prosinac 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu 

(Narodne novine br. 87/08)  i članka 34. Statuta 

Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske  županije",  br. 10/09 i 19/10), 

Županijska skupština je na  12. sjednici, održanoj 16. 

prosinca 2010. godine, donijela 
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152. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 021-01/10-01/ 176

Na temelju članka 12. Zakona o strukovnom Urbroj: 2178/1-01-10-1

obrazovanju(«Narodne novine» br. 30/09), te članka Slavonski Brod, 16. prosinca 2010.

34. Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 10/09 i PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

19/10), Županijska skupština je na 12. sjednici, Zdravko Sočković, v.r.

održanoj 16. prosinca 2010., donijela

R J E Š E N J E

o  razrješenju dva člana Stručnog povjerenstva 153.

za pripremu odluka o zonama sanitarne zaštite 

izvorišta u Brodsko-posavskoj županiji i 

imenovanje druga dva člana Stručnog Na temelju članka 12. Zakona o strukovnom 

povjerenstva obrazovanju(«Narodne novine» br. 30/09), te članka 

34. Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 10/09 i 

I. 19/10), Županijska skupština je na 12. sjednici, 

održanoj 16. prosinca  2010., donijela

Razrješuju se dužnosti člana/ice Stručnog 

povjerenstva za pripremu odluka o zonama sanitarne R J E Š E N J E

zaštite izvorišta u Brodsko-posavskoj županiji:

- Jasna Mušicki o  određivanju predstavnika osnivača u 

- Josip Kovačić Povjerenstvo za kvalitetu Industrijsko-

obrtničke škole Slavonski Brod

II.

I.

Igor Čižmek, dipl.ing.arh., predstavnik Zavoda za 

prostorno planiranje i Anita Kladarić,dipl.uč. iz Beravaca određuje se za 

Damir Tokić, dipl.ing.,  predstavnik Vodovoda d.o.o. predstavnika Brodsko-posavske županije u 

Slavonski Brod, imenuju se na dužnost člana Povjerenstvo za kvalitetu Industrijsko-obrtničke 

Stručnog povjerenstva za pripremu odluka o zonama škole Slavonski Brod u ime osnivača.

sanitarne zaštite izvorišta u Brodsko-posavskoj 

županiji.

II.

III. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom Brodsko-posavske županije».

donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije».
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Brodsko-posavske županije». 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

Klasa: 021-01/10-01/ 177 BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Urbroj: 2178/1-01-10-1

Slavonski Brod, 16. prosinca 2010. Klasa: 500-01/10-01/ 7

Urbroj: 2178/1-01-10-1

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Slavonski Brod, 16. prosinca 2010.

Zdravko Sočković, v.r.

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zdravko Sočković, v.r.

154.

Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o 155.

zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08) i 

članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 

(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-

10/09 i 19/10) Županijska skupština je na 12. posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-

sjednici, održanoj 16. prosinca 2010. godine donijela posavske županije» br. 10/09 i 19/10) Županijska 

skupština na 12. sjednici, održanoj 16. prosinca  

R J E Š E N J E 2010., donijela je 

 

o razrješenju i imenovanju  jednog člana ZAKLJUČAK

Upravnog vijeća  Doma zdravlja Slavonski Brod 

o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih 

Brodsko-posavske županije u 2010. i 

I. Program rada za 2011. 

Dubravko Galović razrješuje se dužnosti 

člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Slavonski I. 

Brod, na vlastiti zahtjev. 

 Županijska skupština usvaja Izvješće o radu 

Savjeta mladih Brodsko-posavske županije u 2010. 

II.  zajedno s prijedlogom Odbora za društvene 

djelatnosti da se Savjetu osiguraju materijalni uvjeti 

Josip Grgić,dipl.ing. imenuje se za člana za provedbu planiranih aktivnosti u 2011., kao i u 

Upravnog vijeća Doma zdravlja Slavonski Brod u prethodnom razdoblju. 

ime osnivača.

II.

III. 

Odobrava se Program rada Županijskog 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom savjeta mladih za 2011. godinu. 

donošenja, a objavit će se u  «Službenom vjesniku 
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III. posavske županije za 2011. godinu 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. II. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

Klasa: 021-01/10-01/181 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

Urbroj: 2178/1-01-10-1 BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Slavonski Brod, 16. prosinca  2010.

Klasa: 021-01/10-01/180

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Urbroj: 2178/1-01-10-1

Zdravko Sočković, v.r. Slavonski Brod, 16. prosinca  2010.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Zdravko Sočković, v.r.

156.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i 157.

spašavanju (Narodne novine br. 174/04, 79/07 i 

38/09) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske 

županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i 

županije» br. 10/09 i 19/10) Županijska skupština je spašavanju (Narodne novine br. 174/04, 79/07 i 

na 12. sjednici, održanoj 16. prosinca  2010., 38/09) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske 

donijela  županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» br. 10/09 i 19/10) Županijska skupština je 

ZAKLJUČAK na 12. sjednici, održanoj 16. prosinca  2010., 

donijela  

o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i 

spašavanja na području Brodsko-posavske ZAKLJUČAK

županije u 2010. godini i Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, 

spašavanja na području Brodsko-posavske materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

županije za 2011. godinu katastrofa i velikih nesreća za područje 

Brodsko-posavske županije

I. 

I. 

 Županijska skupština usvaja: 

a) Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na U s v a j a  s e  P r o c j e n a  u g r o ž e n o s t i  

području Brodsko-posavske županije u stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

2010. godini okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje 

b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Brodsko-posavske županije. 

zaštite i spašavanja na području Brodsko-
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II. sredstva iz  Proračuna Brodsko-posavske županije  

za 2011. godinu

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDŠKOLSKOM ODGOJU I

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE  NAOBRAZBI

Klasa: 021-01/10-01/179 Predškolski odgoj i naobrazba uređen je 

Urbroj: 2178/1-01-10-1 Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi 

Slavonski Brod, 16. prosinca  2010. ("Narodne novine" br. 10/97. i 107./07.) i nizom 

podzakonskih propisa. Tim propisima se detaljnije 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE razrađuje način financiranja predškolskog odgoja, 

Zdravko Sočković, v.r. utvrđuje se vrsta i stupanj stručne spreme djelatnika u 

predškolskim ustanovama, način i uvjeti 

napredovanja u struci, postupak polaganja stručnog 

ispita odgojitelja i stručnih suradnika, te posebni 

uvjeti i mjerila ostvarivanja programa predškolskog 

odgoja.

Na području Brodsko-posavske županije 

158. stvorene su pretpostavke za poticanje i promicanje 

predškolskog odgoja i skrbi o djeci, sukladno 

hrvatskoj tradiciji i europskim ostvarenjima u 

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i različitosti pristupa i programa.

naobrazbi («Narodne novine br. 10./97. i 107./07.), i Osnivači predškolskih ustanova, gradovi i 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj pojedine općine su dužne osigurati sredstva za njihov 

školi («Narodne novine» br. 87/08. i 86/09.),  Zakona rad. Dio sredstava osigurava se naplatom usluga od 

o športu («Narodne novine» br. 71./06. i 150/08.), roditelja. Brodsko-posavska županija prema Zakonu 

Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi o predškolskom odgoju i naobrazbi nema obvezu 

(«Narodne novine» br. 47./90., 27./93. i 38/09.), financiranja dječjih vrtića, a u 2011. godini 

Zakona o tehničkoj kulturi («Narodne novine» br. sufinancirat će rad Dječjeg vrtića «Cekin» u 

76./93., 11./94. i 38/09.), Zakona o muzejima Slavonskom Brodu:

(«Narodne novine» br. 142./98., 76/07. i 65/09.), U pedagoškoj godini 2010./2011. u 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o «Cekinu» imamo 96 djece, a s teškoćama u razvoju 

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 36 djece i  djecu s tjelesnom invalidnošću i 

samouprave i uprave («Narodne novine» br. 117./93, utjecajnim teškoćama u razvoju šest odgojno 

69./97., 33./00., 73./00., 127./00., 117./01., 107/02., obrazovnih skupina. S obzirom na svoje potrebe sva 

150./02., 147./03., 132./06. i 73./08.), članka 36. djeca s teškoćama u razvoju su umultidisciplinarnom 

Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni tretmanu koji se provodi u suradnji s Poliklinikom 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09. i «Zlatni Cekin». Individualni program rada načinjen 

19/10.), Županijska skupština Brodsko-posavske je za svako dijete s teškoćama u razvoju u skladu s 

županije na 12. sjednici održanoj 16.prosinca 2010.  njegovim sposobnostima i potrebama, a u suradnji s 

godine, donijela je psihologom, defektologom i odgajateljima.

 

PROGRAM Dječji vrtići će u suradnji s općinama 

Brodsko -posavske  župan i j e  o rgan i z i r a t i  

javnih potreba i potrebnih sredstava u području ostvarivanje programa predškole za djecu u godini 

obrazovanja, športa i kulture za koje se izdvajaju prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu pohađala 
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druge programe predškolskog odgoja i naobrazbe. posavske županije, roditelji, a Županija će 

Program predškole financirat će Ministarstvo sufinancirati program predškole s 4.000,00 kuna 

znanosti, obrazovanja i športa, prema Zakonu o koja će doznačavati na Proračune općina.

predškolskom odgoju i naobrazbi, općine Brodsko-

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA U grada, (9 osnovnih škola, OŠ "Milan Amruš" za djecu 

Š K O L S T V U  N A  P O D R U Č J U  s teškoćama u razvoju i Osnovna glazbena škola 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE "Ivan Zajc"), a za osnovne škole u Novoj Gradiški i 

ZA 2011. GODINU na području općina Brodsko-posavske županije na 

Županiju.

Program sadrži: Osnovne škole za koje se planiraju sredstva u 

A  Financiranje decentraliziranih izdataka Proračunu Brodsko-posavske županije

osnovnog školstva, 1.  OŠ "M. A. Relković", Davor  

B  Financiranje decentraliziranih izdataka 2.. OŠ "Dr. S. Ilijašević", Oriovac

srednjeg školstva, 3.  OŠ "Markovac", Vrbova

C  Ostali programi u školstvu. 4.  OŠ "I. Filipović", Velika Kopanica

5.  OŠ «Stjepan Radić» Oprisavci

A  F i n a n c i r a n j e d e c e n t r a l i z i r a n i h 6.  OŠ "A. Mihanović", Nova Kapela

i z d a t a k ao s n o v n o g š k o l s t v a 7.  OŠ Dragalić,

8.  OŠ Augusta  Šenoe, Gundinci

Zakon o osnovnom školstvu propisuje za 9.  OŠ "I. Mažuranić", Sibnj

koje se namjene osiguravaju sredstva u Proračunu 10.OŠ Sikirevci

Županije, a koje u državnom proračunu RH. U 11. OŠ "I. Meštrović", Vrpolje

Proračunu Županije osiguravaju se  sredstva za: 12. OŠ "J. Kozarac", Slavonski Šamac

- materijalne troškove osnovne škole, 13. OŠ "V. Klaić", Garčin

- investicijsko održavanje školskog prostora,  14. OŠ "V. C. Emin", Donji Andrijevci

opreme i nastavnih sredstava i pomagala,  15. OŠ "Lj. Gaj", Lužani

- nabavu školske opreme, nastavnih sredstava  16. OŠ Ljudevita Gaja, Nova Gradiška

i pomagala,  17. OŠ Ivana G. Kovačića, Staro P. Selo

- prijevoz učenika,  18. OŠ "M. Lovrak", Nova Gradiška

- kapitalnu izgradnju školskog prostora i 19. OŠ Okučani

opreme prema standardima i normativima 20. OŠ "A. Starčević", Rešetari

koje utvrđuje ministar.  21. OŠ "V. Nazor", Adžamovci

Polazeći od fiskalnog kapaciteta lokalne 22. OGŠ Pučko otvoreno učilište Nova  Gradiška 

s a m o u p r a v e  s r e d s t v a  z a  f i n a n c i r a n j e  "M. A. Relković"

decentraliziranih funkcija osnovnih škola prenesena 23. OŠ "M. Gubec", Cernik

su na grad Slavonski Brod, za škole na području 24. OŠ "A. M. Relković", Bebrina
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 U osnovnim školama u šk.god. 2010./2011. B  F i n a n c i r a n j e d e c e n t r a l i z i r a n i h  

na području Županije imamo ukupno 16.182 učenika i z d a t a k as r e d n j e gš k o l s t v a

u 787 odjela, od čega u školama izvan grada 

Slavonskog Broda imamo 8.926 učenika u 488 U Proračunu Županije osiguravaju se 

odjela. sredstva za:

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija 

osnovnih škola nad kojima Brodsko-posavska - materijalne troškove srednjih škola,

županija ima osnivačka prava prenose se iz - prijevoz zaposlenika,

Ministarstva zanosti, obrazovanja i športa na - investicijsko održavanje školskog prostora, 

Brodsko-posavsku županiju. Županiji Ministarstvo opreme i nastavnih sredstava i pomagala,

priznaje bilančna prava za financiranje tekućih - nabavu školske opreme nastavnih sredstava i 

troškova osnovnih škola koja osiguravaju minimalni pomagala,

financijski standard školama. Obračun ovih prava - kapitalnu izgradnju školskog prostora i 

vrši se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za opreme prema standardima i normativima 

osiguranje minimalnog finacijskog standarda koje utvrđuje ministar.

osnovnog školstva,  Odluke o investicijskom 

održavanju, Odluke o kapitalnim projektima. Srednje škole za koje se planiraju sredstva u 

Odluke se izrađuju temeljem Uredbe Vlade Proračunu Brodsko-posavske županije:

Republike Hrvatske.

1. Gimnazija Nova Gradiška,

2. Industrijsko-obrtnička škola, Nova Gradiška,

Investicije u osnovnom školstvu 3. Elektrotehnička škola, Nova Gradiška,

4. Srednja škola Antuna Matije Relkovića, Slavonski 

S obzirom na dostrajalost pojedinih objekata, Brod,

posebno u područnim školama planirana su sredstva 5. Obrtnička škola, Slavonski Brod,

za investicijsko održavanje, izradu troškovnika i 6. Gimnazija "Matija Mesić",  Slavonski Brod,

nadzor u ukupnom iznosu od 1.201.626,00 kuna. 7. Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod,

Inves t ic i je  u osnovnim školama č i j i  j e  8. Tehnička škola, Slavonski Brod,

osnivačBrdsko-posavska županija planirat će se 9. Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod,

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge 10. Srednja medicinska škola, Slavonski Brod,

investicijskog održavanja osnovnih škola u 2011. 11. Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića, 

Slavonski Brod

12. Programe Srednje glazbene škole, Slavonski 

Kapitalna ulaganja u osnovnim školama Brod u okviru Osnovne glazbene škole «Ivan Zajc» 

Slavonski Brod.

Ukupno planirana decentralizirana sredstva za 

kapitalna ulaganja u osnovnim školama: U 2010. /2011. godini u srednjim školama 

3.792.882,00.  Kapitalna ulaganja planirat će se imamo 7.228 učenika i 284 odjela.

Odlukom o kapitalnim ulaganjima u osnovnim  

školama u 2011. i Planom rashoda o nabavi Sredstva za financiranje decentraliziranih 

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja funkcija srednjih škola Brodsko-posavske županije 

na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Brodsko- prenose se iz Ministarstva zanosti, obrazovanja i 

posavske županije u 2011. športa na Brodsko-posavsku županiju. Županiji 

Ministarstvo priznaje bilančna prava za financiranje 

-  Opremanje osnovnih škola  275.200,00 tekućih troškova srednjih škola koja osiguravaju 

minimalni financijski standard školama. Obračun 

ovih prava vrši se temeljem Odluke o kriterijima i 

mjerilima za osiguranje minimalnog finacijskog 
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standarda srednjeg škols tva,  Odluke o 2.339.064,00. Kapitalna ulaganja planirat će se 

investicijskom održavanju, Odluke o kapitalnim Odlukom o kapitalnim ulaganjima u srednjim 

projektima. Odluke se izrađuju temeljem Uredbe školama Brodsko-posavske županije u 2011. godini i 

Vlade Republike Hrvatske. Planom rashoda o nabavi proizvedene dugotrajne 

imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 

imovini srednjih škola u 2011.

Investicije u srednjem školstvu

Ukupno planirana sredstva za investicijsko V  - O s t a l i p r o g r a m iuš k o l s t v u

održavanje, izradu troškovnika i nadzor u srednjim 

školama Brodsko-posavske županije: 442.802,00 Županija  usklađuje interese i poduzima 

kuna. aktivnosti radi ravnomjernog razvitka osnovnog i 

Investicijska ulaganja za srednje škole planirat će se srednjeg školstva na svom području. Donosi 

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge Programe javnih potreba u području školstva i 

investicijskog održavanja srednjih škola Brodsko- osiugurava sredstva za financiranje tih programa iz 

posavske u 2011. Proračuna. 

Opremanje srednjih škola 415.997,00 1) Stipendiranje studenata 597.600,00  

2) Potpora poslijediplomskim 

Kapitalna ulaganja u srednjim školama studijima  160.000,00

ukupno: 757.600,00  

Ukupno planirana decentralizirana sredstva za 

kapi ta lna u laganja u s rednj im školama: 
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1. Na Učiteljskom fakultetu Osijek, dislocirani studenata,

studij Slavonski Brod u akademskoj 2010./2011. o na stručnom studiju proizvodno strojarstvo 

upisano je ukupno 334 studenata i to: upisano je ukupno 126 redovnih i 122 

o na  učiteljskom  integriranom studiju 189 izvanredna studenata.

student

o na učiteljskom - modul engleski 25 studenata Na programu cjeloživotnog  obrazovanja  

o na preddiplomskom predškolskom studiju  upisano je ukupno 166 studenata i to :

upisano je 120 izvanrednih studenata o na programu strani jezik- poslovni engleski 

50 studenata , 

o na programu CISKO CCNA upisana su 44 

2. Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom studenta,

Brodu u akademskoj godini 2010./2011. o na programu microsoft  upisano je 12 

upisano je ukupno 723 studenta i to : studenata,

o na sveučilišnom preddiplomskom  349 o na programu energetike 60 studenata. 

redovnih i 82 izvanredna studenta,

o na sveučilišnom diplomskom studiju 

upisano je ukupno 33 studenta, 3. PROGRAM JAVNIH POTREBA U 

o na poslijediplomskom doktorskom studiju ŠPORTU NA PODRUČJU BRODSKO-

upisano je ukupno 27 studenata, POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2011. 

o na poslijediplomskom specijalističkom GODINU

studiju upisano je ukupno 25 studenata,

o na sveučilišnom dodiplomskom studiju Prema Zakonu o športu ("Narodne novine" 

studira 152 studenta (studenti koji studiraju  br. 71./06. i 150./08.) propisano je da županije za 

po starom programu prije Bolonje). svoje područje utvrđuju program javnih potreba u 

športu i za njihovo ostvarenje osiguravaju 

Na Strojarskom fakultetu još studira 55  financijska sredstva iz proračuna

izvanrednih studenata stručnog studija strojarstva. Korisnici Županijskog proračuna mogu biti 

Podaci za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu su udruge i njihovi pojedinci koji su registrirani po 

od srpnja 2010 godine. Zakonu o športu i Zakonu o udrugama, («Narodne 

novine» br. 70/97), članice su nacionalnih saveza, 

3. Na Veleučilištu u Slavonskom Brodu u granskih županijskih saveza (ako su osnovani), te 

akademskoj 2010./2011. upisano je ukupno Zajednice športskih udruga i saveza Županije.

894 studenta i to: Javne potrebe u športu su programi, aktivnosti, 

o na stručnom  studiju bilinogojstva- poslovi i djelatnosti u športu od značaja za Brodsko-

hortikultura upisano je ukupno 137 redovnih posavsku županiju:

studenata, 1. poticanje i promicanje športa,

o na stručnom studiju menadžment upisano je 2. provođenje športskih aktivnsoti djece, 

ukupno 231 redovnih i 278 izvanredna mladeži i studenata,
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3. športska priprema, domaća i međunarodna - tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i 

 natjecanja, mladeži,

4. zdravstvena zaštita športaša, - skrbi o vrhunskim športašima,

5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih - osnivanju ambulante za šport.

poslova u športu,

6. djelovanje športskih udruga, športskih Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u 

zajednica i saveza, športu izdvajaju se iz Proračuna Županije na račun 

7. športske aktivnosti osoba s invaliditetom, Zajednice špoprtskih udruga i saveza, koja ta 

8. športsko-rekreacijske aktivnosti građana, sredstva doznačava korisnicima, a prema usvojenom 

9. planiranje, izgradnja, održavanje i Programu javnih potreba u športu za 2011. Izvršni 

korištenje športskih građevina, odbor Zajednice športskih udruga i saveza Županije 

10. provođenje i financiranje znanstvenih i će kao i do sada, pomoću kriterija i mjerila, izvršiti 

razvojnih projekata, elaborata i studija u raspodjelu financijskih sredstava za potporu 

funkciji razvoja športa. športskim udrugama, za školovanje stručnih 

kadrovima i naknadu vrhunskim športašima. 

Zajednica športskih udruga i saveza  u Sredstva za programe športsko rekreativnih 

suradnji s Upravnim odjelom za obrazovanje, šport i aktivnosti invalidnih osoba doznačuju se preko 

kulturu, Uredom državne uprave u Brodsko- Športskog saveza invalida Županije.

posavskoj županiji, Službom za društvene 

djelatnosti  Odsjekom za prosvjetu i kulturu, Zajednica će svoje poslove obavljati u 

prikuplja objedinjuje i usklađuje programe športa suradnji sa Zajednicom športskih udruga grada 

svojih članica, izrađuje prijedlog programa javnih Slavonskog Broda i Savezom športova grada Nove 

potreba,  putem svojih tijela (komisije, Izvršni Gradiške, samim tim vodeći računa o racionalnoj 

odbor, Skupština) donosi prijedlog za izradu potrošnji proračunskih sredstava, ali i realnoj 

programa javnih potreba, te ga upućuje županu, čiji iskorištenosti stručnog kadra.

prijedlog usvaja Županijska skupština, vodeći 

računa o svim segmentima športa, a posebno o Iako Zakon o športu predviđa niz izvora 

ravnomjernom razvoju športa na svom području i financiranja športa (obavljanje športske djelatnosti, 

Županiji u cjelini. članarine, izdvajanje fizičkih i pravnih osoba koji su 

Uz sve zakonske obveze, Zajednica će 2011. porezni obveznici poreza na dohodak, odnosno 

godine, posebnu pozornost posvetiti: poreza na dobit, sponzoriranje, reklamiranje, 

- školovanju, osposobljavanju i usavršavanju donacije, izdvajanje financijskih sredstava iz 

stručnog kadra u suradnji s Kineziološkim proračuna općina, gradova, županija, te Republike), 

fakultetom u Zagrebu jasno je da uz gospodarstvo u ovakvom stanju, uz 

- stvaranju uvjeta za rad, te organizacijskih koje su vezani navedeni izvori financiranja, ni šport 

pretpostavki za studentski šport, ne može više očekivati, te se udruge moraju krajnje 

- pomoći udrugama i športu, racionalno ponašati, sustavno raditi i čekati bolja 

- poticanju gradnje novih športskih dvorana , financijska vremena za šport.

izgradnja vanjskih terena, posebno atletskih 

staza 

- suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom, A  Z a j e d n i c aš p o r t s k i h u d r u g a  i  

Ministarstvom znanosti, obrazovanja i s a v e z aBrodsko-posavske županije

športa, te drugim asocijacijama od interesa 

za šport, a  sve u cilju unapređenja športa na 2011.

našem području,   

- provođenju zdravstvene zaštite športaša, 1. Zajednica športskih udruga i saveza

- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti Brodsko-posavske županije 1.501.080,00

građana,
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- plaće, - Karate turnir u Slavonskom Brod

- naknade djelatnicima,  12. međunarodni memorijalni karate 

prema kolektivnom turnir «Slavonski Brod 2005»

 ugovoru - Rukometni turnir u Davoru

- materijalni troškovi, 12. «Memorijal Hrvatski sokolovi»

  najam prostora za rad - ostali memorijalni turniri

- oprema i informatizacija

Ostali programi:

- aktivnosti koje će nastati tijekom

B - O s t a l i p r o g r a m ij a v n i h p o t r e b au    godine (plasman u viši stupanj 

 š p o r t u  2011.   natjecanja, obljetnice, studentski šport i dr.)  

 40.000,00 

Ukupno:  100.000,00

2. Potpore športskim udrugama UKUPNO A+B    3.197.330,00  

Brodsko-posavske županije1.300.000,00

3. Sufinanciranje programa  4. PROGRAM JAVNIH POTREBA U 

 tjelesne i zdravstvene kulture KULTURI  NA PODRUČJU BRODSKO-

djece i mladeži  koju objedinjava i POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2011 .  

koordinira Zajednica športskih udruga i GODINU

saveza Brodsko-posavske županije

  136.250,00  Zakonom o financiranju javnih potreba u 

kulturi («Narodne novine» broj 47/90.,27/93. i 

4. Sufinanciranje programa Športskog saveza 38/09.) propisano je da županija donosi program 

 invalida  Brodsko-posavske županije javnih potreba u kulturi od zajedničkog interesa za 

105.000,00  općine i gradove na njezinom području, te županiju 

kao cjelinu, usklađuje interese i poduzima aktivnosti 

5.  Posebne namjene u športu: radi ravnomjernog kulturnog razvitka općina i 

· Školovanje, osposobljavanje i gradova na njenom području i županije kao cjeline, 

usavršavanje kadrova  20.000,00  utvrđuje odnose u financiranju kulture pojedinih 

općina i gradova na području županije i županije kao 

· Naknada vrhunskim športašima cjeline, te usklađuje razvitak. Javne potrebe u 

  10.000,00  kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna 

županije, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i 

· Troškovi proglašenja športaša godine manifestacije od interesa za Županiju, a proizlaze iz 

   25.000,00  sljedećih kriterija:

(izuzetna športska 

ostvarenja) - financiranje matičnih i regionalnih ustanova 

Ukupno:  55.000,00  kulture značajnih za Županiju;

- djelatnost i poslovi ustanova kulture, 

udruženja i drugih organizacija u kulturi, 

6. Ostale namjene u športu kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i 

kulturnog stvaralaštva na županijskoj razini;

Memorijalni turniri:   60.000,00  - akcije i manifestacije u kulturi koje 

- Nogometni turnir pridonose razvitku i promicanju kulturnog 

"Zvonko Mikolčević",Ruščica  života, posebno u područjima i sredinama 

- Nogometni turnir u Lazama pogođenim ratnim razaranjima;
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- njegovanje i poticanje autohtonog kulturno- II. ELEMENTI FINANCIRANJA:

umjetničkog stvaralaštva, tradicionalnog  

značaja; 1. Plaće 

- promicanje i afirmiranje kulturno- 2. Materijalni troškovi;

umjetničke aktivnosti u svrhu razvijanja 3. Programski troškovi.

međunarodne suradnje Županije i Republike 

Hrvatske; Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu, 

- poticanje izdavačke djelatnosti, od značaja obuhvaća prvenstveno financiranje matičnih i 

za Županiju i Republiku Hrvatsku; regionalnih ustanova kulture kojima je Županija 

- investicijsko održavanje, adaptacije i osnivač ili suosnivač (Muzej Brodskog Posavlja, 

prijeko potrebni zahvati na objektima Galerija Ivana Meštrovića u Vrpolju, Hrvatski 

kulture, oštećenim ratnim razaranjima  kao i institut za povijest-Podružnica za povijest Slavonije, 

drugih objekata. Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu), te programe 

koji su od posebnog interesa za Županiju.

Financiranje javnih potreba u kulturi Brodsko- Navedeni Prijedlog Programa uvjetovan je 

posavske županije proizlazi iz kriterija utemeljenih zakonskim odredbama i financijskim mogućnostima 

na sljedećim pretpostavkama: Brodsko-posavske županije. Smatramo da su ovi 

programi vrlo kvalitetni, pažljivo su odabrani i 

vrednovani, pa predlažemo Skupštini da ih u cijelosti 

I. OSNOVNA POLAZIŠTA: usvoji. Obzirom na bogatu kulturnu djelatnost na 

području Županije, nastojali smo u Program javnih 

1. Utvrđene javne potrebe u kulturi prema potreba uvrstiti one ustanove kulture, udruge i 

prioritetima financiranja su: matične i manifestacije koje su od izuzetnog značaja za 

regionalne ustanove kulture programi Županiju i koje će svojim programom pridonijeti 

ustanova i udruga kulture, izdavačka njezinom daljnjem napretku i afirmaciji. Prispjele 

djelatnost, manifestacije u kulturi , prijedloge programa razmatralo je Kulturno vijeće 

informiranje, investicije u kulturi, zaštita Županije, i na osnovu zaključaka ugrađeni su stručno 

spomeničke baštine i vjerskih objekata. obrađeni  programi u Program javnih potreba u 

2. Materijalne mogućnosti Županije, gradova i kulturi Brodsko-posavske županije.

općina na području Brodsko-posavske  

županije, glede njihovih prihoda i rashoda;

3. Ravnomjeran raspored obveza na Županiju, 

gradove i općine prema potrebama i  USTANOVE U KULTURI KOJIMA JE ŽUPANIJA

postignutom stupnju razvitka kulture i OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ

kulturnih djelatnosti, u svrhu ravnomjernog 

kulturnog razvitka Županije kao cjeline; Spomen galerija "Ivan Meštrović", Vrpolje 

4. Poticanje i promicanje akcija i manifestacija 

u djelatnosti kulture koje pridonose Djelatnost Spomen galerije «Ivan Meštrović», 

afirmaciji Županije kao cjeline; Vrpolje je od posebnog županijskog i regionalnog 

5. Sud j e lovan j e  Repub l ike  Hrva t ske  značaja, jer ona je stalni postav dijela svjetski 

sufinanciranjem  onih programa  kulture priznatog kipara Ivana Meštrovića, rođenog u 

koji pridonose razvitku i unapređivanju Vrpolju. Meštrovićeve skulpture u bronci i gipsu, 

cjelokupnog kulturnog razvitka u Republici zbirka dokumenata, mapa litografija i crteži nastali 

Hrvatskoj. od 1919. do 1923. godine, vrijedan je Meštrovićev 

opus. Programska djelatnost Galerije obuhvaća 

suradnju sa školama, ustanovama kulture, te sličnim 

galerijama u zemlji i inozemstvu. Galerija će 

djelovati u skladu s usvojenim Programom rada i 
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Financijskim planom za 2011. godinu.  U Galeriji su novine" br. 38/97.). Financiranje ustanove provodi se 

uposlene dvije djelatnice. na temelju potpisanog Ugovora, kojim se 

Ministarstvo znanosti obvezalo izdvajati polovinu 

sredstava, a drugu polovinu sredstava osiguravaju 

grad Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija. 

Institut će djelovati u skladu s usvojenim Programom 

rada i Financijskim planom za 2011. godinu. U 

 Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod Ustanovi radi 21 djelatnik: deset doktora znanosti, 

četiri znanstvena novaka, četiri stručna suradnika u 

 Muzej Brodskog Posavlja djelovat će u skladu s znanosti, te administrativno i pomoćno osoblje, tri 

usvojenim Programom rada i Financijskim planom djelatnika.

za 2011. godinu. Temeljni ciljevi Muzeja kao 

neprofitne organizacije su trajna zaštita muzealija i 

muzejskih lokaliteta, njihovo posredno i neposredno 

predočavanje javnosti putem stalnih ili povremenih 

izložaba, objavljivanjem podataka u stručnim i 

drugim sredstvima javnog priopćavanja. U Muzeju Hrvatski institut za povijest-Podružnica za povijest 

radi 18 djelatnika u 10 organizacijskih i stručnih Slavonije, Srijema i Baranje

jedinica.

Hrvatski institut za povijest  Podružnica za povijest OSTALE JAVNE POTREBE U KULTURI

 Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod 

Tekuće donacije udrugama i ustanovama za 

Upravno vijeće Hrvatskog instituta za povijest iz manifestacije u kulturi

Zagreba, donijelo je uz suglasnost Ministarstva 

znanosti 1996. godine odluku o osnivanju Sadržaj kulturnih manifestacija je folklorno 

podružnice toga Instituta u Slavonskom Brodu, sa tamburaškog sadržaja, likovnog, glazbenog, 

zadatkom proučavanja povijesti Slavonije, Srijema i pjesničkog i književnog stvaralaštva. Županija će u 

Baranje. Podružnica radi na temelju Zakona o 2011. godini financirati manifestacije značajne za 

znanstveno istraživačkoj djelatnosti ("Narodne Županiju i one koje imaju tradiciju.

novine" br. 96/93.) i Pravilnika o osnovama 

financiranja znanstvenog  instituta ("Narodne 
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Tekuće donacije ustanovama i udrugama u kulturi za godine. Prioritet će imati udruge koje pod stručnim 

programe vodstvom okupljaju veći broj članova,  s dugom 

tradicijom i uspješnim nastupima u radu. 

Praćenje i poticanje rada ustanova i udruga u kulturi, 

te njihovo sufinanciranje nastavit će se tijekom 2011. 
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Tekuće donacije za izdavačku djelatnost usredotočena na sufinanciranje i potporu izdanjima 

 od interesa za Brodsko-posavsku županiju. 

U 2011. godini izdavačka djelatnost bii će 

 Subvencije informativnim ustanovama  Tekuće donacije knjižnicama 

Za unapređenje javnog informiranja na području Na području Brodsko-posavske županije 

Brodsko-posavske županije, planirana su sredstva za djeluju dvije gradske i pet općinskih knjižnica, koje 

2011., vodeći računa o području koje ustanove su osnovane temeljem Zakona o knjižnicama 

pokrivaju i osnivačkih prava. Posavska Hrvatska («Narodne novine» br. 105/97.). Prema navedenom 

(Županija  25% osnivačkih prava), Radio Slavonija Zakonu gradovi i općine su dužni osigurati sredstva 

(Županija), Radio Brod (Grad), Radio Nova za redovnu djelatnost, a Županija će sufinancirati u 

Gradiška (Grad), Radio Bljesak (Općine Okučani, 2011.  nabavu knjižne i ne knjižne građe. 

Gornji Bogićevci, Dragalić, Stara Gradiška), 

Slavonsko-brodska televizija (Grad Slavonski Brod i 

šire područje). Sredstva javnog informiranja prate 

rad Županijskih tijela, te o njihovu radu informiraju 

građane Županije.
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ULAGANJA U OBJEKTE U KULTURI Županija će u 2011. financijski potpomagati obnovu 

registriranih i preventivno zaštićenih kulturnih 

 Kapitalne donacije za zaštitu spomeničke baštine i dobara čija je obnova u tijeku, pod nadzorom i uz 

vjerskih objekata sufinanciranje Ministarstva kulture.
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 Kapitalna ulaganja u kulturi 

UKUPNA ULAGANJA U PODRUČJU KULTURE
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5. PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ 2011.

KULTURI  ZA 2011. GODINU Sredstva za Zajednicu tehničke kulture

Brodsko-posavske županije 229.578,00

Zajednica tehničke kulture - plaće (tajnik, administrativno, 

financijski djelatnik 

1. Zakonom o tehničkoj kulturi ("Narodne i djelatnik u Aero-klubu),

novine" br. 76/93., 11/94. i 38/09.) propisano - materijalni troškovi

je da Županija donosi program javnih 

potreba u tehničkoj kulturi od zajedničkog 

interesa za općine i gradove na njenom 

području, odnosno Županiju kao cjelinu,  

usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi  Potpora udrugama tehničke kulture, 

ravnomjernog razvitka tehničke kulture, te  za programe susrete i smotre 

utvrđuje odnose u financiranju tehničke 

kulture na području Županije. Odgovarajući 1.  Udruge tehničke kulture   36.672,00 

razvoj tehničke kulture podjednako je 2.  Susreti, smotre   5.300,00

značajan za djecu i odrasle. Upravo zbog 3.  Učeničke zadruge 10.480,00

toga, Zajednica tehničke kulture Brodsko- 4.  Programi darovitih učenika 5.120,00

posavske županije poduzima niz aktivnosti 

na širenju tehničke kulture za sve uzraste i na  UKUPNO 57.572,00 

cjelokupnom području Županije.

2. Zajednica tehničke kulture Brodsko-

posavske županije okuplja  udruge tehničke SVEUKUPNO TEHNIČKA KULTURA287.150,00

kulture koje su se Odlukom udružile u 

Zajednicu.

3. Program rada zajednice usmjeren je:

- na odgoj i obrazovanje, osposobljavanje za - Podaci u razdjelu 6. Proračuna Brodsko-

s t jecanje tehničk ih ,  t ehnoloških i  posavske županije za 2011. godinu: Sredstva za 

informatičkih znanja i vještina, financiranje i sufinanciranje poslova iz djelokruga 

- individualni rad i širenje znanstvenih i obrzovanja, športa i kulture sastavni su dio Programa 

tehničkih dostignuća, javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima 

- na propagandu, informatičku djelatnost, obrazovanja, športa i kulture,  za koje se izdvajaju 

prema djeci i mladeži za skupljanje u sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 

udrugama tehničke kulture, 2011. godinu.

- na osiguravanje kadrovskih i materijalnih 

uvjeta za rad Zajednice i pomoć u radu - Programi rada za 2011. godinu:

udruga tehničke kulture, na ustrojstvu i 

osiguravanju sredstava za pojedine * Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod

programe, * Spomen galerije "I. Meštrović", Vrpolje,

- na organizaciju susreta, smotri i natjecanja * Hrvatski institut za povijest, podružnica za 

Udruga, Županije i državnoj razini. povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 

4. Zajednica tehničke kulture objedinjuje rad Slavonski Brod,

na području cijele Županije, a posebno * Zajednice športskih udruga i saveza 

koordini ra rad gradskih za jednica Županije,

Slavonskog Broda i Nove Gradiške za koje * Zajednice tehničke kulture Županije,

se dio sredstva osigurava iz Županijskog, a 

dio iz gradskih proračuna. su sastavni dio Programa javnih potreba i 

potrebnih sredstava u područjima obrazovanja, 
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športa i kulture za koje se izdvajaju sredstva iz A. PROGRAM JAVNIH POTREBA U

Proračuna Brodsko-posavske županije za 2011.  SOCIJALNOJ SKRBI

godinu.

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE («Narodne novine» br.129./05), Županija u svom 

samoupravnom djelokrugu obavlja poslove, između 

Klasa: 400-09/10-01/3 ostaloga, koji se odnose na planiranje i razvoj mreže 

Urbroj: 2178/1-01-10-1 socijalnih ustanova. Sukladno tome, programom 

Slavonski Brod, 16. prosinca 2010. javnih potreba u socijalnoj skrbi osiguravaju se 

sredstva za stvaranje preduvjeta za osnivanjem  

PREDSJEDNIK novih ustanova i  financijskim sredstvima pomaže se 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE u opremanju i poboljšanju materijalnih uvjeta rada 

Zdravko Sočković, v.r. postojećih ustanova, te sufinanciraju programske 

aktivnosti u području socijalne skrbi.

Programi javnih potreba u socijalnoj skrbi

1. Financiranje decentraliziranih funkcija 

socijalne skrbi

159.

 Temeljem članka 6., 6a , 7., 38. i 40. Zakona o 

socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73./97., 

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama 27./01., 59./01., 82/01., 103./03., 44./06. i 79./07.) 

Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne Županija za centre za socijalnu skrb koji imaju 

(regionalne)  samouprave («Narodne novine» sjedište na njezinu području (Centar za socijalnu 

 br. 117./93., 69./97., 33./00., 73./00., 127./00., skrb Slavonski Brod i Centar za socijalnu skrb Nova 

117./01., 150/02, 147./03., 132./06. i 73./08.), Gradiška) osigurava sredstva za materijalne i 

Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» financijske rashode i osigurava pomoć za 

br.50./08.,71/10. I 139./10.), Zakona o socijalnoj podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se 

skrbi («Narodne novine» br. 73./97., 27./01., 59./01., griju na drva na području Brodsko-posavske 

82./01., 103./03., 44./06. i 79./07.) i članka 34.  županije, a na prijedlog jedinica lokalne samouprave

Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni   Za Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10./09. i na kojem ima osnivačka prava Županija  osigurava 

19./10.), Županijska skupština Brodsko-posavske sredstva za obavljanje djelatnosti Doma u visini 

županije na 12.sjednici održanoj16.prosinca 2010. razlike između ukupnih rashoda i vlastitih prihoda 

godine, donijela je Doma.

Vlada Republike Hrvatske svake godine 

PROGRAM donosi Uredbu o načinu izračuna pomoći izravnanja 

za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i 

javnih potreba i potrebnih sredstava u područne (regionalne) samouprave temeljem 

područjima  zdravstva i socijalne skrbi za koja članaka 45a stavak 2. Zakona o financiranju jedinica 

se izdvajaju sredstva iz  Proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Brodsko-posavske županije  za 2011. godinu Uredbom se utvrđuje način izračuna pomoći 

izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog 

proračuna prema posebnim zakonima i Odlukama o 

kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog 

financijskog standarda javnih potreba u djelatnosti 
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socijalne skrbi. samouprave za razdoblje 2011. - 2013. godine, 

Korisnici decentraliziranih funkcija u Brodsko-posavska županija je u sklopu funkcija koje 

djelatnosti socijalne skrbi u skladu sa Zakonom o se decentraliziraju kod planiranja rashoda koji se 

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) financiraju prema minimalnim standardima 

samouprave, ostvaruje prihode iz dodatnog udjela primijenila  sljedeće financijske pokazatelje: 

poreza na dohodak i to za: - rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi) u 

- centre za socijalnu skrb 0,5% 2011. godini ostvarit će pad u iznosu 0,3% u  

- Dom za starije i nemoćne osobe 1,7% odnosu na 2010. godinu, 

- materijalni rashodi u 2011. godinu ostvarit 

Ukoliko Županija ne ostvari izvor prihoda iz će pad od 5,6% u odnosu na  2010. godinu, 

dodatnog udjela poreza na dohodak do planiranog - rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 

iznosa, potrebnu razliku ostvaruje iz pomoći 2011. godini ostvarit će pad u iznosu 31,2% u 

izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog odnosu na 2010. godinu, 

proračuna.

Temeljem navedenog za decentralizirane 

Sukladno Zakonu o  proračunu („NN“, br. funkcije u socijalnoj skrbi planirana su sredstva kao u 

87/08) i Uputama Ministarstva financija za izradu tablici 1.

proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 
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2. Javne potrebe u skrbi iz sredstava Proračuna - Izjednačavanje mogućnosti za osobe s 

Brodsko-posavske županije invaliditetom

- Zdravstveno-socijalno, humanitarne i ostale 

Javne potrebe u skrbi za koje se planiraju udruge, 

sredstva u Proračunu Brodsko-posavske županije  - Briga o braniteljima i 

podijelili smo u skupine: - Briga o umirovljenicima.

- Pomoć Crvenom križu,  

- Zaštita od nasilja, Pregled planiranih sredstava donosimo u tablici dva

- Socijalno uključivanje ranjivih skupina, 
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B. PROGRAM JAVNIH POTREBA U 1. Opća bolnica «Dr. Josip Benčević» 

 ZDRAVSTVU Slavonski Brod

2. Opća bolnica Nova Gradiška

1. Financiranje decentraliziranih funkcija  3. Dom zdravlja Slavonski Brod

zdravstvenih ustanova 4. Dom zdravlja «Dr. Andrija Štampar» Nova 

2. Koncesije Gradiška

3. Financiranje programa mjera zaštite 5. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-

zdravlja stanovništva od štetnih čimbenika posavske županije

4. Ostali programi u zdravstvu 6. Ljekarne Slavonski Brod

Za financiranje decentraliziranih funkcija  

A- FINANCIRANJE zdravstvenih ustanova kojima je Brodsko-posavska 

DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA  županija osnivač planirana su sredstva temeljem 

ZDRAVSTVENH USTANOVA smjernica Ministarstva financija i Uputa 

Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi kako slijedi:

Temeljem čl. 9. Zakona o zdravstvenoj 

zaštiti («Narodne novine» 150/08.,71/10.) Županija  

je u svom Proračunu obvezna osigurati sredstva  

zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač za :

- investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće 

održavanje zdravstvenih ustanova-prostora,

- medicinsku i nemedicinsku opremu i 

prijevozna sredstava,

- informatizaciju zdravstvene djelatnosti. 2. Koncesije za obavljanje javno zdravstvene 

 službe na području Brodsko-posavske 

Investicijsko ulaganje obuhvaća rashode za županije

nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

Investicijsko održavanje obuhvaća dodatno ulaganje Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti 

u nefinancijsku imovinu zdravstvenim ustanovama («Narodne novine» 150/08.,71/10.) javnu 

kojim se produžava vijek uporabe, povećava zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene 

kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju djelatnosti  mogu obavljati  na osnovi koncesije :

funkcionalna svojstva nefinancijske imovine.

 Vlada Republike Hrvatske jednom godišnje · fizičke osobe(ako ispunjavaju uvjete 

donosi  Uredbu o načinu izračuna pomoći izravnanja propisane Zakonom) i

za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i · zdravstvene ustanove  (ako ispunjavaju 

područne (regionalne) samouprave. Uredbom se uvjete propisane Zakonom) . 

utvrđuje način izračuna pomoći izravnanja 

zadecentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Na osnovi koncesije obavljat će se javna 

prema posebnim zakonima i Odlukama o kriterijima zdravstvena služba na primarnoj razini za  sljedeće 

i mjerilima  za osiguravanje minimalnog zdravstvene djelatnosti :

financijskog standarda javnih potreba u zdravstvu. · obiteljska (opća) medicina,

· dentalna zdravstvena zaštita,

Zdravstvene ustanove kojima je Brodsko- · zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske 

posavska županija osnivač : djece,

· zdravstvena zaštita žena,

· laboratorijska dijagnostika i

· zdravstvena njega u kući.
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Brodsko-posavska županija je u 2010. - obiteljska (opća) medicina1.250,00 kn,

godini provela postupak davanja koncesije za - dentalna zdravstvena zaštita 1.250,00 kn,

obavljanje javne zdravstvene službe na području - zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske 

Županije. Koncesije za obavljanje javne zdravstvene djece  1.250,00 kn,

službe sukladno Mreži javne zdravstvene službe, na - zdravstvena zaštita žena  1.250,00 kn,

prijedlog pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i - laboratorijska dijagnostika1.250,00 kn,

socijalnu skrb Županije, dao je župan, uz suglasnost - zdravstvena njega u kući  150,00 kn .

ministra.

 Koncesija se temeljem ugovora daje na 

Na području Brodsko-posavske županije vrijeme od deset godina.

ukupno je dodijeljeno 168 koncesija i to za : Dodijeljene koncesije prema mjestu 

dodijeljene koncesije i broju koncesija nalazi se u 

- obiteljsku (opću) medicinu  pedeset i tablici br.4 

devet (59), Temeljem iznesenog ukupni prihodi za 

- dentalnu zdravstvenu zaštitu četrdeset i Brodsko-posavsku županiju s osnova koncesija u 

devet (49), primarnoj zdravstvenoj zaštiti je 1.850.000,00 kn

- zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske Članak  41.stavak 6. Zakona o zdravstvenoj 

djece četiri (4), zaštiti govori o zakupni prostora domova zdravlja i 

- zdravstvenu zaštitu ženadvije (2) glasi: Ako prostor za obavljanje djelatnosti 

- laboratorijsku dijagnostiku dvije (2), koncesionaru daje u zakup dom zdravlja zakupninu 

- zdravstvenu njegu u kući  pedeset i dvije  plaća koncedent.

(52). Temeljem toga Županija kao koncedent ima 

obvezu platiti zakupninu koncesionarima koji 

Utvrđeni iznos koncesijske naknade za primarnu zdravstvenu zaštiti obavljaju u prostorima 

obavl janje javne zdravs tvene s lužbe po domova zdravlja, a to na razini Županije čini 

zdravstvenim djelatnostima (mjesečna naknada) : financijsku godišnju obvezu od 1.254.600,00 kn.
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3. Financiranje programa mjera zaštite - provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: 

zdravlja stanovništva od štetnih čimbenika ispitivanje namirnica i predmeta opće 

okoliša uporabe, ispitivanje vode za piće,

- organizaciju i rad mrtvozorničke službe

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti 

(«Narodne novine» 150/08., 71/10.). Županija svoja Program mjera zaštite zdravlja stanovništva 

prava, obveze, zadaće i ciljeve na području od štetnih čimbenika okoliša provodit će Zavod za 

zdravstvene zaštite ostvaruje tako da osigurava javno zdravstvo Brodsko-posavske županije u 

sredstva za: suradnji s Uredom državne uprave u Brodsko-

posavskoj županiji, Službom za društvene 

- provođenje epidemiološke, zdravstveno- djelatnosti - Odsjek za rad, zdravstvo i socijalnu skrb 

s ta t i s t ičke ,  soc i ja lno-medic inske i  (sanitarna inspekcija).

zdravstveno-ekološke djelatnosti, te 

promicanje zdravlja i prevenciju bolesti na 

svom području, Tablica 5: Programi u zdravstvu
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Program javnih potreba i potrebnih Klasa: 400-09/10-01/4

sredstava u područjima zdravstva i socijalne skrbi za Urbroj: 2178/1-01-10-1

koje se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko- Slavonski Brod,16.prosinca 2010.

posavske županije u ukupnom iznosu od 

4.357.354,30 kuna,  sastavni je dio razdjela 7. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Proračuna Brodsko-posavske županije za BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2011.godinu.

PREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zdravko Sočković, v.r.
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160. Klasa: 023-01/10-01/1

Urbroj: 2178/1-01-10-1

Slavonski Brod, 16. prosinca 2010.

Na temelju članka 35. i 53. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne PREDSJEDNIK 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

36/09) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske Zdravko Sočković, v.r.

županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 10/09 i 19/10) Županijska skupština na 

12. sjednici, održanoj 16. prosinca 2010., donijela je

O D L U K U

- akti  župana:

o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu  županijskih upravnih tijela

161.

Članak 1.

Na  temelju  članka  6.  Zakona  o  

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o regionalnom  razvoju  ("Narodne  novine"  br 

ustrojstvu i djelokrugu županijskih upravnih tijela 153/09)  i  članka  3.  Pravilnika  o  obvezatnom  

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. sadržaju  metodologiji  izrade  i  načinu  

20/05, 23/07, 5/08 i 17/09). vrednovanja  županijske  razvojne  strategije  

("Narodne  novine"  br.  53/10)  i  članka  56+.  

Statuta  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni 

Članak 2. vjesnik  BPŽ"  br.  10/09.  i  19/10)  župan  Brodsko-

posavske  županije  donio  je

Članak 19. briše se.

ODLUKU

Članak 3. o  osnivanju  i  imenovanju  predsjednika  i  

članova  Partnerskog  vijeća  

U članku 7. stavku 2. riječi: „voditelji ureda“ Brodsko-posavske  županije

mijenjaju se u „voditelji odsjeka (ureda)“.

Članak  1.

Članak 4.

Ovom  Odlukom  osniva  se  i  imenuje  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana predsjednik  i  članovi  Partnerskog  vijeća  

nakon objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske  županije  kao  savjetodavnog  

Brodsko-posavske županije“. tijela  sa  ciljem  definiranja  prioriteta  Brodsko-

posavske  županije  i  predlaganja  razvojnih  

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA projekata  na  razini  statističke  regije  Srednja  i  

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Istočna  (Panonska)  Hrvatska.
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Članak  2. 9. Vladimir  Štefanek,prof.,  pročelnik  UO  za  

obrazovanje,  šport  i  kulturu,  član

Partnersko  vijeće  obavlja  poslove  koji  se  10. Dunja  Magaš,dipl.ing.,  pročelnica  UO  za  

odnose  na: graditeljstvo  i  prostorno  uređenje,  članica

11. Miroslav  Jarić,dipl.ing.,  pročelnik  UO  za  

1. savjetovanje  i  davanje  smjernica  tijekom  komunalno  gospodarstvo  i  prostorno  

izrade  Županijske  razvojne  strategije, uređenje,  član

2. davanje  mišljenja  županu  o  učinkovitosti  12. Željko  Burazović,dipl.ing.,  pročelnik  UO  

i  kvaliteti  Županijske  razvoje  strategije  i za  poljoprivredu,  član

drugih  županijskih  planskih  i  13. Slavko  Bešlić,dipl.iur.,  pročelnica Stručne  

programskih  dokumenata, te  predlaganje  službe  Županijske  skupštine  i  župana,  

njihovih  izmjena  i  dopuna, članica

3. nadziranje  provedbe  Županijske  razvoje  14. Igor  Čižmek,dipl.ing.,  ravnatelj  Zavoda  

strategije,  Akcijskog  plana  i drugih  za  prostorno  uređenje,  član

županijskih  planskih  dokumenata  i  15. Mario  Pavičić,dipl.ing.,  ravnatelj  Javne  

sukladno  tome: ustanove  za  upravljanje  zaštićenim  

- ocjenjivanje  stupnja  napretka  u  prirodnim  vrijednostima  BPŽ,  član

postizanju  ciljeva  Županijske  razvojne  16. Mirko  Duspara,dr.med.,  gradonačelnik  

strategije  i  ostalih  dokumenata, grada  Slavonskog  Broda,  član

- odobravanje  godišnjih  i  završnih  17. Josip  Vuković,dipl.ing.,  gradonačelnik  

izvješća  o  provedbi  Županijske  razvojne  grada  Nove  Gradiške,  član

strategije  i  Akcijskog  plana. 18. Pavo  Klarić,  načelnik  općine  Gornji  

4. podnošenje  godišnjeg  izvješća  o  radu  Bogićevci,  član

Partnerskog  vijeća  Brodsko-posavske  19. Zvonimir  Karlik,  načelnik  općine  

županije  županu. Dragalić,  član

20. AntunPavetić,  načelnik  općine  Oriovac,  

član

Članak  3. 21. Đuro  Anđelković,  načelnik  općine  Davor,  

član

U  Partnersko  vijeće  Brodsko-posavske  22. Mato  Grgić,  načelnik  općine  Garčin,  član

županije  imenuju  se: 23. Josip  Stanić,  načelnik  općine  Klakar,  član

24. Vjeran  Milković,  direktor  Razvojne  

1. Danijel  Marušić,dr.vet.med., župan,  agencije  grada  Slavonskog  Broda d.o.o.,  

predsjednik član

2. Davor  Vlaović,dipl.ing.,  zamjenik  župana,  25. Ivan  sertić, direktor  Industrijskog  parka  

zamjenik  predsjednika Nova  Gradiška d.o.o.,  član

3. Ružica  Vidaković,oec.,  zamjenica  župana,  26. Mirela  Brechelmaher,  službenica  u  CTR-

zamjenica  predsjednika u - Razvojna  agencija  BPŽ d.o.o.,  članica

4. Marijan  Štefanac,dipl.oec.,  pročelnik  UO  27. Krešimir  Rudec,  tajnik  HGK  Županijske  

za  razvoj  i  europske  integracije,  član komore  Slavonski  Brod,  član

5. Dragan  Jelić,dipl.ing.,  direktor  CTR-a,  28. Zdravko  Stipetić,  predsjednik  Uprave  ĐĐ  

Županijska  razvojna  agencija,  član Holding d.d.,  član

6. Stjepan  Bošnjaković,dipl.ing.,  pročelnik  29. Mr.sc.  Vlado  Prskalo,  ravnatelj  Srednje  

UO  za  gospodarstvo,  član škole  M.A.Relković,  Slavonski  Brod,  

7. Ivan  Lukić,dipl.oec.,  pročelnik  UO  za  član

Proračun  i  financije,  član 30. Pero  Huljić,  direktor  Turističke  zajednice  

8. Klara  Šćuka,prof.,  pročelnica  UO  za  BPŽ,  član

zdravstvo  i  socijalnu  skrb,  članica 31. prof.dr.sc. Antun  Stoić, privremeni  dekan  
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Veleučilišta  Slavonski  Brod,  član Članak  7.

32. prof.dr.sc.  Dražen  Kozak, dekan  

Strojarskog  fakulteta,  član Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

33. Franjo  Tutić,  direktor  PPK-a  Nova  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  

Gradiška,  član vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

34. Marko  Neretljak,  pročelnik  Područne  

službe  HZZ,  član Klasa  :  023-01/10-01/525

35. Željka  Pergl,  tajnica  Obrtničke komore  Urbroj:  2178/1-11-01-10-1

BPŽ,  članica Slavonski  Brod,  2.  prosinca  2010.

36. Vera  Novaković,  rukovoditeljica  HZPSS  

Područni  odjel  BPŽ,  članica Župan

37. Barica  Blaževac,  službenica  Centra  za  Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

socijalnu  skrb  Slavonski  Brod,  članica

38. Kata  Pavlic, v.d.  rukovoditelja  HZZO- 

Područni  ured  Slavonski  Brod,  članica

39. Gordana  Matanović,  predsjednica  Udruge  

Brod,  članica

40. Rade  Bosanac,  predstavnik  nacionalnih  162.

manjina,  član

41. Krešimir  Škuljević,prof.,  predsjednik  

Savjeta  mladih  BPŽ,  član Na  temelju  članka  39.  Zakona  o  

42. Šimo  Beneš,  predsjednik  Udruge  izvršenju  državnog  proračuna  za  2010.  od  17.  

Brodsko-ekološko  društvo,  član prosinca  2009.  godine  ("Narodne  novine"  br.  

151/09)  i  članka  56.  Statuta  Brodsko-posavske  

županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

Članak  4. županije"  br. 10/09),  25.  studenoga  2010.  godine  

župan  Brodsko-posavske  županije  na  prijedlog  

Način  rada  i  izvršavanje  zadaća  Upravnog  odjela  za  komunalno  gospodarstvo  i  

Partnerskog  vijeća  uređuje  se  Poslovnikom  o  zaštitu  okoliša  donosi

radu  Partnerskog  vijeća  Brodsko-posavske  

županije. ODLUKU

o  raspodjeli  sredstava  za  sufinanciranje  

Članak  5. Programa  komunalne  infrastrukture  u  2010.  

godini

Stručne,  administrativne  i  tehničke  

poslove  rada  Partnerskog  vijeća  osigurava  

Upravni  odjel  za  razvoj  i  europske  integracije. 1.

Ovom  Odlukom  raspoređuju  se  sredstva  

Članak  6. kapitalne  pomoći  jedinicama  lokalne  samouprave  

osigurana  u  Proračunu  Brodsko-posavske  

Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke  prestaju  županije  za  2010.  godinu  na  razdjelu  5.  

ovlasti  Partnerskog  vijeća  za  Regionalni  Upravnog  odjela  za  komunalno  gospodarstvo  i  

operativni  program  Brodsko-posavske  županije. zaštitu  okoliša  u  ukupnom  iznosu  od  

4.291.000,00 kuna.
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2. 163.

Sredstva  iz  točke  1.  ove  Odluke  

namijenit  će  se  za: Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  

i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  

1. kapitalne  pomoći  općinama  za  novine"  br.  33/01,  60/01-vjerodostojno  

cestogradnju 1.200.000,00 kn tumačenje,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09)  i  

2. kapitalne  pomoći  općinama  za  članka  56.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  

vodoopskrbu 2.380.000,00 kn ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  

3. kapitalne  pomoći  općinama  za  br.  10/09  i  10/10),  župan  Brodsko-posavske  

vodoodvodnju 711.000,00  kn županije  donio  je

POSLOVNIK

3.

o  izmjenama  i  dopunama  Poslovnika  o  radu  

Sredstva  kapitalne  pomoći  rasporedit će  župana  i  zamjenika  župana  

se  jedinicama  lokalne  samouprave  za  namjenu  i  Brodsko-posavske  županije

u  iznosima  navedenim  u  tablici  koja  je  sastavni  

dio  ove  Odluke.

Članak  1.

4. Ovim  Poslovnikom  mijenja  se  i  

dopunjuje  Poslovnik  o  radu  župana  i  zamjenika  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  župana  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

donošenja  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  županije"  br.  13/09).

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Članak  2.

5. U  članku  4.  brišu  se  alineje  2.  i  15.

Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke  prestaje  

važiti  Odluka  o  raspodjeli  sredstava  za  Članak  3.

sufinanciranje  Programa  komunalne  infrastrukture  

u  2010.  godini  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Brišu  se  članci  13.  i  14.

posavske  županije", br. 4/10).

Klasa  :  023-01/10-01/544 Članak  4.

Urbroj:  2178/1-11-01-10-1

Slavonski  Brod,  25. 11.  2010. Ovaj  Poslovnik  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  

Župan vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

Klasa  :  023-01/10-01/562

Urbroj:  2178/1-11-01-10-1

Slavonski  Brod,  7.  prosinca  2010.

Župan

Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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- akti  gradonačelnika: komunikacijske  infrastrukture,  mijenja  se  i  sada  

izmijenjen  glasi:

196. - ZONA  1:  kabelska  kanalizacija  u  centru  

grada,  poslovnim  zonama  uz  vrlo  visoke  

prihode  i veliku  prisutnost  konkurencije  

Na  temelju  članka  35.  stavka  2.  Zakona  (velika  zidana  kabelska  kanalizacija  s  

o  vlasništvu  i drugim  stvarnim  pravima  monolitnim  zdencima,  građena  uglavnom  

("Narodne  novine"  br.  91/96,  68/98,  137/99,  do  1993.  godine.

22/00,  73/00,  129/00,  114/01,  79/06,  141/06,  - ZONA  2:  kabelska  kanalizacija  u  centru  i  

146/08,  38/09,  153/09),  članka  48.  Zakona  o  izvan  centra  grada  uz  srednje  prihode i  

lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  prisutnost  konkurencije  srednjeg  

("Narodne  novine"  br.  33/01,  60/01-vjerodostojno  intenziteta  (montažna  kanalizacija  s  2-8  

tumačenje,  129/05,  109/07,  125/08  i  36/09)  i  PVC  cijevi  110 MM)

članka  47.  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  - ZONA  3:  kabelska  kanalizacija  u  

("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  prigradskim  naseljima  i  selima,  kao  i  

br.  6/09  i  13/10),  gradonačelnik  grada  kabeli  postavljeni  direktno  u  zemlju,  s  

Slavonskog  Broda  donosi rezervnom  cijevi  50 mm.

ODLUKU

Članak  2.

o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  visini  iznosa  

naknade  za  zasnivanje  prava  služnosti  na  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

javnim  površinama  u  svrhu  gradnje,  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  

polaganja,  održavanja,  razvoja  i  korištenja  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

slektroničke  komunikacijske  infrastrukture

Klasa  :  940-01/10-01/403

Urbroj:  2178/01-07-10-2

Članak  1. Slavonski  Brod,  8.  prosinca  2010.

Članak  VI.  Odluke  o  visini  iznosa  Gradonačelnik

naknade  za  zasnivanje  prava  služnosti  na  javnim  Mirko  Duspara, dr.med., v.r.

površinama  u  svrhu  gradnje,  polaganja,  

održavanja,  razvoja  i  korištenja  elektroničke  

GRAD
SLAVONSKI  BROD
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23. B.  RAČUN ZADUZIVANJA
 /FINANCIRANJA 
 
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE0,00Na temelju članka 6. i 39. Zakona o 

proračunu ( „Narodne novine“ br. 87/08), članka 

35.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) C.  IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-

VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJAvjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08 i 
/FINANCIRANJA   0,0036/09) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županija“ br. 

10/09.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 
Članak 2.

13. sjednici održanoj 21.12. 2010. godine, donosi  

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u 
O D L U K U Računu  prihoda i izdataka za 2010. godinu, koja je 

sastojak ove Odluke.
o izmjenama i dopunama Odluke o  
Proračunu općine Donji Andrijevci 

za 2010. godinu II POSEBNI DIO

Članak 3.
I OPĆI DIO

Posebni dio Proračuna sadrži prikaz izdataka 
Članak 1. po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama i 

sastojak je ove  Odluke.
Proračun općine Donji Andrijevci za 2010. godinu 
sastoji se od:

III ZAVRŠNE ODREDBE
A .  RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Članak 4.
1. PRIHODI (klasa 6) 4.959.984,00
2. PRIHODI OD NEFINANC. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
 IMOVINE (klasa 7) 255.000,00 “Službenom vjesniku Brodsko  posavske županije”.
UKUPNO PRIHODI 5.214.984,00

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
3. RASHODI (klasa 3)  3.600.567,48 OPĆINSKO VIJEĆE
4. RASHODI ZA NEFINANC.

IMOVINU (klasa 4) 1.614.416,52 Klasa:400-01/10-01/16
UKUPNO RASHODI 5.214.984,00 Urbroj:2178/07-03-10-1

Donji Andrijevci, 21.12.2010. godine
5. RAZLIKA (višak, manjak) 0,00

PREDSJEDNIK
Stanko Ćorić, v.r.

OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  24Strana:  2340



»SLUŽBENI  VJESNIK« Strana:  2341Broj:  24



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  24Strana:  2342



»SLUŽBENI  VJESNIK« Strana:  2343Broj:  24



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  24Strana:  2344



»SLUŽBENI  VJESNIK« Strana:  2345Broj:  24



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  24Strana:  2346



»SLUŽBENI  VJESNIK« Strana:  2347Broj:  24



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  24Strana:  2348



»SLUŽBENI  VJESNIK« Strana:  2349Broj:  24



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  24Strana:  2350



»SLUŽBENI  VJESNIK« Strana:  2351Broj:  24



24. Članak 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u 

Na temelju članka 6. i 39. Zakona o Bilanci prihoda i izdataka za 2011. godinu, koja je 

proračunu («Narodne novine» br. 87/08), članka 35. sastojak ove Odluke.

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01- II POSEBNI DIO

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 

36/09) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci Članak 3.

(«Službeni vjesnik Brodsko  posavske županije» br. 

10/09.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na Posebni dio Proračuna sadrži prikaz izdataka 

13. sjednici održanoj 21.12.2010. godine, donosi po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama i 

sastojak je ove Odluke.

O D L U K U

o Proračunu općine III ZAVRŠNE ODREDBE

Donji  Andrijevci za 2011. godinu

Članak 4.

I OPĆI DIO Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

“Službenom vjesniku Brodsko  posavske županije”.

Članak 1.

DONJI ANDRIJEVCI

Proračun općine Donji Andrijevci za 2011. godinu OPĆINSKO VIJEĆE

sastoji se od:

Klasa:400-01/10-01/14

 A RAČUNA PRIHODA I RASHODA Urbroj:2178/04-03-10-01

Donji Andrijevci, 21.12. 2010. godine

PRIHODI 4.353.000,00
PREDSJEDNIKRASHODI 4.353.000,00

Stanko Ćorić, v.r.RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

 PRETHODNIH GODINA

  /VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/

RASPOLOŽIVA  SREDSTVA  IZ 
PRETHODNIH GODINA -
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25. Sreds tva  P ro računa dod je l ju ju  se  

proračunskim korisnicima mjesečno do 15-og u 

tekućem mjesecu za protekli mjesec u visini 1/12 

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o sredstava predviđenih u posebnom dijelu Proračuna.

proračunu («Narodne novine» br. 87/08), članka 35. Korisnici Proračuna će koristiti sredstva za utvrđene 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) namjene do visine utvrđene Proračunom, ukoliko se 

samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01- izmjenama i dopunama Proračuna ne utvrdi drukčije.

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 

36/09) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 

(«Službeni vjesnik Brodsko  posavske županije» br. Članak 4.

10/09.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 

13. sjednici održanoj 21.12.2010. godine, donosi Korisnici Proračuna koriste sredstva u 

skladu sa svojim godišnjim financijskim planom.

O D L U K U Korisnici Proračuna ne smiju preuzimati 

obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote 

o izvršavanju Proračuna raspoređene u posebnom dijelu Proračuna.

općine Donji  Andrijevci za 2011. godinu

Članak 5.

Članak 1.

Za izvršenje Proračuna odgovoran je 

Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i općinski načelnik.

izdaci Proračuna općine Donji Andrijevci za 2011. Naredbodavac za izvršenje Proračuna je 

godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo općinski načelnik.

izvršavanje, upravljanje njegovim prihodima, 

primicima, rashodima, izdacima, te prava i obveze 

svih korisnika proračunskih sredstava. Članak 6.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti 

Članak 2. planiranih prihoda /primitaka/, te rashoda /izdataka/ 

Proračuna, izvršit će se njihovo uravnoteženje, 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog putem izmjena i dopuna Proračuna.

dijela. Opć in sk i  nače ln ik  može  odob r i t i  

Opći dio Proračuna sastoji se od računa preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela, s 

prihoda i rashoda. U računu prihoda i rashoda time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće 

iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama, te svi od 5%.

rashodi po vrstama i osnovnim namjenama. Posebni 

dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka 

po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama. Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

Članak 3. objavljivanja u »Službenom vjesniku  Brodsko - 

posavske županije», a primjenjivat će se od 1. 

 Sredstava Proračuna osiguravaju se siječnja 2011. godine.

proračunskim korisnicima u posebnom dijelu 

Proračuna, određeni za nositelja sredstava na 

pojedinim stavkama. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
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Klasa:400-01/10-01/15 2. Posljedice po kritičnu infrastrukturu,

Urbroj:2178/04-03-10-1 3. Snage za zaštitu i spašavanje,

Donji Andrijevci, 21.12.2010. 4. Zaključne ocjene,

5. Zemljovidi:

PREDSJEDNIK - Područje odgovornosti i prometna 

Stanko Ćorić, v.r. infrastruktura

- Elektroenergetska mreža

- Pošta i telekomunikacije 

- Plinovodi i naftovodi 

- Vodoopskrbna mreža 

6. Položaj i karakteristike područja općine 

26. Donji Andrijevci.

 Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i Članak3.

spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07 i 

38/09) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci Sastavni dio Procjene je i poseban izvadak 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj naslovljen kao "Zahtjevi za zaštitu i spašavanje u 

10/09), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na dokumentima prostornog uređenja općine Donji 

svojoj 13. sjednici održanoj dana 21.12. 2010. Andrijevci".

godine donosi

O D L U K U Članak 4.

o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-

velikih nesreća za područje općine posavske županije".

Donji Andrijevci

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Članak 1.

Klasa:810-01/10-01/16

D o n o s i  s e  P r o c j e n a  u g r o ž e n o s t i  Urbroj:2178/04-03-10-1

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od Donji Andrijevci, 21.12.2010.

katastrofa i velikih nesreća za područje općine Donji 

Andrijevci (u nastavku teksta: Procjena). PREDSJEDNIK

Stanko Ćorić, v.r.

Članak 2.

Procjena sukladno metodologiji za izradu 

sadrži:

1. Vrste, intenzitet i učinci te moguće 

posljedice djelovanja prirodnih i tehničko-

tehnoloških katastrofa i velikih nesreća po 

stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te 

okoliš
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27. voda na području naselja Donji Andrijevci  cca 100 

slivnika jedanput godišnje

 -  nabavka i zamjena 5 oštećenih slivničkih 

  Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o rešetki na nerazvrstanim cestama

komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj Rok: svibanj  lipanj

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03.   -  održavanje i zamjena crpnih pumpi za 

pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i odvodnju u prepumpnim jamama

članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci (»Služ Rok: kontinuirano

beni vjesnik Brodsko-posavske županije« 10/09), 

Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci, na 13. 

sjednici održanoj 21.12.2010. godine, donijelo je II Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 

na čišćenje javnih površina

P R O G R A M

II.1. čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih 

održavanja komunalne infrastrukture zona, otvorenih odvodnih kanala, dječjih igrališta i 

na području općine Ddonji  Andrijevci javnih prometnih površina, osim javnih cesta):

za 2011. godinu

- na području naselja Donji Andrijevci 

- ručno čišćenje i metenje Trga kralja 
Članak 1. Tomislava oko zgrade općinske uprave i 

društvenog doma
Ovim Programom uređuje se održavanje komunalne - na području naselja Staro Topolje
infrastrukture na području općine Donji Andrijevci - ručno čišćenje i metenje pločnika ispred 
za komunalne djelatnosti iz članka 22. stavak 1. društvenog doma 
Zakona o komunalnom gospodarstvu, a to su:

- na području naselja Sredanci
1. odvodnja atmosferskih voda,

- ručno čišćenje i metenje pločnika ispred 
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

društvenog doma
čišćenje javnih površina,

- na području naselja Novo Topolje
3. održavanje javnih površina,

- ručno čišćenje i metenje pločnika ispred 4. održavanje nerazvrstanih cesta,
zgrade društvenog doma5. održavanje groblja i

- ručno čišćenje otvorenog odvodnog kanala 6. javna rasvjeta.
ispred zgrade društvenog doma

Sastavni dio ovog Programa je iskaz financijskih 
Rok: kontinuiranosredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s 

naznakom izvora financiranja.

II.2. čišćenje zelenih površina 

Članak 2.
-uređenje i održavanje travnjaka 

-proljetno grabljanje travnjaka radi odstranjivanja U 2011. godini održavanje komunalne infrastrukture 
krutih otpadaka, prorahljivanje travnjaka i iz članka 1. ove Odluke na području općine Donji 
priprema za košnju, rad se obavlja prije prve Andrijevci obuhvaća:
košnje na sljedećim lokacijama: parkovi i 

ostale zelene površine na Trgu kralja 

Tomislava u Donjim Andrijevcima, zelene  I Odvodnju atmosferskih voda
površine oko društvenih domova u Starom 

Topolju, Novom Topolju i Sredancima. -  čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih 
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-Rok: travanj -generalno uređenje groblja u Donjim Andrijevcima, 

Starom Topolju, Novom Topolju i -strojna košnja parkovnih i zelenih površina s 
Sredancima.grabljanjem otkosa i odvozom na deponij. 

Potrebno je izvršiti 8 otkosa godišnje na -Rok:travanj ili svibanj i listopad

lokacijama iz prethodnog stavka. -košnja trave u grobljima na području općine 
Rok: travanj  rujan Rok: travanj - listopad

-uređenje grmlja, raslinja i živica

VI Održavanje javne rasvjete-rezidba drveća te kresanje nisko izraslih grana, 

skupljanje, utovar i odvoz na deponiju, cca 
- održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 50 stabala na području općine

u svim naseljima na području općine.-Rok: svibanj  listopad
Rok: kontinuirano-rezidba živica

-Rok: svibanj ili lipanj i kolovoz ili rujan

-skupljanje smeća iz grmlja, živica i ostalog raslinja, 
Članak 3.

utovar i odvoz na deponiju

Rok: travanj  rujan
Ovaj Program stupa na snagu danom objavljivanja u 

-
«Službenom vjesniku Brodsko  posavske županije».

-grabljanje lišća 

-grabljanje lišća i odvoz na deponiju OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
-Rok: listopad i studeni ili prosinac OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:363-01/10-01/66
III Održavanje javnih površina Urbroj:2178/04-03-10-1

Donji Andrijevci, 21.12.2010.
-popravak demoliranih kanti za otpatke

Rok: kontinuirano PREDSJEDNIK
- Stanko Ćorić, v.r.
-nabavka i postavljanje 10 novih kanti za otpatke

Rok: lipanj

-

-nabavka i postavljanje 10 znakova obavijesti s 

nazivima ulica

-u Donjim Andrijevcima

Rok:svibanj  listopad

IV Održavanje nerazvrstanih cesta

- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim 

agregatom u naseljima na području općine 

(Donji Andrijevci, Staro Topolje, Novo 

Topolje i Sredanci)

 Rok: ožujak  studeni

V  Održavanje groblja
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ISKAZ

FINANCIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU
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45. II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

Na temelju članka 30. Statuta općine Gornja donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske Brodsko-posavske županije“.

županije”, br. 9/09.) a u svezi sa čl. 133. Zakona o 

proračunu ( NN br. 96/03 )  Općinsko vijeće općine OPĆINSKO VIJEĆE

Gornja Vrba na 11. sjednici, na sjednici održanoj 30. OPĆINE GORNJA VRBA

studenog 2010.godine, donosi:

KLASA: 041-01/10-01/1

Z A K L J U Č A K URBROJ: 2178/28-02-10/2

U Gornjoj Vrbi, 30.11.2010.godine

o prihvaćanju izvješća 

Državnog ureda za reviziju Predsjednik 

  Općinskog vijeća:

Josip Marunica, v.r.

I

Prihvaća se izvješće Državnog ureda za 

reviziju , područni ured Slavonski Brod,  KLASA: 

041-01/10-02/13-8, URBROJ: 613-14-10-3 od 

16.09.2010.g.o obavljenoj reviziji financijskih 

izvještaja i poslovanja općine Gornja Vrba za 2009.g.

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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46. Komunalna djelatnost javna rasvjeta 

obuhvaća komunalne poslove održavanja objekata i 

uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih 

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o površina, javnih cesta, a naročito tekuće održavanje 

komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03  objekata i uređaja javne rasvjete, zamjena dotrajalih 

pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i stupova, rasvjetnih armatura, bojanje rasvjetnih 

članka 30. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni stupova i dr.

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 09/09), Komunalna djelatnost održavanja i uređenja 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 11. sjednici nerazvrstanih cesta obuhvaća poslove nabave, 

održanoj 30.11. 2010.g. donijelo je: prijevoza i ugradnje kamenog agregata, sanacije 

udarnih rupa («krpanje» asfaltnim slojem), 

 O D L U K U nasipanje poljskih putova, nasipanje nerazvrstanih 

cesta, čišćenje otvorenih kanala i po potrebi iskop 

o komunalnim djelatnostima koje se mogu novih, uređenje bankina, čišćenje snijega i sl. na 

obavljati na temelju pisanog ugovora nerazvrstanim cestama na područje općine Gornja 

Vrba.

I OPĆA ODREDBA Komunalna djelatnost održavanja groblja 

obuhvaća poslove održavanja prostora za obavljanje 

Članak 1. ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop pokojnika, 

uređenje groblja, održavanje trajnih nasada, košnja 

O v o m  O d l u k o m  o  k o m u n a l n i m  trave, uređenje staza, sakupljanje otpada, utovar i 

djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju odvoz na deponiju, čišćenje snijega i sl.

pisanog ugovora (u daljnjem tekstu: Odluka) Komunalna djelatnost održavanja javnih 

određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu površina obuhvaća održavanje javnih zelenih 

obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih 

obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i 

osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja javnih prometnih površina, te dijelova javnih cesta 

ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne 

djelatnosti na temelju ugovora na području općine održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Gornja Vrba ( u daljnjem tekstu: Općina).

I UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

II ODREĐIVANJE KOMUNALNIH

DJELATNOSTI Članak 3.

Članak 2. Postupak podnošenja ponuda za obavljanje 

komunalnih poslova komunalnih djelatnosti iz 

Komunalne djelatnosti koje se mogu članka 2. ove Odluke provodi se:

obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj - prikupljanjem ponuda

osobi jesu: - javnim natječajem

- održavanje javne rasvjete Prikupljanju ponuda pristupit će se kada 

- održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta vrijednost komunalnih poslova komunalne 

- održavanje groblja djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost 

- održavanje javnih površina od 200.000,00 kuna.
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Javnom natječaju pristupit će se kada se u tjednom tisku i na oglasnoj ploči općine Gornja 

vrijednost komunalnih poslova komunalne Vrba.

djelatnosti u godišnjem iznosu prelazi vrijednost od 

200.000,00 kuna.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili Članak 6.

javnog natječaja donosi općinski načelnik. 

Postupak prikupljanja ponuda ili javnog Ponuda mora biti izražena u obliku 

natječaja provodi Povjerenstvo za nabavu. naznačenom u dokumentaciji za nadmetanje.

Ponuda mora biti uvezena u cjelinu na način 

da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje 

1. Prikupljanje ponuda listova ili dijelova ponude.

Stranice ponude označavaju se rednim 

Članak 4. brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili 

ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za Ponuda se predaje u izvorniku.

dostavu ponude za najmanje tri ponuditelja. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u 

Poziv za dostavu ponude ponuditeljima zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, 

upućuje općinski načelnik. nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta 

Poziv za dostavu ponude mora sadržavati nabave na koji se ponuda odnosi, naznakom «NE 

sve elemente potrebne ponudi te l j ima za OTVARAJ- PONUDA ZA…«, te ostalim podacima 

pravovaljano podnošenje ponude, koji su navedeni u sukladno dokumentaciji za nadmetanje, u roku od 10 

članku 5. ove Odluke. dana od dana objave natječaja.

Postupak odabira najpovoljnije ponude 

provodi Povjerenstvo za nabavu, na način i po 

postupku određenom člankom 8. ove Odluke. Članak 7.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti 

sljedeću dokumentaciju:

2. Javni natječaj

- naziv i točnu adresu ponuditelja,

  Članak 5. - dokaz o registraciji za obavljanje komunalne 

djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra 

Javni natječaj mora sadržavati: trgovačkog suda) ne stariji od 6 mjeseci,

- potvrde BON 1 i BON 2, ne starije od 30 

- djelatnost za koju se sklapa ugovor, dana,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor, - potvrde o plaćenim porezima i doprinosima 

- vrstu i opseg poslova, za zadnji mjesec prije objave natječaja 

- način određivanja cijene za obavljanje (Porezna uprava, RFMIO RZZO),

poslova, te način i rok plaćanja, -  izjavu i potvrdu o nekažnjavanju odgovorne 

- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora, osobe u svezi sa sudjelovanjem u 

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda, kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari 

- rok važenja ponude, ili pranju novca, ovjerenu od strane javnog 

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi, bilježnika,

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice - reference tvrtke, odnosno obrta  za 

Povjerenstva za provedbu natječaja, obavljanje komunalne djelatnosti koje je 

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude. predmet natječaja (izjavu o tehničkoj 

opremljenosti, stručnoj osposobljenosti, 

Javni natječaj iz st. 1. ovog članka objavljuje broju zaposlenih i sl.),
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- popis radova s potvrdama naručitelja o IV MJERILA ZA ODABIR PONUDE

uredno izvedenim radovima ( a koje su 

predmet natječaja) u posljednje tri godine, Članak 9.

- ponudben i  t roškovn ik s  ukupnom 

vrijednosti radova s posebno iskazanim Najpovoljnijom ponudom smatrat će se 

PDV-om. prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja prema 

traženim uvjetima i zahtjevima nadmetanja s 

najnižom cijenom za cjelokupni predmet nabave.

Članak 8. Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna 

prihvatljiva ponuda.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 

provest će otvaranje pristiglih ponuda na sjednici 

koja se može održati najranije 3 dana od isteka roka Članak 10.

za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti 

ponuda podnesenih putem pošte. Na temelju Odluke iz članka 8. st. 5. općinski 

načelnik sklapa ugovor o povjeravanju određenih 

Otvaranju pristiglih ponuda mogu biti komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

O tijeku postupka otvaranja prispjelih - vrijeme na koje se sklapa ugovor,

ponuda na javni natječaj vodi se zapisnik koji - vrstu i opseg poslova,

potpisuju članovi Povjerenstva . - način određivanja cijene za obavljanje 

poslova,  te način i rok plaćanja,

Ponude koje ne sadržavaju dokumentaciju - jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

navedenu u javnom natječaju kao i nepravovremeno 

pristigle ponude, neće se uzeti u razmatranje.

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Na osnovi pristiglih ponuda i zaključka 

Povjerenstva, općinski načelnik donosi zaključak o  Članak 11.

prijedlogu za odabir ponude, te isti upućuje 

Općinskom vijeću općine Gornja Vrba radi Danom stupanja na snagu ove Odluke 

donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima 

ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u 

komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora. općini Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-

Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg posavske županije“ br. 10/06,18/09).Ugovori o 

ponuditelja nije dozvoljena žalba, već se može povjeravanju određenih komunalnih djelatnosti 

pokrenuti upravni spor. sklopljeni temeljem Odluke o komunalnim 

Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 

obvezno sadrži djelatnosti za koje se sklapa ugovor, pisanog ugovora  („Službeni vjesnik Brodsko-

vrijeme na koje se sklapa ugovor, vrstu i opseg posavske županije“ br. 10/06) ostaju na snazi do 

poslova, način određivanja cijene za obavljanje isteka roka na koji su sklopljeni.

poslova, te način i rok plaćanja, jamstvo izvršitelja

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPĆINE GORNJA VRBA

PRIHODI  3.287.503,00

KLASA: 363-02/10-01/8 PRIHODI POSLOVANJA  3.003.903,00

URBROJ: 2178/28-10-1 PRIHODI OD PRODAJE 

 Gornja Vrba, 30.11. 2010.g. NEFINANCIJSKE IMOVINE  283.600,00

RASHODI 3.933.815,93

Predsjednik  RASHODI POSLOVANJA 2.553.105,00

Općinskog vijeća: RASHODI ZA NABAVU 

Josip Marunica, v.r. NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.380.710,93

RAZLIKA  VIŠAK/MANJAK   - 646.312,93  

 

B. RAČUN 

ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

47.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I 

ZADUŽIVANJA 0,00 

Na temelju članka 7. Zakona o proračunu IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I 

(“Narodne novine” br. 87/08) i članka 30. Statuta OTPLATE ZAJMOVA 0,00

općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko- NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE0,00 

posavske županije” br. 09/09), Općinsko vijeće 

općine Gornja Vrba na 11. sjednici održanoj30. C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

studenog  2010. godine, donijelo je: PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK/MANJAK PRIHODA I 

O D L U K U REZERVIRANJA)

o izmjenama i dopunama Proračuna općine VIŠAK PRIHODA PRENESENI  1.361.902,02

Gornja Vrba za 2010. godinu VIŠAK/MANJAK + NETO 

  ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + 

I. OPĆI DIO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  PRETHODNIH 

GODINA   715.589,09

Članak 1.

Članak 2.

  U  Proračunu općine Gornja Vrba za 2010. 

godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske Prihodi i rashodi Proračuna po grupama 

županije» br. 21 /09. ) članak 1. mijenja se i glasi: utvrđeni u bilanci prihoda i rashoda za 2010. godinu 

„Proračun općine Gornja Vrba za 2010. povećavaju se, odnosno smanjuju u računu prihoda i 

godinu sastoji se od: rashoda kako slijedi:
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48. Višak  prihoda  poslovanja  koristit  će  se  za  

pokriće  prihoda  od  nefinancijske  imovine.  Nakon  

preraspodjele  višak  prihoda  poslovanja  iznosit  će  

Na  temelju  članka  83.  stavak  2.  1.361.902,02 kn  i  kao  takav  bit  će  evidentiran  u  

Pravilnika  o  proračunskom  računovodstvu  i  knjigovodstvu.

računskom  planu  ("Narodne  novine"  br.  27/05).  

članka  30.  Statuta  općine  Gornja  Vrba  ("Službeni  

vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  09/09),  II.

Općinsko  vijeće  općine  Gornja  Vrba  na  11.  

sjednici  održanoj  30.  studenoga  2010.  godine,  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja.

donijelo  je

OPĆINSKO  VIJEĆE

ODLUKU OPĆINE  GORNJA  VRBA

o  raspodjeli  rezultata  poslovanja  Proračuna  Klasa  :  400-08/10-01/5

općine  Gornja  Vrba  na  dan  Urbroj:  2178/28-02-10-2

31. 12. 2009.  godine Gornja  Vrba, 30. studenoga 2010. godine

Predsjednik

I. Općinskog  vijeća

Josip  Marunica, v.r.

Višak  prihoda  poslovanja  na  dan  31. 12. 

2009.  godine  iznosio  je  4.657.488,82 kn.  manjak  

prihoda  od  nefinancijske  imovine  na  dan  31. 12. 

2009.  iznosio  je  3.295.586,80 kn.
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44. B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

 PREDHODNIH GODINA

( Višak prihoda i rezerviranja)

Na temelju članka 6.  Zakona o proračunu 

(“Narodne novine”br. 87/08.,) članka 32.stavka 4. Raspoloživa sredstva iz

Statuta općine Sikirevci  i članka 44. Poslovnika prethodnih godina  0,00 kn

Općinskog vijeća općine Sikirevci («Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije» br.10/09.) i na 

prijedlog Odbora za financije i Proračun,  Općinsko C. RAČUN ZADUŽIVANJA

vijeće općine Sikirevci na 17.sjednici održanoj  /FINANCIRANJA

16.prosinca 2010.godine, donosi:

Primici od financijske

P R O R A Č U N imovine i zaduživanja  0,00 kn

općine Sikirevci  za 2011.godinu Izdaci za financijsku 

imovinu i otplate zajmova  0,00 kn

I. OPĆI DIO Neto zaduživanje / financiranje  0,00 kn

Članak 1. Višak/Manjak + Raspoloživa sredstva iz prethodnih 

godina + Neto zaduživanje/ financiranje 0,00 kn

Proračun općine Sikirevci za 2011. godinu 

sastoji se od:

Članak 2.

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Opći dio prihoda i primitaka u tabelarnom 

Prihodi poslovanja  3.076.000,00 kn prikazu sadrži prihode i primitke po izvorima i 

Prihodi od prodaje vrstama prihoda, opći dio  rashoda i izdataka u 

nefinancijske imovine   260.770,00kn tabelarnom dijelu sadrži rashode i izdatke po 

izvorima i vrstama izdataka .  

Rashodi poslovanja 1.813.270,00 kn Posebni dio Proračuna sadrži rashode i 

Rashodi za izdatke iskazne u tabelarnom dijelu Proračuna te su 

nefinancijsku imovinu  1.523.500,00 kn raspoređeni  po n j ihovim nosi te l j ima i  

korisnicimakako slijedi:

Razlika- Višak / Manjak  0,00 kn

OPĆINA  SIKIREVCI
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Članak 3. Članak 2.

Proračun općine Sikirevci za 2011.godinu i Proračun se sastoji od bilance prihoda i 

stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom primitaka i bilance rashoda i izdataka koji su iskazani 

vjesniku Brodsko-posavske županije», a primjenjuje u općem i posebnom dijelu Proračuna.

se od 1.siječnja 2011.godine. U bilanci prihoda i primitaka iskazuju se porezni 

prihodi, potpore, prihodi od imovine, prihodi od 

OPĆINSKO VIJEĆE prodaje roba i usluga i ostali prihodi, primici od 

OPĆINE SIKIREVCI prodaje ne proizvodne imovine.

Bilanca rashoda i izdataka sastoji se od:

Klasa: 400-08/10-01/2 - rashodi: rashodi za zaposlene, materijalni 

Urborj: 2178/26-02-10-1 rashodi, naknade građanima i kućanstvima, 

Sikirevci, 16. prosinca  2010.god. donacije i ostali rashodi.

- Izdaci: izdaci za nabavu ne proizvedene 

Predsjednik imovine, izdaci za nabavu proizvedene 

Općinskog vijeća: imovine, izdaci za investicijsko održavanje.

Ivan Ivešić, v.r.

Članak 3.

Sva plaćanja u svezi s Proračunom obavljaju 

se preko žiro računa 2489004-1857000000 

45. otvorenog kod Vaba banka Varaždin, Podružnice Sl. 

Brod, Ispostave u Slavonskom Brodu.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu 

(Narodne novine, broj: 87/08) i članka 32. Statuta Članak 4.

općine Sikirevci, („Službeni vjesnik BPŽ“, broj: 

10/09), Općinsko vijeće općine Sikirevci na sjednici S proračunskog računa ne smiju se 

održanoj 16.prosinca 2010. godine donijelo je isplaćivati izdaci koji nisu predviđeni, a namjenska 

sredstva koristiti se namjenski.

O D L U K U

o izvršenju Općinskog proračuna općine Članak 5.

Sikirevci za 2011. godinu

Stvarna naplata prihoda nije ograničena 

procjenom prihoda u Proračunu.

Članak 1. Iznosi utvrđeni u Proračunu su maksimalne svote i 

stvarni izdaci i ne smiju biti veći od prihoda.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršenja Svi prijedlozi o povećanju izdataka koji smanjuju 

Općinskog proračuna općine Sikirevci za 2011. iznos neke druge pozicije rješavaju se izmjenama i 

godinu (u daljnjem tekstu Proračun), upravljanje dopunama Proračuna, tj. njegovim uravnoteženjem, 

prihodima i primicima, rashodima i izdacima a podnose se Općinskom vijeću na razmatranje i 

Proračuna, općinskom imovinom, te prava i obveze donošenje prije njihova izvršenja.

korisnika proračunskih sredstava.
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Članak 6. obavezan je izvijestiti Općinsko vijeće općine 

Sikirevci o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 

Proračun se objavljuje u "Službenom do 15. rujna.

vjesniku Brodsko-posavska županije".

Članak 12.

Članak 7.

Proračun se izvršava do 31. prosinca 2011. 

Za izvršenje Proračuna odgovoran je godine.

općinski načelnik općine Sikirevci koji utvrđuje  Financijske obaveze koje ne budu podmirene do 31. 

Prijedlog Proračuna i Godišnjeg obračuna prosinca podmiruju se iz namjenski odobrenih 

Proračuna, te donosi provedbene akte. sredstava Proračuna  sljedeće godine.

Naredbodavac za izvršenje Proračuna je općinski Samo naplaćeni prihodi jesu prihodi 2011. godine.

načelnik općine Sikirevci.

Članak 13.

Članak 8.

Utvrđivanje Prijedloga Godišnjeg obračuna 

Tijela državne uprave odgovorna za Proračuna od nadležnih tijela i donošenje Godišnjeg 

prikupljanje proračunskih prihoda odgovorna su za obračuna Proračuna predstavničkog tijela, te 

potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda na račun dostavljanje Godišnjeg obračuna Proračuna Uredu 

Proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i za reviziju i Ministarstvu financija, izvršit će se u 

provedbenim propisima. rokovima određenim Zakonom o proračunu.

Članak 9. Članak 14.

Proračunska sredstva dodjeljuju se na U Proračunu su planirana sredstva 

temelju raspoloživih sredstava Proračuna, a njihov Proračunske zalihe u svoti od  5.000,00 kuna O 

iznos mora se priopćiti svakom korisniku bar deset korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje 

dana prije doznake. općinski načelnik.

Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u Općinski načelnik općine Sikirevci ima pravo 

planiranim iznosima i planiranom dinamikom obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti 

tijekom godine, prednost u podmirenju izdataka sa Zakonom o proračunu.

Proračuna imat će sredstva za redovnu djelatnost 

stručnih službi, upravnog odjela i drugih korisnika 

Proračuna. Članak 15.

1. Općina Sikirevci može se zadužiti 

Članak 10. uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala i kod 

izvođača radova isključivo za kapitalne projekte 

Sredstva raspoređena Proračunom ne mogu obnove i razvitka (investicije) koji se financiraju iz 

se preraspodjeljivati između korisnika. Proračuna.

2. Odluku o zaduživanju donosi općinsko 

vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 11. 3. Ugovor o zaduživanju sklapa općinski 

načelnik uz prethodnu suglasnost Vlade Republike 

Općinski načelnik općine Sikirevci Hrvatske
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Članak 16. 46.

1. Proračun općine Sikirevci može se zadužiti 

ako godišnja obveza iz članka 104. Zakona o Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o 

Proračunu ne iznosi više od 20% ostvarenih vlastitih javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08), članka 32. 

prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik 

zadužuje, a u skladu Zakona o proračunu. Brodsko-posavske županije“, br.10/09.) Općinsko 

2. Općina Sikirevci može izdavati jamstva za vijeće općine Sikirevci na 17. sjednici održanoj 

ispunjavanje obveze javne ustanove. 16.prosinca 2010. g. donijelo je:

3. Izdano jamstvo uključuje se u opseg 

ukupnog zaduživanja općine. PLAN  NABAVE

4. Odluku o zaduživanju donosi Općinsko 

vijeće. roba, radova i usluga u 2011.g.

5. Davan je  j ams tva  uv je tova t  će  se  

osiguranjem naplate na temelju zaloga imovine 

tražitelja kredita, odnosno drugim instrumentima I

osiguranja.

U skladu s Proračunom općine Sikirevci za 

2011.g. utvrđuje se Plan nabave roba, radova i usluga 

Članak 17. u 2011.g.

Planirana sredstva za nabavu roba, radova i 

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze usluga u 2011.g. iskazuju se s porezom na dodanu 

na teret Proračuna tekuće godine samo za namjene i vrijednost.

do visine koja je utvrđena Proračunom.

II

Članak 18.

Plan nabave za 2011.g. temelji se na 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana potrebama općine Sikirevci, a sukladno sljedećim 

nakon objavljivanja u „Službenom vjesniku aktima:

Brodsko-posavske županije“. - Proračunu općine Sikirevci za 2011.g.

- Programu građenja uređaja  i objekata 

OPĆINA SIKIREVCI komunalne infrastrukture za 2011.g.

OPĆINSKO VIJEĆE - P r o g r a m u  o d r ž a v a n j a  k o m u n a l n e  

infrastrukture za 2011.g.

KLASA: 400-08/10-01/3

URBROJ: 2178/26-02-10-01

Sikirevci, 16.prosinac 2010. godine III

Predsjednik Tijekom 2010.g. provest će se nabava 

Ivan Ivešić, v.r. sljedećih roba, radova i usluga:
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IV 2011. godinu utvrđuju se prava korisnika na oblike 

pomoći iz djelatnosti socijalne skrbi koju osigurava 

Utvrđeni plan nabave uskladit će se tijekom općina Sikirevci.

godine u skladu s mogućnostima  potrebama općine 

Sikirevci i osiguranim sredstvima u Proračunu 

općine. Članak 2.

Pod korisnicima prava podrazumijevaju se 

V osobe  samci ili obitelji koji nemaju dovoljno 

sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, 

Ovaj Plan  stupa na snagu osmog dana od a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili

dana objavljivanja  u „Službenom vjesniku Brodsko- prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

posavske županije“, s primjenom od 1. siječnja 2011. 

god.

Članak 3.

OPĆINA SIKIREVCI

OPĆINSKO VIJEĆE Nadležna tijela po ovom Programu su 

načelnik općine Sikirevci i Općinsko vijeće općine 

Klasa: 400-02/10-01/2 Sikirevci koji o utvrđenim pravima na pojedini oblik 

Urbroj: 2178/26-02-10-1 pomoći izdaju odluku, odnosno rješenje, sukladno 

Sikirevci: 16. prosinca 2010. odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Predsjednik O žalbi protiv rješenja odlučuje nadležno tijelo 

Općinskog vijeća: Brodsko-posavske županije.

Ivan Ivešić, v.r. Žalba odgađa izvršenje prvostupanjskog rješenja 

osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Članak 4.

47. I. Kriteriji za ostvarivanje prava na oblike 

pomoći

1. Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na 

Temeljem članka 7., članka 20. i članka 38. pojedine oblike pomoći utvrđenih Socijalnim 

Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 73/97, 27/01, programom su:

59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07), te članka 32. Opći uvjeti: - državljanstvo Republike Hrvatske

Statuta općine Sikirevci («Službeni vjesnik - stalno prebivalište na području općine 

Brodsko-posavske županije»br.10/09.), Općinsko Sikirevci

vijeće općine Sikirevci na svojoj 17. sjednici 

održanoj 16.prosinca 2010. god. donijelo je: 2. Socijalni kriteriji za ostvarivanje prava na 

pojedine oblike pomoći su:

SOCIJALNI PROGRAM - korisnici pomoći za uzdržavanje u Centru 

za socijalnu skrb Sl. Brod

općine Sikirevci za 2011 godinu - drugi kriteriji utvrđeni pojedinim 

oblicima pomoći

Članak 1.

Socijalnim programom općine Sikirevci za 
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Članak 5. 2. Subvencija prijevoza učenika srednjih 

škola u Sl. Brod i Đakovo

II. Oblici pomoći Socijalnog programa 

općine Sikirevci za 2011. god. Svi učenici srednjih škola koji putuju u 

1. Pomoć u ogrjevnom drvu, Sl.Brod i Đakovo s  prebivalištem na području 

2. Troškovi prijevoza učenika srednjih škola, općine Sikirevci, koji se za put do škole  koriste 

3.  Pomoć i njega u kući u vidu nabave javnim autobusnim prijevozom, mogu za vrijeme 

namirnica i održavanja objekata soc.ugrož. trajanja školske godine ostvariti pravo na subvenciju 

4. Pomoć udrugama slijepih, umirovljenicima, troškova prijevoza u iznosu od 15 % cijene 

liječenih alkoholičara, udruga dijabetičara, crveni mjesečne karte.

križ Uz  zahtjev za ostvarivanje prava subvencije 

5. Jednokratna novčana pomoć, prijevoza podnositelj zahtjeva dužan je priložiti 

uvjerenje škole o redovnom upisu i pohađanju škole.

Pravo učenika na subvenciju prijevoza, utvrdit će se 

1. Pomoć u ogrjevnom drvu za svako polugodište tekuće godine.

Po utvrđenom pravu na subvenciju prijevoza 

Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može za učenike (predočenje potrebnih potvrda) općina 

se jednom godišnje, osigurati 3 m3 drva, ili se može Sikirevci će subvenciju troškova prijevoza u iznosu 

odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u od 15 % cijene mjesečne karte isplatiti prijevozniku 

visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska  na njegov žiro-račun, a prema izdanim mjesečnim 

županija, ili ako se pomoć daje iz sredstava računima.

općinskog proračuna, u visini koju svojom odlukom 

odredi načelnik općine.

Odluku iz stavaka 1. ove točke općina 3. Pomoć i njega u kući u obliku nabave 

Sikirevci donijet će najkasnije do 30. rujna za tekuću namirnica i održavanja objekata soc.ugrož.

godinu. Načelnik općine svoju odluku donosi 

sukladno pojedinačnim zahtjevima korisnika Pravo na subvenciju troškova pomoći i njege 

pomoći. u kući u obliku nabave  namirnica i materijala za 

Općina Sikirevci radi osiguranja sredstava održavanje objekta socijalno ugrožene osobe 

za odobrenje pomoći iz stavka 1. ove točke podnosi ostvaruje se putem zahtjeva podnijetog općinskom 

zahtjev Brodsko-posavskoj  županiji najkasnije do načelniku. Pravo na subvenciju troškova stanovanja 

prosinca tekuće godine. može se ostvariti za pomoć u nabavi namirnica 

Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su potrebni za život.

na popisu Centra za socijalnu skrb Sl.Brod. Upravnim postupkom utvrdit će se da li 

Za svakog korisnika općina Sikirevci izdaje podnositelj zahtjeva udovoljava kriterijima iz 

rješenje o ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom Socijalnog programa.

drvu. Za svakog korisnika kojem se pomoć daje iz Odluku o ostvarivanju prava na ovaj oblik 

vlastitih sredstava općine načelnik općine izdaje pomoći donosi općinski načelnik.

rješenje o ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom Pravo na ovaj oblik pomoći realizirati će se 

drvu. sukladno ostvarenju Proračuna općine.

Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti 

primljenu pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju 

pomoć. Revizija prava na pomoć može se izvršiti na 4. Troškovi po programu «Njega u kuću 

zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti najmanje starih i nemoćnih»

jednom godišnje.

Pravo na troškove po programu ostvaruju 

djelatnice s kojima je  općina Sikirevci zaključila 

ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6. 
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mjeseci, sukladno zaključenom ugovoru o 2. Troškovi subvencije prijevoza učenika 

financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u srednjih škola 120.000,00 Kn

javnom radu u 2010.godini između općine Sikirevci i 3. Pomoć i njega u kući u obliku nabave 

Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje. namirnica i održavanja objekata soc. ugrož., 

11.000,00 Kn

4. Troškovi «Program pomoć i njega starijih 

5. P o m o ć  u d r u g a m a  s l i j e p i h ,  osoba», 70.000,00 Kn

umirovljenicima, liječenih alkoholičara, udruga 5. Pomoć udrugama slijepih i hendikepiranih, 

dijabetičara, Crveni križ i dr. umirovljenicima, liječenih alkoholičara, udruga 

 dijabetičara, Crveni križ 23.000,00kn 

Udrugama s l i jepih ,  k lub l i ječenih 6. Jednokratna novčana pomoć 15.000,00 Kn

alkoholičara i udruga dijabetičara, Crveni križ na 7. Rashodi za usluge 4.000,00 kn

području Brodsko-posavske  županije koje imaju Ukupno za Socijalni program u 2010. god.: 

članova s područja općine Sikirevci općinski 263.000,00 Kn

načelnik može na osnovu njihovog zahtjeva odobriti 

pomoć ili u  visini koju odlukom odredi Brodsko-

posavska  županija.

Članak 7.

6. Jednokratna novčana pomoć V. Prijelazne i završne odredbe

Jednokratna novčana pomoć u visini do Općinski načelnik može po potrebi svojom 

1.000,00 Kn isplaćivati će se najugroženijima u Odlukom utvrditi osnove i mjerila za ostvarivanje 

određenim situacijama (troškovi liječenja, nesreća, prava po pojedinim oblicima pomoći iz ovog 

iznenadna bolest, neki račun, i sl.), te u određene Programa.

blagdane (Sv. Nikola, Božić, Nova Godina i sl.). O zahtjevima za ostvarivanje prava pomoći u 

Jednokratna novčana pomoć odobrava se na ogrjevnom drvu, naknade troškova prijevoza 

temelju pismenog zahtjeva, a može se odobriti u učenika srednjih škola , odlučit će Općinsko vijeće 

novcu izravno korisniku ili na način da općina općine Sikirevci nakon temeljitog uvida u socijalno 

djelomično ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu stanje podnositelja zahtjeva, njegove obitelji 

ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi. odnosno domaćinstva, osim za jednokratnih 

Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti novčanih pomoći o kojima odlučuje općinski 

sredstava u Proračunu općinski načelnik općine načelnik.

Sikirevci će donijeti odluku o visini jednokratne Troškovi provođenja Socijalnog programa 

novčane pomoći. terete Proračun općine Sikirevci. Načelnik je 

Jednokratna novčana pomoć može se u ovlašten dio neutrošenih sredstava predviđenih za 

pravilu ostvariti jedanput godišnje. U izuzetno pojedine oblike pomoći rasporediti na druge oblike 

teškim slučajevima jednokratna novčana pomoć pomoći za koje unaprijed nije bilo moguće 

može se ostvariti i više puta godišnje o čemu odlučuje predvidjeti iznos potrebnih sredstava.

općinski načelnik. Predviđena struktura i ukupni iznos 

potrebnih sredstava za izvršenje ovog Programa za 

2011. godinu sastavni su dio ovog Programa.

Članak 6. Razlika između iznosa sredstava utvrđenih 

Proračunom općine Sikirevci za 2011. god. za 

IV. Potrebna sredstva iz  Općinskog izvršenje Socijalnog programa i iznosa predviđenih 

proračuna potrebnih sredstava za izvršenje Socijalnog 

programa za 2011.god. osigurat će se:

1. Pomoć u ogrjevnom drvu 20.000,00 Kn
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1. Rebalansom Proračuna za 2011. god., Članak 8.

2. Dopunskim sredstvima  Brodsko-posavske 

županije, Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 

Domaćinstvom se prema ovom Programu dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

smatraju sve osobe koje zajedno žive na istoj adresi, posavske županije".

u jednoj kući ili stanu.

Ostvarivanje prava na pojedine oblike OPĆINA SIKIREVCI

pomoći temeljem ovog Programa, može se sukladno OPĆINSKO VIJEĆE

međusobnom dogovoru ostvariti putem Centra za 

socijalnu skrb Sl.Brod, a na temelju Odluke Klasa: 551-01/10-01/1

općinskog načelnika općine Sikirevci. Korisnik Ur.broj: 2178/26-02-10-1 

pojedinog oblika pomoći dužan je općini Sikirevci U Sikirevcima, 16. prosinca 2010 god. 

prijaviti svaku promjenu koja uvjetuje gubitak Predsjednik 

priznatog prava u roku od 15 dana od dana nastanka Općinskog vijeća:

promjene. Korisnik koji ne prijavi promjenu u Ivan Ivešić,v.r.

utvrđenom roku kojem mu prestaje pravo iz ovog 

Programa dužan je vratiti iznos primljene pomoći 

koju je primio za vrijeme od dana prestanka prava na 

pomoć. Korištenje prava utvrđenih temeljem ovog 

Programa počinje u pravilu od donošenja rješenja o 

izvršenju.

Temeljem članka 2. Pravilnika o sadržaju i 48.

načinu vođenja evidencije i dokumentacije, te načinu 

i rokovima za dostavu izvješća o ostvarivanju prava 

na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i Na temelju članka 32. Statuta općine 

drugim pravima iz socijalne skrbi utvrđenim općim Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

aktima jedinice lokalne samouprave i o ostvarivanju županije" br. 10/09) Općinsko vijeće općine 

prava na podmirenje troškova ogrijeva ("Službenog Sikirevci na svojoj 17. sjednici održanoj 16.12.2010. 

vjesnika Brodsko-posavske županije" 2/10.) , općina godine donijelo je:

Sikirevci dužna je voditi evidenciju i dokumentaciju 

o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć, a izvješće P R O G R A M

za prethodni mjesec dostavljati Brodsko-posavskoj 

županiji na posebnom obrascu, do trećeg u tekućem javnih potreba u predškolskom odgoju, 

mjesecu. školstvu, kulturi i sportu za 2011. godinu

Sredstva za realizaciju prava iz ovog na području općine Sikirevci

Programa osiguravaju se u Proračunu općine 

Sikirevci, ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun.

Prava iz ovog Programa realizirat će se po I.

sljedećim prioritetima:

1. Troškovi subvencije prijevoza učenika Programom javnih potreba u predškolskom 

srednjih škola, odgoju, školstvu, kulturi i sportu općine Sikirevci za 

2. Pomoć za ogrjev, 2011. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju 

3. Pomoć udrugama slijepih, umirovljenicima, se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i 

liječenih alkoholičara, udruga dijabetičara, manifestacije u predškolskom odgoju, školstvu, 

crveni križ kulturi i sportu od značenja za općinu Sikirevci, kao i 

4. Naknade po programu Njega u kuću starih i za njenu promociju na svim razinama suradnje.

nemoćnih Programom se posebice utvrđuju potrebe u 

5. Jednokratna novčana pomoć predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče 
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kulturno  umjetničko stvaralaštvo, programi iz Ukupno za kulturu tekuće rashode 48.500,00 Kn

područja kulture i sporta , opremanje i održavanje Ukupno za kulturu tekuće donacije u novcu 

objekata prije svega na kulturnim dobrima, te akcije i 26.500,00kn

manifestacije u kulturi i sportu koje doprinose Sveukupno: 75.000,00kn

promicanju kulturnih i sportskih aktivnosti.

IV Sport

II.

1. NK «Sikirevci» Sikirevci, za redovnu 

Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se djelatnost  65.000,00 Kn

programi iz predškolskog odgoja, školstva te 2. NK»Sloga»Jaruge ,za redovnu djelatnost 

područja kulture i sporta na području općine 50.000,00kn

Sikirevci za 2011. godinu: 3. J .Š.N.K.»Kuna»Jaruge, za redovnu 

djelatnost 5.000,00kn

I Predškolski odgoj 4. Šahodvski klub Sikirevci, za redovnu 

1. Potrebna oprema za provođenje programa djelatnost 1.000,00kn

„Male škole“ 1.000,00 Kn 5. LD «Graničar» Sikirevci, za redovnu 

2. Provođenje programa „Mala škola“ djelatnost 15.000,00kn 

13.000,00 Kn 6. Konjogojska udruga Sikirevci, za posebne 

3. provođenje programa odgoja s posebnim programe 8.000,00kn

potrebama 15.400,00kn 7. Ribolovno društvo»Smuđ» Sikirevci, za 

Ukupno za predškolski odgoj 29.400,00 Kn redovnu djelatnost 4.000,00kn

8. Usluge tekućih i invest. održavanja šport. 

objekta 3.000,00kn

II Školstvo Ukupno za sport tekuće donacije u novcu 

1. Program škole 3.000,00kn 148.000,00kn

2. Ostale pomoći Osnovnoj školi 2.000,00 Kn Ukupno za sport, tekući rashodi 3.000,00kn

Sveukupno : 151.000,00 Kn

Ukupno za OŠ Sikirevci  tekuće donacije u 

novcu 5.000,00 Kn

III.

III Kultura Financijska sredstva za ostvarivanje javnih 

potreba iz točke II ovog Programa osigurat će se iz 

1. KUD»Sloga»Siki revci ,  za redovnu Proračuna općine Sikirevci za 2011. godinu  ovisno o 

djelatnost  i posebne programe 25.000,00 Kn pritjecanju sredstava u Proračun.

2. KUD»Savica»Jaruga, za redovnu djelatnost 

i posebne programe 10.000,00 Kn

3. Udruga «Sikirevački motivi» Sikirevci , za IV.

redovnu djelatnost i posebne programe 5.000,00kn

4. Udruga roditelja Sikirevci, za redovnu Utrošak doznačenih sredstava korisnici su 

djelatnost 1.000,00kn dužni opravdati u roku od 15 dana po isteku mjeseca 

5. Usluge elektronskog medija , 6.000,00 Kn za koji su sredstva primili.

6. Rashodi utroška elek.energije ispred 

otvorenog podija za javne nastupe KUD-a  500,00kn

7. Usluge zaštite «Sikirevački motiv» V.

20.000,00kn

Ovaj Program stupa na snagu osam dana 
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nakon objavljivanja u „Službenom vjesniku Programom iz stavka 1. ovog članka 

Brodsko-posavske županije“ s primjenom od utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s 

1.siječnja 2011.god. procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te 

iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

OPĆINSKO VIJEĆE ostvarivanje programa.

OPĆINE SIKIREVCI

Klasa: 400-02/10-01/1 Članak 2.

Ur.broj: 2178/26-02-10-1 

U Sikirevcima, 16. prosinca 2010 god. U 2011. godini održavanje komunalne 

infrastrukture na području općine Sikirevci 

Predsjednik obuhvaća:

Općinskog vijeća:

Ivan Ivešić,v.r. I. Održavanje javnih površina

- sadnja cvijeća ispred zgrade općine 2 x 

godišnje 3.750,00 Kn

- sadnja ukrasnog drveća oko spomenika 

branitelja 1 x godišnje 7.500,00 kn

- košenje javnih površina u oba naselja 

Sikirevci i Jaruge proljeće-jesen

49.  (utrošak dizel goriva,-traktor, kosilice i dr.strojevi) 

25.000,00Kn

-ugovor o djelu-bruto (3 komunalna radnika za 

Na temel ju č lanka 28 .  Zakona o vrijeme košenja) 100.000,00kn

komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03  Rok: kontinuirano i prema potrebi

pročišćeni tekst 82/04, i Uredba 110/04) i članka 32. Potrebna financijska sredstava: 140.000,00 Kn

Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik Izvor financiranja: komunalna naknada i izvora 

Brodsko-posavske županije“ 10/09) Općinsko vijeće poreza

općine Sikirevci na 17 sjednici održanoj 16.prosinca 

2010 god. donijelo je sljedeći:

II. Održavanje nerazvrstanih cesta i 

P R O G R A M poljskih putova

- sanacija putova, nasipavanje tucanikom i 

održavanja komunalne infrastrukture za 2011 ugradnja kamena, po potrebi 150.000,00 Kn

godinu na području općine Sikirevci Rok: kontinuirano, ovisno o potrebama.

Potrebna financijska sredstva: 150.000,00 Kn

Izvor financiranja: komunalna naknada i izvora 

Članak 1. poreza

Ovim Programom određuje se opis i opseg Općinski načelnik će u suradnji s mjesnim 

poslova i izvori financijskih sredstava za održavanje odborima i komisijom imenovanom za elementarne 

komunalne infrastrukture na području općine nepogode  donijeti Plan nasipavanja s utvrđenim 

Sikirevci i to za komunalne djelatnosti kako slijedi: prioritetima nasipavanja.

I. Održavanje javnih površina,

II. Održavanje nerazvrstanih cesta,

III. Održavanje groblja, III. Održavanje groblja  mjesna groblja 

IV. Održavanje javne rasvjete. Sikirevci i Jaruge

- održavanje prilaza grobljima 10.000,00 Kn
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- utrošak elek. energi je (kapel ica i  Brodsko-posavske županije“ s primjenom od 

mrtvačnica) 1.300,00kn 1.siječnja 2011. god.

Rok: kontinuirano, ovisno o potrebama

Potrebna financijska sredstva: 11.300,00 Kn OPĆINSKO VIJEĆE

Izvor financiranja: komunalna naknada i drugih OPĆINE SIKIREVCI

izvornih poreza

Klasa: 360-02/10-01/1

Ur.broj: 2178/26-02-10-1 

IV. Održavanje javne rasvjete U Sikirevcima, 17. prosinca 2010. god. 

-  utrošak električne energije Sikirevci i Jaruge  

101.000,00 Kn Predsjednik 

- održavanje javne rasvjete  24.000,00 Kn Općinskog vijeća:

Rok: kontinuirano i prema potrebi. Ivan Ivešić,v.r.

Potrebna financijska sredstva: 125.000,00 Kn

Izvor financiranja: komunalna naknada i drugi 

izvori iz poreza

V. Ukupna sred. planirana Programom 50.

održavanja kom. infrastrukture u 2011. god.:

1.  održavanje javnih površina 140.000,00 Kn

2. održavanje nerazvrstanih cesta 150.000,00 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o 

Kn komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 

3. održavanje groblja 11.300,00 Kn 26/03 pročišćeni tekst, Izmjene 82/04 i 178/04, te 

4. održavanje javne rasvjete 125.000,00 Kn Uredbe 110/04) i članka 32. Statuta općine Sikirevci 

Sveukupno za Program održavanja kom. ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 

infrastrukture 426.300,00 Kn 10/09), Općinsko vijeće na svojoj 17. sjednici 

održanoj dana 16.prosinca 2010 godine donijelo je:

Članak 3. P R O G R A M

Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u građenja uređaja i objekata komunalne 

2011. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili infrastrukture u općini Sikirevci 

povećati opseg radova utvrđenih ovim Programom za 2011. godinu

radi usklađenja opsega radova s mogućnostima 

financiranja istih.

I OPĆE ODREDBE

Članak 4. Članak 1.

Ovlašćuje se općinski načelnik na donošenje Ovim Programom određuje se izgradnja i 

provedbenih akata iz ovog Programa. projektiranje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Sikirevci za 

razdoblje od  1. siječnja do 31. prosinca 2011 godine i 

Članak 5. to za:

- nerazvrstane ceste i nogostupi,

Ovaj Program stupa na snagu osam dana - parkirališta ispred objekata 

nakon objavljivanja u „Službenom vjesniku - rekonstrukcija javne rasvjete
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- objekti i spomenici III PARKIRALIŠTA 

- urbanizam centra naselja Sikirevci

- uređenje i opremanje dječjih igrališta Članak 3.

- uređenje i opremanje školskog dvorišta

- uređenje i opremanje  groblja, 1. Programom se predviđa asfaltiranje 

- poduzetnička zona «Jaričište» parkirališta ispred društvenog doma  u 

- vodovod i kanalizacija Jarugama

Vrijednost radova: 20.000,00 kn

Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje Rok izgradnje: period: u toku 2011. godine

opseg i opis poslova s procjenom troškova, te iskaz Financiranje:  iz općinskih sredstva: komunalnog 

financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje doprinosa, naknade i Proračuna općine.

programa s naznakom izvora financiranja.

2. Programom se predviđa asfaltiranje 

II. CESTE I NOGOSTUPI parkirališta ispred groblja  u Jarugama

Vrijednost radova: 10.000,00 kn

Članak 2. Rok izgradnje: period: u toku 2011 godine

Financiranje:  iz općinskih sredstva: komunalnog 

1. Izgradnja  ceste južno od DC 7 u naselju doprinosa, naknade i Proračuna općine.

Sikirevci ,prometnica ukupne duljine cca 1312m, 

širina kolnika 5,5m( dva prometna traka 2,75x2), 

poprečnog nagiba 2,5% i 4%, obostrane bankine IV . REKONSTRUKCIJA  JAVNE

2x1,0m s pokosom 1:1,5  Ukupna dužina planiranih  RASVJETE

cesta za asfaltiranje iznosi 1312 m.

Rok izgradnje: u toku  2011/2012 godine 1. Programom se predviđa rekonstrukcija 

Financiranje: općina 200.000,00kn javne rasvjete 

Vrijednost radova: 25.000,00kn

Financiranje: iz  Općinskog proračuna

2. Izrada projektne dokumentacije i ceste  iz općinskih sredstva:  komunalnog doprinosa, 

ulica sv. Donata u naselju Sikirevci naknade i  Proračuna općine.

Rok izgradnje: u toku 2011.god

Financiranje: općina 200.000,00kn

iz općinskih sredstva: komunalnog doprinosa, V. OBJEKTI  I SPOMENICI

naknade i Proračuna općine.

3. Izrada projektne dokumentacije do ishođenja Članak 4.

građevinske dozvole za izgradnju ceste u naselju 

Jaruge: Programom objekti i spomenici predviđeni 

Rok izgradnje: u toku 2011.god su:

Financiranje: općina 40.000,00kn 1. Završni radovi na izgradnji Društvenog 

iz općinskih sredstva: naknada i Proračuna općine. doma u Jarugama II.FAZA i priključak 

električne energije na objekt

Vrijednost radova: 200.000,00 kn + 22.000,00kn 

3. Izrada projektne dokumentacije do priključak

ishođenja građevinske dozvole školska športska Rok izgradnje: u toku 2010 godine,

dvorana Financiranje:  općina  200.000,00kn + 22.000,00kn 

Rok izgradnje: u toku 2011.god priključak

Financiranje: općina 40.000,00kn

iz općinskih sredstva: naknada i Proračuna općine
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2. Završni radovi na objektu općinska zgrada- VII UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJIH

okončana situacija  IGRALIŠTA

 Vrijednost do zaključenja ugovora: 90.000,00kn

Rok do ispostave uporabne dozvole. Članak 6.

1. Program uređenja i opremanja dječjih 

3. Dodatna ulaganja u Spomenik poginulim igrališta i parkova  predviđa se nabava dječje 

hrvatskim braniteljima za vrijeme Domovinskog opreme za igru u svrhu opremanja dječjih igrališta

rata u naselju Sikirevci 20.000,00kn Vrijednost nabave: 15.000,00 kn

Rok izgradnje: u toku 2011.god. Rok izgradnje: u toku  2011 godine,

Financiranje: sredstva naknade i općinskih prihoda 

od  poreza.

4. Izrada projektne dokumentacije za 

izgradnju vatrogasnog doma u Sikirevcima do 

ishođenja građevinske dozvole  40.000,00kn VII UREĐENJE I OPREMANJE 

Rok ishođenja: u toku 2011.god. ŠKOLSKOG DVORIŠTA

Financiranje: iz  Općinskog proračuna

iz općinskih sredstva:  komunalnog doprinosa, Članak 7.

naknade i Proračuna općine.

1. Program uređenja i opremanja školskog 

dvorišta u naselju Jarugepostavljanje ograde oko 

5. Dodatna ulaganja u objekt matični ured u školskog dvorišta i dječjeg igrališta, te opremanje 

Sikirevcima, sportskog centra

Vrijednost radova:  rekonstrukcija u ukupnoj  Vrijednost radova: 60.000,00 kn

vr i j ednos t i  od  381 .424 ,00kn + PDV-a= Rok izgradnje: u toku 2011 godine,

469.151,52kn Financiranje: a) Županijski proračun 30.000,00 kn

Rok izvršenja radova: u toku 2011.god.  b) Općinski proračun 30.000,00 kn

Financiranje: a) sredstva Ministarstva kulture sredstva iz Općinskog proračuna od  naknade i 

200.000,00kn općinskih prihoda od  poreza.

 b) sredstva općine 150.000,00kn 

c) Hrvatska pošta 50.000,00 kn

iz općinskih sredstva:  komunalnog doprinosa, VIII. UREĐENJE I OPREMANJE GROBLJA

naknade i Proračuna općine.

Članak 8.

Članak 5. 1. Program uređenja i opremanja groblja 

predviđa izradu projektne dokumentacije za  

VI. URBANIZAM CENTRA NASELJA izgradnju mrtvačnice na groblju u  Jarugama 

SIKIREVCI Vrijednost usluga: 40.000,00 kn

Rok izgradnje: u toku  2011 godine,

1. Program Urbanizam centra naselja Sikirevci  Financiranje: sredstva komunalnog doprinosa, 

predviđa se parcelacija i izrada projekta  za izgradnju naknade i Proračuna općine.

i uređenje centra naselja Sikirevci

Vrijednost usluga: 30.000,00 kn

Rok izgradnje: u toku  2011 godine, 2. Program uređenja i opremanja groblja 

Financiranje: sredstva naknade i općinskih prihoda predviđa  dodatna ulaganja u izgradnju grobnih 

od  poreza. staza

Vrijednost radova: 10.000,00 kn
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Rok izgradnje: u toku  2011 godine, Članak 10.

Financiranje: sredstva komunalnog doprinosa, 

naknade i Proračuna općine. X. VODOVOD I KANALIZACIJA

1. Izrada projektne dokumentacije do 

3. Program uređenja i opremanja groblja ishođenja građevinske dozvole za vodovod, vodni 

predviđa ugradnju rashladna komora u objekt doprinos:

mrtvačnica u mjesnom groblju Sikirevci Vrijednost usluga: 70.000,00 kn,

Vrijednost nabave: 20.000,00 kn Početak : u toku 2011 godine

Rok izgradnje: u toku  2011 godine, Financiranje:

Financiranje:  naknade i općinskih prihoda od  a) Općinski proračun 

poreza. Financiranje: naknade, općinskih prihoda od  

poreza i tekuće pomoći iz Drž. proračuna.

IX PODUZETNIČKA ZONA 

«JARIČIŠTE» Članak 11.

Članak 9. Ovaj Program stupa na snagu osam dana 

nakon objavljivanja u „Službenom vjesniku 

1. Izrada projektne dokumentacije do Brodsko-posavske županije“ s primjenom od 

ishođenja građevinske dozvole za poduzetničku 1.siječnja 2011.god.

zonu «Jaričište»

Vrijednost usluga: 100.000,00 kn, OPĆINA SIKIREVCI

Početak : u toku 2011 godine OPĆINSKO VIJEĆE

Financiranje:

a) Općinski proračun Klasa: 360-02/10-01/2 

Financiranje: naknade, općinskih prihoda od  Ur.broj: 2178/26-02-10-1

poreza i tekuće pomoći iz Drž. proračuna. U Sikirevcima, 17. prosinca 2010 god. 

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Ivan Ivešić,v.r.
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OPĆINA
STARA  GRADIŠKA

16.

Na  temelju  članka  39.  stavka  2.  Zakona  o  proračunu  ("narodne  novine"  br.  87/08)  i  članka  32.  
Statuta općine  Stara  Gradiška  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br. 14/09),  Općisko  vijeće  
općine  Stara  Gradiška  na  10.  sjednici  održanoj  1.  prosinca  2010.  godine  donijelo  je

II  IZMJENE  I  DOPUNE

Proračuna  općine  Stara  Gradiška  za  2010.  godinu

Članak  1.

U  Proračunu  općine  Stara  Gradiška  za  2010.  godinu  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  19/09 i  11/10)  članak  1.  mijenja  se  i  glasi:  "Proračun  općine  Stara  Gradiška  za  2010.  
godinu  sastoji  se  od:
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Članak  4.

Ove  Izmjene  i  dopune  Proračuna  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  Brodsko-posavske  
županije".

Klasa  :  400-06/09-01/17
Urbrpj:  2178/03-10-11
Stara  Gradiška, 1. prosinca  2010.  godine

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Josip  Valentić, v.r.

17.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03  pročišćeni tekst, 
82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta općine Stara Gradiška ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" br. 14/09), Općinsko vijeće je na 10. sjednici održanoj 1. prosinca  2010. godine donijelo  

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini

Članak 1.

 Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br 19/09) mijenja se i glasi:

„U 2010. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:
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Članak  3.

Ove  Izmjene  i  dopune  Programa  održavanja  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  Brodsko-
posavske  županije".

Klasa  :  363-01/09-01/34
Urbrpj:  2178/24-03-10-2
Stara  Gradiška, 1. prosinca  2010.  godine

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Josip  Valentić, v.r.

18.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03  
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 39/09 i 79/09) i članka 32. Statuta općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» br.14 /09), Općinsko vijeće je na  sjednici održanoj  2010. godine, donijelo 

II. IZMJENE I DOPUNE 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Članak 1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 19/09 i 11/10) mijenja se i glasi:

„U 2010. godini izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:
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Članak  3. 19.

Ove  Izmjene  i  dopune  Programa  

održavanja  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  

Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  363-01/09-01/33

Urbrpj:  2178/24-03-10-3

Stara  Gradiška, 1. prosinca  2010.  godine

Predsjednik

Općinskog  vijeća

Josip  Valentić, v.r.

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o 

zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br.174/04, 

79/07 i 38/09) i članka 32. Statuta općine Stara 

Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br 14/09), Općinsko vijeće općine Stara 

Gradiška na  10.sjednici održanoj  1.prosinca 2010. 

godine donijelo je 

ODLUKU

o razrješenju dva člana i imenovanju tri člana  

Stožera za zaštitu i spašavanje

I.

Razrješuju se dužnosti člana Stožera za zaštitu i 

spašavanje:

1. Jadranka Ćorluka, djelatnica Područnog 

ureda za zaštitu i spašavanje

2. Zdravko Grabundžija, dipl. iur., v.d. 

ravnatelja Doma zdravlja
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II. 20.

 Za članove Stožera zaštite i spašavanja 

imenuju se: Na temelju članka 18. st. 1. Zakona o 

grobljima (“Narodne novine” br. 19/98)  i članka 32. 

1. Željko Valešić, djelatnik Područnog ureda za Statuta općine Stara Gradiška (“Službeni vjesnik 

zaštitu i spašavanje Slavonski Brod Brodsko-posavske županije” br. 14/09), Općinsko 

2. Roberta Šišić, dr.med., djelatnica Doma vijeće općine Stara Gradiška na 10. sjednici, 

zdravlja „Dr. Andrija Štampar“,Nova održanoj 1.prosinca 2010. godine, donijelo je

Gradiška

3. Zlatko Robina, djelatnik trgovačkog društva O D L U K U

„Slavča“ d.o.o. 

o  grobljima

III.

I. OPĆE ODREDBE

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Članak 1.

Brodsko-posavske županije“. 

Ovom se Odlukom uređuje obavljanje 

Klasa:023-01/09-01/41 komunalne djelatnosti održavanja groblja na 

Ur.broj: 2178/24-03-10-11 području općine Stara Gradiška, a posebice:

Stara Gradiška, 1. prosinca 2010. god.

- upravljanje grobljima,

PREDSJEDNIK - mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja 

OPĆINSKOG VIJEĆA grobnih mjesta na korištenje, vremenski 

Josip Valentić, v.r. razmaci ukopa i popunjena grobnih mjesta, 

te način ukopa nepoznatih osoba,

- održavanje i uređivanje groblja, te 

uklanjanje otpada,

-  uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod 

dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za 

korištenje grobnog mjesta,

- način i uvjeti korištenja groblja,

- pravila ponašanja na groblju.

Članak 2.

 Grobna mjesta su grobovi i grobnice 

namijenjene za ukop umrlih osoba.

 Korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je 

grobno mjesto, u skladu sa Zakonom i ovom 

Odlukom, dodijeljeno na korištenje, odnosno 

ustupljeno, a nakon smrti tih osoba njihovi 

nasljednici.
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Članak 3. III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I

 USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA

 Groblja u Uskocima i Gređanima komunalni  KORIŠTENJE

su objekti u vlasništvu općine Stara Gradiška.

Članak 8.

II.  NAČIN I UVJETI UPRAVLJANJA

 GROBLJIMA   Za ukop umrlih osoba na grobljima su 

predviđena grobna mjesta (zemljište) koja se uređuju 

Članak 4. kao grobovi i grobnice i grobovi i grobnice za 

polaganje urni.

Poslove upravljanja grobljima na području   Na grobljima se mora osigurati prostor za 

općine Stara Gradiška obavlja Jedinstveni upravni zajedničku grobnicu koja će služiti za smještaj 

odjel općine Stara Gradiška (dalje u tekstu: Uprava posmrtnih ostataka iz napuštenih grobnih mjesta.

groblja).

Članak 9.

Članak 5.

  Grobovi mogu biti pojedinačni ili obiteljski 

Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu za ukop dvaju ili više pokojnika.

g robn ih  mjes ta ,  u ređen je ,  od ržavan je  i    Unutar jednog grobnog mjesta koje se 

rekonstrukciju groblja (promjenu površine, uređuje kao grob smije se ukopati samo jedan 

razmještaj putova i slično). pokojnik.

  Osim navedenih poslova, pod upravljanjem 

grobljem podrazumijevaju se i:

-  poslovi naplaćivanja naknade za dodijeljeno Članak 10.

grobno mjesto i naknade za korištenje 

groblja, Bruto dimenzija grobnog mjesta iznosi 

-  poslovi vođenja grobnih očevidnika i najmanje 120 cm x 250 cm. Dubina ukopnog mjesta u 

registra umrlih osoba, zemljanim grobovima iznosi najmanje 180 cm., a 

-  drugi poslovi propisani zakonom i ovom razmak između grobnih mjesta mora iznositi 

Odlukom. najmanje 25 cm. Prostor obiteljskog groba povećava 

se u širinu za 100 cm za svaku daljnju umrlu osobu.

Izuzetno, dužina grobnog mjesta za dijete do 10 

Članak 6. godina starosti može iznositi 200 cm, a širina 100 cm.

Uprava groblja dužna je voditi grobni 

očevidnik i registar umrlih osoba u skladu s Članak 11.

odredbama Pravilnika o vođenju grobnog 

očevidnika i registru umrlih osoba. Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) u 

jednom stupcu iznosi najmanje 90 cm x 230 cm, u 

dva stupca najmanje 150 cm x 230 cm, a u tri stupca 

Članak 7. najmanje 220 cm x 230 cm. 

  Bruto dimenzija grobnice povećava se za 15  

Uprava groblja dužna je grobljem upravljati 30 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida.

na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim 

osobama koje u groblju počivaju.
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Članak 12. Članak 15.

 Uprava groblja može dodjeljivati na  Grobno mjesto za koje grobna naknada nije 

korištenje nova grobna mjesta, tj. mjesta na kojima plaćena 10 godina smatra se napuštenim i može se 

nisu obavljani ukopi, grobna mjesta za koja je ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon 

utvrdila da su ih korisnici napustili i grobna mjesta proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, 

koja su korisnici vratili, odnosno ustupili Upravi odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u 

groblja. grobnicu.

 Uprava groblja objavit će na oglasnim 

pločama groblja poziv prijašnjem korisniku grobnog 

Članak 13. mjesta, koje se smatra napuštenim, da preuzme 

opremu i uređaje groba (nadgrobnu ploču, nadgrobni 

Grobno mjesto dodjeljuje se na zahtjev spomenik, znakove, ogradu groba i sl.), uz uvjet da 

osobe koja prijavljuje ukop, kao i osobe prethodno uplati dužni iznos grobne naknade sa 

zainteresirane za budući ukop (osiguranje grobnog zakonskim zateznim kamatama.

mjesta). Prijašnji korisnik može preuzeti opremu i 

 Osoba koja prijavljuje ukop, dužna je u uređaje groba uz uvjet iz stavka 2. ovog članka u roku 

prijavi naznačiti tko će biti budući korisnik grobnog od 90 dana od dana objave poziva.

mjesta.

Članak 16.

Članak 14.

 Pored osobe kojoj je kao korisniku 

 Uprava groblja daje grobno mjesto na dodijeljeno grobno mjesto na način propisan ovom 

korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, te o Odlukom, korisnikom grobnog mjesta smatra se 

tome donosi rješenje. osoba koja je pravo korištenja grobnog mjesta stekla 

 Rješenje o dodjeli grobnog mjesta mora temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju iza 

naročito sadržavati: korisnika, međusobnim očitovanjem između 

- podatke o korisniku grobnog mjesta (ime i nasljednika, ugovorom o ustupanju zaključenim s 

prezime, očevo ime, oib, prebivalište i adresu korisnikom, te osobe koje su od ranije upisane kao 

stanovanja), korisnici u očevidnik grobnih mjesta.

- podatke o grobnom mjestu (grobno polje i Korisnikom grobnog mjesta postaje se danom upisa 

broj grobnog mjesta), u očevidnik grobnih mjesta.

- iznos i obvezu plaćanja naknade za 

dodijeljeno grobno mjesto,

- obvezu plaćanja godišnje grobne naknade, Članak 17.

- uvjete gubitka grobnog mjesta, odnosno 

prava korištenja grobnog mjesta,   Uprava groblja dužna je uskratiti promjenu 

- te po potrebi druge podatke. korisnika grobnog mjesta u grobnom očevidniku 

ukoliko dosadašnji korisnik nije podmirio svoju 

Pravo korištenja grobnog mjesta i ostali obvezu plaćanja godišnje grobne naknade.

podaci iz rješenja unose se u grobne evidencije, a  

rješenje o dodjeli grobnog mjesta čuva se u arhivi IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U 

Uprave groblja. POPUNJENA GROBNA MJESTA

Članak 20.

 Ukop u popunjeni grob može se obaviti po 

proteku najmanje 15 godina od zadnjeg ukopa.
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 U napuštena grobna mjesta ukop se može Članak 24.

obaviti nakon proteka 15 godina od posljednjeg 

ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od   Redovno održavanje groblja obavlja se u 

ukopa u grobnicu. skladu s godišnjim programom održavanja, a 

naročito obuhvaća sljedeće:

- održavanje građevina  mrtvačnice, 

Članak 21. spremišta, ograde,

- održavanje glavnog križa, 

 Uprava groblja će prije dodjele napuštenog - orezivanje stabala i tuja, kao i dosađivanje 

grobnog mjesta drugom korisniku premjestiti novim nasadima,

ostatke preminulog iz napuštenog grobnog mjesta u - košnja travnatih površina,

zajedničko grobno mjesto izrađeno za tu namjenu. - košnja i uređenje zakorovljenih površina,

-  održavanje putova, staza i prostora ispred 

mrtvačnice,

V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA  -  čišćenje staza, putova i prostora ispred 

mrtvačnice od snijega,

Članak 22. -  održavanje e lekt r ičn ih ins ta lac i ja ,  

vodovodne mreže i drugih uređaja,

 Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na -  skupljanje, odlaganje i odvoz otpada,

način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući   

pri tom dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, Redovno održavanje iz stavka 1. ovog 

spol, datum smrti), na odgovarajući način. članka financira se iz sredstava godišnje naknade za 

 Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na dijelu korištenje grobnih mjesta i iz Proračuna općine Stara 

groblja označenom Planom i rasporedom korištenja Gradiška.

grobnih mjesta kojeg odredbi Uprava groblja ili u 

zajedničku grobnicu.

  Ukop nepoznate osobe u smislu stavka 1. i 2. Članak 25.

ovog članka obavit će se nakon što nadležna državna 

tijela obave odgovarajuće radnje i izdaju Uprava groblja dužna je radnje iz članka 26. 

odgovarajuća odobrenja prema mjesnim običajima, ove Odluke obavljati kontinuirano na način da 

uz iskazivanje odgovarajućeg poštovanja prema groblje bude uredno, a prostori, građevina i oprema u 

umrlome. funkcionalnom smislu ispravni, uredni i čisti.

VI. O D R Ž AVA N J E  I  U R E Đ I VA N J E  Članak 26.

GROBLJA TE UKLANJANJE OTPADA 

    Osim redovnog održavanja groblja, Uprava 

Članak 23. groblja dužna je brinuti i o investicijskom 

održavanju groblja.

  Groblja održava Uprava groblja.

  Pod održavanjem groblja smatra se 

održavanje i čišćenje zemljišta i putova na groblju, Članak 27.

održavanje prostora i građevina za smještaj umrlih 

do ukopa i za ispraćaj umrlih, te uzgoj i održavanje   Pod investicijskim održavanjem groblja 

zelenila. podrazumi jeva se  p r ibav l jan je  po t rebne 

dokumentacije i izgradnja komunalne infrastrukture 

(putovi, staze, vodovod, rasvjeta,  ograde, objekti i 

ostalo).
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Članak 28. Prije izgradnje nadgrobnog spomenika ili 

 grobnica korisnik groba mora ishoditi odobrenje 

 Program investicijskog održavanja sastavni Uprave groblja glede oblika i načina izvedbe istog.

je dio godišnjeg programa gradnje objekta 

komunalne infrastrukture.

  Sredstva za investicijsko održavanje Članak 32.

osiguravaju se iz sredstava naknade za dodijeljeno 

grobno mjesto, sredstava godišnje naknade za   O uklanjanju otpada s groblja brine Uprava 

korištenje grobnih mjesta, naknade za postavljanje groblja.

spomenika i grobnica, a ukoliko je to potrebno, i   Uprava groblja dužna je na podesnim 

Proračuna općine. mjestima na groblju osigurati prostor za pravilno 

odlaganje smeća, otpadaka, ostataka vijenaca i 

slično, te odvoz i uklanjanje istog.

Članak 29.

  O uređenju i održavanju grobnih mjesta VII. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE 

(grobova i grobnica) dužni su brinuti se korisnici o NAKNADE KOD DODJELE GROBNIH

svom trošku.  MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA 

  Uprava groblja dužna je nadzirati uređenje i KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

održavanje grobnih mjesta od strane korisnika.

Članak 33.

Članak 30.   Visinu naknade za korištenje grobnog mjesta 

na neodređeno vrijeme i visinu godišnje grobne 

Korisnici grobnog mjesta dužni su grobna naknade utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu 

mjesta koja koriste uređivati na primjeren način, te suglasnost  općinskog načelnika.

održavati red i čistoću na način da ne oštete susjedna   

grobna mjesta, a otpad odložiti na za to određeno 

mjesto. Članak 34.

Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava 

red i čistoću grobnog mjesta, Uprava groblja dužna je Visina naknada iz članka 33. utvrđuju se 

pismeno opomenuti korisnika, a ukoliko korisnik ne prema: 

postupi ni po opomeni, Uprava groblja izvršit će - veličini grobnog mjesta

čišćenje na trošak korisnika. - prebivalištu ukopane osobe.

Članak 31. Članak 35.

Svaki grob, odnosno grobnica mora biti Naknada za korištenje grobnog mjesta na 

označen prikladnim nadgrobnim znakom i natpisom. neodređeno vrijeme plaća se prilikom dodjele istog 

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i korisniku.

načinu uređenja grobnog mjesta pridržavajući se Godišnja grobna naknada plaća se jednom 

Plana uređenja groblja i rasporeda i korištenja godišnje i to do 15. travnja tekuće godine. 

grobnih mjesta, te ove Odluke.

Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od 

materijala trajne vrijednosti, moraju po obliku i 

načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim 

običajima.
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VIII. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA grobnog mjesta, nisu platili godišnje grobne 

 GROBLJA naknade.

U slučaju iz stavka 1. Uprava groblja izvršit 

Članak 36. će obračun zaostalih grobnih naknada, predložiti 

naručitelju da ih odmah plati, a ako naručitelj nije u 

Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna mogućnosti odmah platiti, dužan je dati posebnu 

osoba koja je uz predočenje i predaju dozvole za izjavu kojom se obvezuje izvršiti plaćanje zaostalih 

ukop, a po potrebi i drugih isprava, prijavila ukop. grobnih naknada.

Članak 37. Članak 40.

Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i zatražiti Obrtničke radove na izgradnji grobnica, 

obavljanje ukopa posebnom pismenom prijavom, u nadgrobnih spomenika i uređaja na grobovima mogu 

kojoj mora naznačiti sljedeće podatke: izvoditi fizičke i pravne osobe registrirane za 

-  osobne podatke o podnositelju prijave  obavljanje te djelatnosti.

naručitelju ukopa,  Izvođenje obrtničkih radova mora se 

-  osobne podatke o pokojniku, prethodno pismeno prijaviti Upravi groblja.

-  o grobnom mjestu na kojem se predlaže  U prijavi se naročito mora naznačiti:

ukop, - korisnika grobnog mjesta, odnosno 

-  o korisniku grobnog mjesta i plaćenoj naručitelja radova,

godišnjoj grobnoj naknadi, - grobno mjesto na kojem će se radovi 

-  ukoliko je pokojnik bio korisnik grobnog obavljati,

mjesta podatke o nasljednicima. - opis i vrsta radova koji će se izvoditi.

  Ako pokojnik ili naručitelj ukopa nisu  Za izvođenje radova izvoditelj plaća 

korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i zahtjev naknadu za postavljanje spomenika i izgradnju 

naručitelja za dodjelu grobnog mjesta. grobnica.Visinu naknade utvrđuje Uprava groblja uz 

prethodnu suglasnost  općinskog načelnika.

Uprava groblja dužna je u roku od osam dana 

Članak 38. odobriti, odnosno ne odobriti, izvođenje prijavljenih 

radova.

  Nakon podnošenja prijave Uprava groblja  S izvođenjem radova može se započeti 

dužna je provjeriti podatke navedene u prijavi, te nakon što je Uprava groblja odobrila izvođenje i 

ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani zakonom i izvoditelj radova platio naknadu za postavljanje 

ovom Odlukom odobrava ukop na određenom spomenika i izgradnju grobnica.

grobnom mjestu.

  Ako pokojnik nije bio korisnik grobnog 

mjesta, Uprava groblja naručitelju izdaje rješenje o Članak 41.

korištenju grobnog mjesta.

 Pri izvođenju radova iz prethodnog članka 

izvršitelji su dužni pridržavati se odredaba o radu na 

Članak 39. groblju, a naročito:

- radovi se moraju izvoditi na način da se do 

  Uprava groblja nema pravo uskratiti ukop na najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na 

određenom grobnom mjestu, ukoliko u postupku groblju, a mogu se obavljati samo u radne 

odobravanja pokopa utvrdi da pokojnik, kao bivši dane, u ljetnim mjesecima od 6-20 sati, a u 

korisnik grobnog mjesta ili naručitelj kao korisnik zimskim mjesecima od 7-15 sati, nikako za 
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vrijeme sprovoda, nedjeljom ili na dane X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

vjerskih blagdana,

- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, Članak 43.

pijesak, cement, vapno i drugo) može se 

držati na groblju samo kraće vrijeme koje je   Danom stupanja na snagu ove Odluke 

neophodno za izvršenje radova i na način da prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima obavljanja 

se time ne ometaju ostali korisnici, komunalne djelatnosti održavanja groblja 

- u slučaju prekida radova, kao i poslije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

njihova završetka izvoditelj je dužan bez 8/98) 

odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje,

- za prijevoz materijala potrebnog za 

izvođenje radova na groblju, mogu se Članak 44.

koristiti samo oni putovi i staze koje odredi 

Uprava groblja.  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

Uprava groblja zabranit će rad onom posavske županije“.

izvoditelju radova koji započne s radom bez 

prethodne prijave, te koji se ne pridržava utvrđene Klasa:363-02-01/10-01/01

lokacije i drugih uvjeta za uređenje i izgradnju Ur.broj:2178/24-03-10-1

grobnih mjesta. Stara Gradiška, 1.prosinca 2010.god.

 PREDSJEDNIK 

IX. KAZNENE ODREDBE OPĆINSKOG   VIJEĆA 

 Josip Valentić , v.r.

Članak 42.

Novčanom kaznom od 100,00 do 500,00 

kuna kaznit će se za prekršaj korisnik ako krši 

odredbe članka 30. i 40. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 500,00 do 1000,00 kn 

kaznit će se za prekršaj fizička i pravna osoba ako 

krši odredbe članka 40. ove Odluke.
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1. sa ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja 

posljedica katastrofe ili velike nesreće.

Na temelju članka 11. stavak 1. Zakona o 

zaštiti i spašavanju („“N.N. br.174/04, 79/07 i III.

38/09.) i članka 10.stavak 4. Pravilnika o 

mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i U slučaju neposredne prijetnje od nastanka 

spašavanja („N.N.“ br. 40/08. i 44/08.) i članka 46. katastrofe ili velike nesreće na području općine 

Statuta općine Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko Vrbje, načelnik općine po svojoj odluci ili na 

posavske županije br. 15/09.), načelnik općine Vrbje prijedlog pročelnika Područnog ureda za zaštitu i 

donosi spašavanje Slavonski Brod, poziva i aktivira Stožer 

zaštite i spašavanja općine Vrbje.

P L A N   P O Z I V A N J A 

Stožera zaštite i spašavanja  općine  Vrbje IV.

Članovi Stožera zaštite i spašavanja općine 

I. Vrbje pozivaju se u pravilu putem Županijskog 

centra 112, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 

Stožer zaštite i spašavanja općine Vrbje je Slavonski Brod.

stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža 

stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja 

kojima rukovodi načelnik općine na području općine V.

Vrbje.

Za pozivanje članova Stožera zaštite i 

spašavanje načelnik daje  pismeni ili usmeni 

II. (telefonski) nalog dežurnom djelatniku Županijskog 

centra 112.

Stožer zaštite i spašavanja općine Vrbje se Kod izdavanja naloga načelnik općine može 

aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, odrediti i poseban redoslijed (prioritet) pozivanja 

katastrofe i velike nesreće na području općine Vrbje  članova Stožera zaštite i spašavnja općine Vrbje.

OPĆINA  VRBJE
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VI. 2.

U slučaju da Županijski centar 112 nije u 

mogućnosti izvršiti pozivanje članova Stožera, Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

načelnik općine može pozvati članove Stožera područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

zaštite i spašavanja općine Vrbje i osobno ili putem novine“ br.33/01) i članka 32. Statuta opoćine Vrbje 

svojih strunih službi. („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ 

br.15/2009), Općinsko vijeće općine Vrbje na 

11.sjednici održanoj 23.rujna 2009.godine, donijelo 

VII. je

Shema pozivanja i evidnecija s podacima Z A K L J U Č A K 

članova Stožera zaštite i spašavanja općine Vrbje 

sastavni je dio ovog Plana. o usvajanju Izvješća o  obavljenom uvidu 

u  Proračun i financijske izvještaje 

za 2008. godine

VIII.

Ovaj Plan pozivanja sastavni je dio Plana zaštite i I.

spašavanja općine Vrbje.

Prihvaća se Izvješće Državne revizije o 

obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje  

IX. općine Vrbje za 2008.godinu.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u  „Službenom vjesniku Brodsko II.

posavske županije“.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

OPĆINA VRBJE donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

NAČELNIK Brodsko posavske županije“.

Klasa: 810-01/10-01/01 OPĆINA VRBJE

Urbroj: 2178/19-01-01-10-3 OPĆINSKO VIJEĆE

Vrbje 26.veljača 2010. godine

Klasa:041-01/10-01/01

N A Č E L N I K: Urbroj:2178/19-03-10-2

Igor Jurišić, v.r. Vrbje, 23.rujan 2010.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Antun Strinavić, v.r.
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3. II.

Ova  Odluka stupa na snagu danom 

Na  temelju  članka  32.  Statuta  općine  donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Vrbje,  Općinsko vijeće općine Vrbje na 11.sjednici Brodsko posavske županije“.

održanoj 23.rujna 2009.godine, donijelo je

OPĆINA VRBJE

ODLUKU OPĆINSKO VIJEĆE

o usvajanju Izvješća o  obavljenom uvidu Klasa:041-01/10-01/01

u Proračun i financijske izvještaje za Urbroj:2178/19-03-10-2

2009.godine Vrbje, 23.rujan 2010.

PREDSJEDNIK 

I. OPĆINSKOG VIJEĆA:

Antun Strinavić, v.r

Usvaja  se Izvješće Državne revizije o 

obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje  

općine Vrbje za 2009.godinu.
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4.

Na  temelju  članka  55.  i  68.  Zakona  o  financiranju  jedinica  lokalne  samouprave  i  uprave  

(Narodne  novine  br.  117/93),  te  na  temelju  članka  110.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  br.  

87/2008)  i  članka  32.  Statuta  općine  Vrbje,  Općinsko  vijeće  općine  Vrbje  na s vojoj  8.  sjednici  od  27.  

travnja  2010.  godine,  donijelo  je

ODLUKU

o  ostvarenju  Proračuna  općine  Vrbje  za  razdoblje  od  1.1.-31.12.2009.  godine

Članak  1.

Proračun  općine  Vrbje  za  2009.  godinu  sastoji  se  od:

A.Računa  prihoda  i  rashoda
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Članak  2.

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

OPĆINA  VRBJE
OPĆINSKO  VIJEĆE

Klasa  :  400-06/10-01/01
Urbroj: 2178/19-03-10-1
Vrbje, 27. 4. 2010.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Antun  Strinavić, v.r.

5.

Na  temelju  članka  55.  i  68.  Zakona  o  financiranju  jedinica  lokalne  samouprave  i  uprave  
(Narodne  novine  br.  117/93),  te  na  temelju  članka  5.  i  18.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  br.  
87/2008)  i  članka  32.  Statuta  općine  Vrbje,  Općinsko  vijeće  općine  Vrbje  na s vojoj  11.  sjednici  od  23. 
9.  2010.  godine,  donijelo  je

ODLUKU

o  ostvarenju  Proračuna  općine  Vrbje  za  razdoblje  od  1.1.-30. 6.2010.  godine

Članak  1.

Proračun  općine  Vrbje  za  2010.  godinu  sastoji  se  od:
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Članak  3. 6.

Proračunska  sredstva  koriste  se  za  

namjene utvrđene  posebnim  zakonima  i  odlukama  

Općinskog  vijeća.

Svi  korisnici  sredstava  moraju  sredstva  

koristiti  za  utvrđene  namjene,  štedljivo  i  u  

skladu  s  propisima  o  korištenju.

Članak  4.

Sredstva  se  tijekom  godine  raspoređuju  i  

stavljaju  na  raspolaganje  svim  nositeljima  i  

korisnicima  proračunskih  sredstava  u  okviru  

ostvarenih  prihoda  i  ovisno  o  dospijeću  obveza.  

Proračun  se  izvršava  od  1.  siječnja  do  31.  

prosinca  2010.  godine.

Članak  5.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  

Brodsko-posavske  županije".

OPĆINA  VRBJE

OPĆINSKO  VIJEĆE

Klasa  :  400-06/10-01/03

Urbroj: 2178/19-03-10-1

Vrbje, 23. 9. 2010.

Predsjednik

Općinskog  vijeća

Antun  Strinavić, v.r.

Na temelju članka  32. Statuta općine Vrbje, 

Općinsko vijeće općine Vrbje na svojoj 11.sjednici 

održanoj  23.rujna 2010.godine, donijelo je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na povećanje cijene za 

uslugu  odvoza  komunalnog otpada na 

području općine Vrbje

I. 

Općinsko vijeće općine Vrbje daje 

suglasnost poduzeću „Komunalac Davor“ d.o.o. za 

povećanje cijene usluge odvoza komunalnog otpada 

na području općine Vrbje.

II.

Nova cijena usluge odvoza komunalnog 

otpada  je 47,10 kuna mjesečno, neovisno o količini 

otpada.

 Komunalni otpad prikuplja se od kućanstava  

koji su uredno stavili kantu za komunalni otpad ili 

vreću. 

U novu cijenu usluge odvoza komunalnog 

otpada  uračunat je  i odvoz glomaznog otpada 

najmanje dva puta godišnje.

Usluga odvoza komunalnog otpada po novoj 

cijeni primjenjuje se od   1.  9. 2010. godine. 

S postojećim koncesionarom potpisat će se 

aneks ugovora.

Ovlašćuje se načelnik općine Vrbje za potpisivanje  

aneks ugovora.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko 

posavske županije“.
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OPĆINA VRBJE Ako bi plaća za rad dužnosnika, bez 

OPĆINSKO VIJEĆE uvećanja za radni staž, utvrđena na temelju ove 

Odluke bila veća od zakonom propisanog 

Klasa:363-01/10-01/14 ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u 

Urbroj:2178/19-03-10-1 najvišem iznosu dopuštenom zakonom.

Vrbje, 23.rujna  2010.

PREDSJEDNIK Članak 3.

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Antun Strinavić, v.r. Osnovica za obračun plaće dužnosnika 

iznosi 4.630,14 kuna bruto.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika 

jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun 

plaće državnih dužnosnika.

7.

Članak 4.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u Koeficijent iz članka 1. ove Odluke iznose:

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN - za obračun plaće općinskog načelnika  2,15

28/10) i članka 32.Statuta općine Vrbje („Službeni - za obračun plaće zamjenika općinskog 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ 15/09), načelnika  1,50

Općinsko vijeće općine Vrbje, na prijedlog 

općinskog načelnika, na 9. sjednici održanoj 8. 6. 

2010. godine donosi Članak 5.

O D L U K U D u ž n o s n i k  k o j i  d u ž n o s t  o b a v l j a  

profesionalno, druga prava iz radnog odnosa 

o plaći i drugim pravima ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, te s 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog općim aktima općine, odnosno kolektivnim 

načelnika iz radnog odnosa ugovorom, koji se primjenjuje na službenike i 

namještenike u općinskim upravnim tijelima, ako 

zakonom nije drugačije propisano.

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se osnovica i Članak 6.

koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika ( u nastavku teksta: Općina Vrbje nema uposlenog pročelnika pa 

dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz radnog se određuje da Rješenja o utvrđivanju plaće i drugih 

odnosa. prava iz radnog odnosa donosi Općinsko vijeće 

općine Vrbje, a potpisuje ga predsjednik Općinskog 

vijeća.

Članak 2.

P l a ć u  d u ž n o s n i k a ,  č i n i  u m n o ž a k  Članak 7.

koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 

0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, Danom stupanja na snagu ove Odluke 

ukupno najviše za 20%. prestaje važiti čl.5, st.1. Odluke o plaći, dodacima na 
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plaću, radnom vremenu, odmorima, dopustima i načelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji 

ostalim materijalnim pravima načelnika i službenika  dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa.

zaposlenika u općini Vrbje.

Članak 2.

Članak 8.

Dužnosnik koji dužnost obavlja bez 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za 

dana donošenja, a objavit će se u „Službenom rad u bruto iznosu od 50% umnoška koeficijenta za 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. obračun plaće dužnosnika koji odnosnu dužnost 

obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

OPĆINA VRBJE Dužnosnici koji dužnost obavljaju bez 

OPĆINSKO VIJEĆE zasnivanja radnog odnosa imaju pravo na naknadu za 

rad, i to:

Klasa: 120-01/10-01/01 - općinski načelnik  u iznosu od 3.400 kuna 

Urbroj: 2178/19-03-10-1 neto

Vrbje,  8. 6. 2010. - zamjenik općinskog načelnika  u iznosu od 

2.380 kuna neto

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

ANTUN STRINAVIĆ, v.r. Članak 6.

Općina Vrbje nema uposlenog pročelnika pa 

se određuje da Rješenja o utvrđivanju naknade za rad 

dužnosnika iz članka 1. ove Odluke donosi Općinsko 

vijeće općine Vrbje, a potpisuje ga predsjednik 

8. Općinskog vijeća.

Na temelju članka 6 stavka 2. Zakona o Članak 7.

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  

samoupravi (NN 28/10) i članka 32. Statuta općine Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

Vrbje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske dana donošenja, a objavit će se u „Službenom 

županije" 15/09), Općinsko vijeće općine Vrbje,  na vjesniku Brodsko-posavske županije“

9. sjednici održanoj  8. 6. 2010. godine donosi

OPĆINA VRBJE

O D L U K U OPĆINSKO VIJEĆE

o naknadi za rad općinskog načelnika i Klasa: 120-01/10-01/02

zamjenika općinskog načelnika Urbroj: 2178/19-03-10-1

 koji dužnost obnašaju bez zasnivanja Vrbje, 8. 6. 2010.

radnog odnosa 

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Članak 1. ANTUN STRINAVIĆ, v.r.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade 

za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
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9. 10.

Na temelju članka 32. Statuta općine Vrbje Na temelju članka 3., 4., 9., i 10. Zakona o 

("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije", plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

15/09), Općinsko vijeće općine Vrbje, na svojoj 9. samoupravi („Narodne novine“ br.28/10) i članka  

sjednici održanoj 8.lipnja 2010. godine, donosi 32. Statuta općine Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko 

posavske županije“ br.15/2009, Općinsko vijeće 

O D L U K U općine Vrbje na prijedlog općinskog načelnika na  

11.sjednici održanoj  23.rujna  2010.g., donosi

o sufinanciranju cijene registracije traktora 

na području općine Vrbje O D L U K U 

o osnovici i koeficijentima za obračun plaća 

Članak 1. službenika i namještenika u Općinskoj upravi 

općine Vrbje

Općina Vrbje će sufinancirati cijenu 

registracije traktora u iznosu od 200,00 kuna, za 

razdoblje od 1.1.-31.12.2010. godine. Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i 

Članak 2. koeficijent za obračun plaće službenika i 

namještenika u tijelima Općinske uprave općine 

Pravo na sufinanciranje registracije traktora Vrbje sukladno zakonu, podzakonskim propisima i 

ima svaka fizička ili pravna osoba koja posjeduje općim propisima općine Vrbje.

traktor u svom vlasništvu.

Članak 3. Članak 2.

Vlasnik dva ili više traktora ima pravo na Osnovica za obračun plaće službenika i 

sufinanciranje registracije samo jednog traktora. namještenika u tijelima Općinske uprave određuje se 

u  u visini od 3.600,00 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom Članak 3.

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

brodsko posavske županije“. Rješenja o utvrđivanju plaće, te druga prava 

službenika i namještenika iz radnog odnosa donosi  

OPĆINA VRBJE načelnik

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 402-07/10-01/01 Članak 4.

Urbroj: 2178/19-03-10-1

Vrbje, 8. 6. 2010. Pojedinačni koeficijent određuje se na 

temelju složenosti, odgovornosti i uvjeta rada na 

Predsjednik pojedinom radnom mjestu, potrebnog znanja i 

Općinskog vijeća: iskustva za obavljanje tog posla, složenosti predmeta 

ANTUN STRINAVIĆ, v.r. rada i sredstava za rad, te vrednovanja uvjeta i 

.
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složenosti organizacije i tehnologije rada. Članak 7.

Koeficijent složenosti poslova za radna 

mjesta u tijelima  Općinske uprave općine Vrbje su: Dodaci na osnovnu plaću i naknade plaće 

- Administrativni referent  1,51 utvrđuju se posebnim pravilnikom o radu za sve 

- Računovodstveni referent 1,57 osobe u radnom odnosu u Općinskoj upravi sukladno 

zakonu i podzakonskim propisima.

Članak 5.

Članak 8. 

Za obavljeni rad na određenom radnom 

mjestu za puno radno vrijeme i za normalni učinak Danom stupanja na snagu ove Odluke  

službeniku i namješteniku pripada plaća. prestaje važiti Odluka o plaći, dodacima na plaću, 

Plaću službenika i namještenika  čini radnom vremenu, odmorima, dopustima i ostalim 

umnožak koeficijent složenosti poslova radnog materijalnim pravima načelnika i službenika  

mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik zaposlenika u općini Vrbje.

raspoređen i osnovica za izračun plaća, uvećana za 

0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovicu za izračun plaća službenika i Članak 9.

namještenika utvrđuje općinski načelnik u skladu sa 

zakonom, a ne smije biti veća od osnovice za obračun Ova Odluka stupa na snagu danom 

plaća državnih službenika i namještenika. donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko posavske županije“, s primjenom od 

1.10.2010.

Članak 6.

OPĆINA VRBJE

Za vrijeme vježbeničkog staža vježbenik OPĆINSKO VIJEĆE

ima pravo na 85% osnovne plaće radnog mjesta 

njegove kategorije. Klasa:120-01/10-01/03

Sva ostala prava vježbenik ostvaruje kao i Urbroj:2178/19-03-10-1

drugi službenici i namještenici Općinske uprave. Vrbje, 23.rujna 2010.

Stručni voditelj-mentor koji obavljanadzor i 

osposobljava vježbenike ima pravo na naknadu u PREDSJEDNIK 

visini od 10% od svoje plaće. OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Antun Strinavić, v.r.
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53. Članak 2.

Ovom Odlukom za područje općine Vrpolje 

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o propisuje se:

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

26/03  pročišćeni tekst, 82/04, 110/04  Uredba, 1. uređenje naselja,

178/04, 38/09 i 79/09), članka 2. i 33. Prekršajnog 2. održavanje čistoće i čuvanje javnih 

zakona („Narodne novine“ br. 107/07.) i članka 31. površina,

Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko- 3. korištenje javnih površina

posavske županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće 4. skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim 

općine Vrpolje na 14. sjednici održanoj 24. studenog komunalnim otpadom,

2010. godine, donijelo je  5. uklanjanje snijega i leda,

6. uklanjanje protupravno postavljenih 

ODLUKU predmeta na javnim površinama,

7. mjere za provođenje komunalnog reda,

o komunalnom redu  općineVrpolje 8. kaznene odredbe.

I  OPĆE ODREDBE II  UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

Članak 1.

Uređenjem naselja u smislu ove Odluke 

Ovom Odlukom reguliraju se odnosi u smatra se određivanje uvjeta glede oblika, položaja, 

komunalnom gospodarstvu, utvrđuju se osnove roka i načina postavljanja pokretnih i drugih stvari 

komunalnog reda kao i mjere za njegovo provođenje kao i obavljanje pojedinih radnji na javnim 

u cilju osiguranja uvjeta zaštite okoliša na području površinama na području općine Vrpolje, a čije 

općine Vrpolje. postavljanje utječe na izgled naselja.

OPĆINA VRPOLJE
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Članak 4. obrtničke radnje postave u širini poslovnih 

prostora.

Pokretnim i drugim stvar ima či je 

postavljanje utječe na uređenje naselja, smatraju se: Članak 6.

- dječja igrališta, Radi postavljanja stvari iz članka 4. ove 

- montažni kiosci do 12 m2, Odluke na javnim površinama a u cilju uređenja 

- panoi, transparenti i plakati, naselja, fizičke i pravne osobe dužne su ishoditi 

- oglasne ploče, odobrenje od općinskog načelnika općine Vrpolje, a 

-  izložbeni ormarići, u slučaju da se radi o prometnim površinama 

- reklame (izlozi, svjetleće reklame, oslikane obavezna je i suglasnost Policijske uprave Brodsko-

fasade), posavske.

-  tende i ostali uređaji na fasadama,

-  zaštitni stupići i ograde,

- štandovi i naprave (npr. naprave za prodaju Članak 7.

pića, napitaka, sladoleda i ambulantnu 

prodaju robe, te ambulantno pružanje usluga, Javne prometne površine (ceste, nogostupi, 

peći za pečenje plodina i slične naprave), kolnici) moraju biti uređene i održavane na način da 

- pokretne naprave (npr. stolovi, stolice, osiguravaju normalno funkcioniranje prometa.

klupe, suncobrani, pokretne ograde, cvjetne Održavanje i uređenje javnih prometnih 

vaze i druge naprave postavljene ispred površina obveza je svih fizičkih i pravnih osoba na 

ugostiteljskih, odnosno obrtničkih radnji, te području općine Vrpolje, naročito za čišćenje 

cirkusi, zabavne radnje, luna-parkovi i slične površina koje su osobno prouzrokovali.

naprave). Zabranjeno je nanošenje blata na javnu 

prometnu površinu, kao i rasipanje tereta prilikom 

prijevoza javnom prometnom površinom.

Članak 5.

Postavljanje pokretnih i drugih stvari iz Članak 8.

članka 4. ove Odluke odobrit će se uz sljedeće  

uvjete: Objekti, uređaji i oprema za javnu rasvjetu 

moraju se redovito održavati putem fizičke ili pravne 

- da postavljene pokretne stvari ne ometaju osobe na temelju Ugovora.

odvijanje kolnog i pješačkog prometa i Zabranjeno je uništavati objekte i uređaje 

z a k l a n j a j u  p r e g l e d n o s t  p r o m e t n e  javne rasvjete kao i lijepljenje plakata, reklama i 

signalizacije, sličnih predmeta po objektima ili stupovima javne 

- da postavljene pokretne stvari ne utječu rasvjete bez odobrenja općinskog načelnika.

negativno na oblikovanje i korištenje 

okolnog prostora, te da se uklapaju u okoliš i 

ambijent oko iste, Članak 9.

- da postavl jene pokretne s tvar i  ne 

preds tavl ja ju izvor dodatne buke,  Postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava 

onečišćenja i drugih emisija, dozvoljava se na mjestima koja su u tu svrhu 

- da su postavljene pokretne stvari izrađene od predviđena odlukom općinskog načelnika.

trajnog materijala i montažnog karaktera u Uz suglasnost općine Vrpolje dozvoljeno je 

slučaju potrebe za uklanjanjem, na javnim površinama uz cestu postavljati dopunske 

- da se pokretne stvari u svrhu obavljanja ne standardne putokaze i znakove informacija na 

djelatnosti određene ugostiteljske ili udaljenosti od najmanje 1,5 m od ruba kolnika ceste.
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Članak 10. površina smatra se čišćenje javnih površina i 

određivanje mjera za čuvanje javnih površina.

Gospodarski subjekti samostalne i 

ugostiteljske radnje registrirane na području općine 

Vrpolje, dužne su na fasadi objekta u kojemu se Članak 13.

nalazi poslovni prostor postaviti odgovarajući natpis 

gramatički ispravan i čitljiv i tehnički kvalitetno Općinsko vijeće općine Vrpolje osigurava 

izveden. sredstva za održavanje javnih površina na način da 

iste budu uredne i čiste, te služe svrsi kojoj su 

namijenjene, sukladno godišnjem programu 

III  KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA održavanja komunalne infrastrukture iz članka 28. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 11.

Javne površine u smislu ove Odluke su: Članak 14.

1. ulice, trgovi, ceste, parkirališta, pješačke Održavanje čistoće javnih površina obveza 

staze, pješačke zone, prilazi, mostovi, ulični je:

travnjaci, te jarci uz prometne površine

2. autobusne i željezničke stanice, stajališ - fizičkih osoba vlasnika ili korisnika 

ta u javnom prometu stambenih objekata

3. parkovi, groblje, spomenici, zelene površine - korisnici poslovnih objekata

(drvoredi, nasadi, travnjaci, šetališta, otoci - Općine na javnim površinama

na prometnim površinama )

4. sportski i zabavni tereni (stadioni, igrališta, 

dječja igrališta, i sl.) Članak 15.

Na javnim površinama općine Vrpolje mogu Na javnim površinama radi održavanja 

se postavljati pokretne stvari iz članka 4. i po čistoće i urednosti vlasnici i korisnici objekata dužni 

uvjetima iz članka 5. ove Odluke, po odobrenju su čistiti i održavati površine ispred objekata, te 

općinskog načelnika općine Vrpolje. poduzeti mjere za sprečavanje širenja štetnih 

Postavljene pokretne stvari moraju se utjecaja u okoliš, a osobito da iz objekata i dvorišta 

održavati urednim i ispravnim, a dotrajale, uništene istih ne ide ništa na javne površine (smeće, otpadna 

ili neuredne pokretne stvari moraju se zamijeniti voda, kanalizacija, blato, nanosi materijala i sl.).

novima. Pravne i fizičke osobe čiji objekti nisu 

Kada se pokretne stvari postavljaju na priključeni na javni sustav odvodnje otpadnih voda 

nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje, vlasnik dužni su izgraditi i održavati posebne objekte 

pokretnih stvari platit će naknadu za korištenje javne sukladno posebnim propisima kako bi ispunili uvjete 

površine čija se visina određuje posebnom odlukom iz prethodnog stavka ovog članka.

Općinskog vijeća općine Vrpolje. Pravne i fizičke osobe dužne su koristiti 

košarice za otpad i setove kontejnera za odvojeno 

skupljanje otpada (staklo, PET, papir,…) postavljene 

IV  ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE na javnim površinama i ne smiju javne površine 

JAVNIH POVRŠINA onečišćivati bacanjem otpada.

Postavljene košarice i kontejneri za otpad ne 

Članak 12. smiju se uništavati i oštećivati.

Javne površine, te objekti i uređaji 

Pod održavanjem čistoće i čuvanjem javnih postavljeni na istima moraju se koristiti sukladno 
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njihovoj namjeni, te se ne smiju oštećivati, uništavati zgrada i ostalih objekata

i onečišćavati. - puštati stoku i perad na ispašu,

- ispuštati zagađenu vodu u kanale za 

odvodnju oborinskih voda,

Članak 16. - odlaganje ogrjevnog drveta, ugljena i 

sličnog materijala duže od 5 dana na javnoj 

Radi zaštite javnih zelenih površina površini,

zabranjeno je: - odlaganje građevinskog materijala bez 

odobrenja općine,

- oštećivati ukrasno i samoniklo bilje, drveće i - zatrpavanje kanala za odvodnju oborinskih 

grmlje, voda i izgradnje kolnog prijelaza preko 

- skupljati i odnositi panjeve, trupce, kanala bez odobrenja općine,

- kopati i odvoziti zemlju, pijesak, kamenje, - izgradnja nadstrešnica i terasa bez odobrenja 

humus i sl., općine,

- oštećivati i rušiti stabla i ukrasne grmove, - asfaltiranje, betoniranje ispred obiteljskih 

- oštećivati drveće, ukrasno grmlje i zelene k u ć a  i  l o k a l a  b e z  o d g o v a r a j u ć e  

površine raznim materijalima prilikom dokumentacije i odobrenja općine,

g r adn j e ,  kod  i s t ova ra  i  dop reme - obavljati ugostiteljske usluge bez odobrenja 

građevinskog materijala, ogrjevnog drveta, općine 

ugljena i sl.,

- loženje vatre i potpaljivanje stabala i 

ukrasnog grmlja, Članak 18.

- parkirati i zaustavljati vozila na zelenim 

površinama, Odlaganje građevinskog materijala, 

- upotreba površina određenih za dječju igru i otpadnog građevinskog materijala kao i postavljanje 

korištenje sprava za igru djece protivno skela na javnim površinama i prekapanje javnih 

njihovoj namjeni, površina može se izvršiti uz prethodno odobrenje 

- neovlaštena prenamjena zelenih površina, općinskog načelnika općine Vrpolje, koji će odrediti 

- oštećivanje i branje niskog raslinja i cvijeća, uvjete i rok za izvođenje radova i visinu naknade za 

- onečišćenje javne površine otpacima, privremeno zaposjedanje javne površine, te uvjete 

životinjskim izmetom i sl. dovođenja javne površine u prvobitno stanje.

Uklanjanje drveća, grmlja i drugih nasada s 

javnih površina može se izvršiti po odobrenju Članak 19.

općinskog načelnika općine Vrpolje.

Javna površina može se privremeno zauzeti 

radi istovara ogrjevnog drveta, te piljenje i cijepanje 

Članak 17. drva, ugljena i sličnog materijala, u kojem slučaju se 

isto ima ukloniti s javne površine najkasnije u roku 5 

Na javnim površinama zabranjeno je: dana samo onda kada vlasnik nema prostora na 

vlastitoj parceli za istovar istog.

- odlagati smeće ili na bilo koji drugi način Javna površina može se privremeno 

stvarati nečistoću zaposjesti radi istovara i utovara robe, na način da se 

- prekopavanje ili bilo kakvo oštećenje, ne ometa promet, te se odložene stvari moraju 

- ostavljati i držati dotrajala vozila, uređaje i ukloniti najkasnije u roku 24 sata samo onda kad za to 

njihove dijelove, te druge predmete koji čine nema druge mogućnosti.

glomazni otpad, Za korištenje javne površine iz stavaka 1. i 2. 

- šarati i pisati, odnosno uništavati zidove ovog članka potrebno je ishoditi odobrenje 
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općinskog načelnika općine Vrpolje. - sakupljanje i odvoz komunalnog otpada  

kućnog smeća

- sakupljanje i odvoz glomaznog otpada

Članak 20.

Vlasnici, odnosno korisnici stambenih i Članak 24.

poslovnih objekata dužni su kanale za odvodnju 

oborinskih voda neprestano održavati u stanju Pravna osoba koja obavlja komunalnu 

funkcionalnosti, i to u dužini objekta i zemljišta koje djelatnost skupljanja i zbrinjavanja komunalnog 

koriste. otpada brine se da se komunalni otpad odvozi na 

U kanale za odvodnju oborinskih voda ne vrijeme i to minimalno jedanput tjedno po svom 

smiju se ispuštati otpadne tekućine, kao ni na javne planu s područja općine Vrpolje, te taj plan dostaviti 

površine. općinskom načelniku općine Vrpolje.

Pravna osoba koja obavlja navedenu 

komunalnu djelatnost mora osigurati odvoz otpada u 

Članak 21. roku od 24 sata u istom danu po planu iz stavka prvog 

ovog članka ili unaprijed obavijestiti korisnike 

Odvoz fekalija može se vršiti isključivo u usluga o eventualnoj privremenoj izmjeni plana.

zatvorenoj posudi (cisterni), kako bi se spriječilo Pravna osoba koja obavlja navedenu 

prosipanje fekalije po javnim površinama. komunalnu djelatnost mora osigurati dovoljan broj 

posuda (kontejnera i kanti) za skupljanje 

komunalnog otpada.

Članak 22. Pravna osoba koja obavlja navedenu 

komunalnu djelatnost će u slučaju da se kontejneri ili 

Organizatori prigodnih javnih priredbi i kante trajno postavljaju na javnim površinama, 

skupova dužni su zatražiti suglasnost općinskog urediti i održavati prostor za njihov smještaj prema 

načelnika općine Vrpolje u kojem će se utvrditi uvjetima i odobrenju općinskog načelnika općine 

način, rok i osiguranje prigodnih javnih priredbi i Vrpolje.

skupova. Pravna osoba koja obavlja komunalnu 

Organizatori su dužni, po završetku djelatnost skupljanja i zbrinjavanja komunalnog 

prigodnih javnih priredbi i skupova, očistiti otpada mora pri pražnjenju posuda (kontejnera i 

korištenu javnu površinu ili objekt najkasnije do kanti) za komunalni otpad paziti na iste da ih ne 

idućeg kalendarskog dana do 7.00 sati. oštete, da ih vrate na isto mjesto i da budu čiste.

V  SKUPLJANJE, ODVOZ I Članak 25.

 POSTUPANJE S KOMUNALNIM

 OTPADOM Fizičke i pravne osobe koje stvaraju 

komunalni otpad dužne su isti odlagati u za to 

Članak 23. određene posude (kontejneri i kante) na način da 

komunalni otpad odlažu u plastičnim vrećicama, 

Na području općine Vrpolje sakupljanje i tako da se otpad ne prosipa.

zbrinjavanje komunalnog otpada obavlja se Pri odlaganju komunalnog otpada, osobe iz 

temeljem Ugovora o koncesiji. stavka 1. ovog članka moraju posudu zatvoriti 

Sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog poklopcem i ne smiju odlagati otpad pored posuda 

otpada obavlja se kao: osim ako je došlo do povećanog prikupljanja otpada 

za što moraju obavijestiti pravnu osobu koja skuplja, 

odvozi i postupa s komunalnim otpadom, te ne smiju 
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premještati i oštećivati posude namijenjene za ovlaštenoj osobi.

odlaganje komunalnog otpada. Vlasniku pokretne stvari vratit će se ista po 

Posude za otpad  smeće trebaju biti odložene namirenju troškova općini Vrpolje, u svrsi 

na način da ne ometaju javni promet sudionika u uklanjanja i zbrinjavanja predmetne stvari.

prometu. Dijelove vozila, uređaja i druge napuštene 

pokretne stvari koje čine glomazni komunalni otpad, 

a kojima se ne može utvrditi vlasnik ni porijeklo, 

VI  UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA komunalni redar uklonit će po pravnoj osobi koja 

obavlja komunalnu djelatnost skupljanja, odvoza i 

Članak 26. postupanja s komunalnim otpadom na trošak 

Proračuna općine Vrpolje.

Vlasnici i korisnici stanova, kuća i poslovnih 

prostorija dužni su očistiti dio pješačke staze ili 

prolaza u širini vlastitog objekta ili poslovnog VIII  MJERE ZA PROVOĐENJE

prostora od snijega i leda na način da se osigura KOMUNALNOG REDA

siguran i nesmetan prolaz pješaka uklanjanjem ili 

posipanjem solju ili piljevinom. Članak 28.

Pješačke staze i prolazi moraju biti očišćeni 

najkasnije do 10,00 sati istog dana kada je došlo do Za provođenje komunalnog reda ustrojava 

vremenskih nepogoda, a u slučaju trajnije nepogode se Komunalno redarstvo.

osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su iste površine Komunalno redarstvo provodi nadzor nad 

čistiti najmanje dva puta dnevno, ako je potrebno i provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu.

više puta radi osiguranja sigurnog i nesmetanog Poslove Komunalnog redarstva obavlja 

prolaza pješaka. komunalni redar.

Ulice i nerazvrstane ceste na području Općina Vrpolje može imati vlastito 

općine Vrpolje čistit će se putem izvođača kojemu su komunalno redarstvo ili na temelju ugovora ustrojiti 

ti poslovi povjereni. zajedničko komunalno redarstvo s jednom od 

susjednih općina. Komunalni redar u provođenju 

komunalnog reda ovlašten je:

VII  UKLANJANJE PROTUPRAVNO

 POSTAVLJENIH PREDMETA - rješenjem narediti fizičkim i pravnim 

osobama radnje u svrhu održavanja 

Članak 27. komunalnog  reda

- izricati mandatne kazne

Komunalni redar naložit će vlasniku - predložiti pokretanje prekršajnog postupka

protupravno postavljene pokretne stvari na javnoj 

površini uklanjanje iste u određenom roku po Pravna ili fizička osoba dužna je postupiti po 

Zakonu o komunalnom gospodarstvu. rješenju komunalnog redara i pridržavati se odredaba 

Protupravno postavljenom pokretnom stvari ove Odluke. Ako izvršenik ne postupi po rješenju 

na javnoj površini smatra se pokretna stvar koja je komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na 

postavljena bez odobrenja općinskog načelnika njihov trošak preko treće osobe.

općine Vrpolje.

Ukoliko vlasnik pokretne stvari istu ne 

ukloni u roku određenom rješenjem komunalnog IX  KAZNENE ODREDBE

redara, ili se ne može utvrditi vlasnik te pokretne 

stvari ili ako je vlasnik nepoznat komunalni redar Članak 29.

izvršit će uklanjanje pokretne stvari na trošak 

Proračuna općine Vrpolje, te istu zbrinuti po Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna  
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5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: mjesta i ne održava ta mjesta urednim,

- ako posude za komunalni otpad po 

- ako bez odobrenja ili protivno odobrenju pražnjenju ne vrati na svoje mjesto, ošteti ih 

izvršnog tijela općine Vrpolje postavlja ili ne pokupi  otpad oko posude koji je nastao 

pokretne stvari na javnim površinama, povećanim prikupljanjem

- ako koristi javne površine, objekte i uređaje - ako ne ukloni snijeg i led na pješačkoj stazi 

na istim protivno njihovoj namjeni, te iste ili prolazu ispred zgrade, u širini kuće ili 

oštećuje, onečišćava ili uništava, poslovnog prostora na način da osigura 

- ako dotrajala vozila, uređaje ili njihove siguran i nesmetan prolaz pješacima

dijelove, te druge predmete koji čine - ako ne ukloni protupravno postavljene stvari 

glomazni otpad ostavi na javnoj površini, na javno površini

- ako neovlašteno prenamjeni zelenu 

površinu, Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će 

- ako bez odobrenja ili protivno odobrenju se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba 

općinskog načelnika općine Vrpolje ukloni obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn do 

drveće, grmlje ili druge nasade s javne 3.000,00 kuna.

površine, Fizička osoba kaznit će se novčanom 

- ako loži vatru, potpaljuje stabla ili ukrasno kaznom u iznosu od 300,00 kn do 2.000,00 kn.

grmlje na javnim zelenim površinama

- ako odloži građevinski materijal, otpadni 

građevinski materijal, postavi skelu na javnu Članak 30.

površinu ili prekopa javnu površinu bez 

odobrenja ili protivno odobrenju općinskog Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn do 

načelnika općine Vrpolje, 2.000,00 kn kaznit će se na mjestu počinjenog 

- ako ne održava kanal za odvodnju prekršaja odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička 

oborinskih voda u dužini objekta i zemljišta osoba obrtnik i fizička osoba:

koje koristi, - ako ne održava čistoću ispred objekta, 

- ako zatrpava kanal za odvodnju oborinskih onečišćava javne površine otpacima, te 

voda i izgrađuje kolni prijelaz preko kanala uništava košarice za otpad ,

bez odobrenja općine Vrpolje, - ako oštećuje ukrasno i samoniklo bilje, 

- ako izgradi ili postavi nadstrešnicu ili ljetnu drveće i grmlje 

terasu bez odobrenja općine Vrpolje, - ako skuplja i odnosi panjeve, trupce, granje s  

- ako asfaltira,  betonira javnu površinu ispred javnih zelenih površina 

obiteljske kuće i lokala bez odobrenja općine - ako kopa i odvozi zemlju, pijesak, kamenje, 

Vrpolje, humus i slični materijal s javne zelene 

- ako obavlja ugostiteljske usluge na javnoj površine  

površini bez odobrenja općine Vrpolje, - ako oštećuje i ruši stabla i ukrasne grmove na 

- ako organizira prigodnu manifestaciju ili javnim zelenim površinama 

skup, te ne očisti korištenu javnu površinu - ako oštećuje drveće, ukrasno grmlje i zelene 

najkasnije do 07.00 sati drugi dan, površine raznim materijalima prilikom 

- ako ne napravi plan za barem jedanput tjedno g r a d n j e ,  k o d  i s t o v a r a  i  d o p r e m e 

odvoz skupljenog otpada s područja općine građevinskog materijala, ogrjevnog drveta, 

Vrpolje gdje je organiziran odvoz , ugljena i sličnih materijala 

- ako ne odveze otpad u roku 24 sata u danu po - ako parkira i zaustavlja vozilo na javnim 

planu ili ne obavijesti korisnike na vrijeme o zelenim površinama,

izmjeni plana, - ako upotrebi površinu određenu za dječje 

- ako ne osigurava dovoljan broj posuda za igralište i korištenje sprava za igru djece 

komunalni otpad i ne postavi ih na uređena protivno njihovoj namjeni ,
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- ako oštećuje i bere nisko raslinje i cvijeće, 54.

- ako onečisti javnu površinu otpacima i 

životinjskim izmetom i sl. 

- ako pušta na javne površine životinje bez Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o 

nadzora vlasnika, poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 

- ako ne očisti javnu površinu kada je 152/08. i 21/10.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 

onečišćena otpacima životinje kojoj je («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 

vlasnik, 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 14. 

- ako bez odobrenja ili protivno odobrenju sjednici održanoj 24. studenog 2010. godine, 

općinskog načelnika općine istovari donijelo je

ogrjevni materijal, pili i cijepa drva, ugljen 

ili slični materijal kao i zaposjedne javnu O D L U K U

površinu radi istovara ili utovara određenog 

materijala koji ometa nesmetan prolaz o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

pješaka, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

- ako komunalni otpad ne odloži u za to Republike Hrvatske na području općine

određene posude na način da isti odloži u Vrpolje za katastarsku općinu Vrpolje

zatvorenim plastičnim vrećicama i da se isti 

ne rasipa,

- ako premješta i l i  oštećuje posude Članak 1.

namijenjene za odlaganje komunalnog 

otpada. Predmet javnog natječaja za prodaju je 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

X  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Hrvatske na području općine Vrpolje u katastarskoj 

općini Vrpolje kako slijedi:

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o komunalnom redu 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 

11/97).

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/10-01/10

Urbroj: 2178/11-01/10-3

Vrpolje, 24. studenoga 2010.g. 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Pralas, v.r.
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Navedeno poljoprivredno zemljište upisano je u Predmet prodaje su nekretnine označene u 

posjedovni list broj 840 k.o. Vrpolje, Područnog članku 1. ove Odluke i u Programu raspolaganja 

ureda za katastar u Slavonskom Brodu, odnosno u poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

z.k.ul. 956 i 1129 k.o. Vrpolje u zemljišnim knjigama Hrvatske na području općine Vrpolje na koju je 

Općinskog suda u Slavonskom Brodu. suglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, 

šumarstva i vodnog gospodarstva, Klasa: 320-02/03-

01/136, Urbroj: 525-2-02/DI od 10. ožujka 2003. 

Članak 2. godine i izmjenama i dopunama Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

Postupak javnog natječaja provest će vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 

Općinsko vijeće općine Vrpolje. Vrpolje, na koji je suglasnost dalo Ministarstvo 

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, 

«Posavska Hrvatska» i na oglasnoj ploči općine Klasa: 320-02/04-01/1180, urbroj: 525-9-05-02/DI 

Vrpolje. od 8. veljače 2005. godine.

Pisane ponude dostavljaju se u  općinu Početnu cijenu utvrdilo je Općinsko 

Vrpolje u roku 15 dana od dana objave natječaja u povjerenstvo za utvrđivanje početne cijene za 

javnom glasilu «Posavska Hrvatska». natječaj za prodaju i zakup poljoprivrednog 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja zemljišta u vlasništvu RH na području općine 

donosi Općinsko vijeće općine Vrpolje uz Vrpolje temeljem Pravilnika o početnoj cijeni 

pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

ribarstva i ruralnog razvoja. natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade 

na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiju za 

ribnjake («Narodne novine» br. 40/09. i 78/10.)

Članak 3. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta 

koja će se u skladu s ovom Odlukom izložiti prodaji 

Jamčevina iznosi 10% od početne cijene iznosi 62ha 57a 83m2 s ukupnom početnom cijenom 

poljoprivrednog zemljišta koje se prodaje i uplaćuje od 826.158,82 kune i odnosi se na državno 

se na Proračun općine Vrpolje broj: 2340009  poljoprivredno zemljište u k.o. Vrpolje.

1851400001, koji se vodi kod PBZ, s pozivom na 

broj 68  7706  OIB i dokaz o uplati prilaže se kao OPĆINSKO VIJEĆE

sastavni dio dokumentacije. OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/10-01/10

Članak 4. Urbroj: 2178/11-01/10-4

Vrpolje, 24. studenoga 2010.g. 

Ova Odluka stupa na snagu u roku 8 dana od 

dana donošenja i objavit će se u «Službenom Predsjednik 

vjesniku Brodsko-posavske županije». Općinskog vijeća:

Ivan Pralas, v.r.

Obrazloženje:

Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 14. 

sjednici održanoj 24. studenog 2010. godine donijelo 

je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području općine Vrpolje za k.o. Vrpolje.
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55. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Klasa: 021-05/10-01/10

Savjeta mladih općine Vrpolje („Službeni vjesnik Urbroj: 2178/11-01/10-1

Brodsko-posavske županije“ br. 3/08.) i članka 31. Vrpolje, 24. studenoga 2010.g. 

Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 9/09.), Općinsko vijeće Predsjednik 

općine Vrpolje na 14. sjednici održanoj 24. studenog Općinskog vijeća:

2010. godine donijelo je Ivan Pralas, v.r.

Z A K L J U Č A K

o pokretanju postupka za izbor

članova Savjeta mladih općine Vrpolje

56.

Članak 1.

Na temelju članka 31. Statuta općine 

Općinsko vijeće općine Vrpolje pokreće Vrpolje, („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

postupak za izbor članova Savjeta mladih općine županije“ br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje 

Vrpolje, putem javnog poziva. na 14. sjednici održanoj 24. studenog 2010. godine 

donijelo je 

Članak 2. ODLUKU

Javni poziv za predlaganje kandidata za o određivanju naknade za rad

izbor Savjeta mladih općine Vrpolje objavljuje se u Povjerenstva za prodaju i zakup

tjedniku „Posavska Hrvatska“ i oglasnim pločama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

na području općine Vrpolje. Republike Hrvatske na području općine Vrpolje

Članak 3. Članak 1.

Tekst Javnog poziva za predlaganje Općinsko vijeće općine Vrpolje odobrava 

kandidata za izbor Savjeta mladih općine Vrpolje u pravo na naknadu troškova za rad članovima 

prilogu je i čini sastavni dio ovog Zaključka. Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 

područje općine Vrpolje.

Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana Članak 2.

od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. Za Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke, 

Općinsko vijeće općine Vrpolje određuje visinu 

naknade za troškove za svoj rad i to u neto iznosu od 

30,00 kuna po odrađenom satu.
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Članak 3. Članak 5.

Članovima Povjerenstva naknada se Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

isplaćuje po okončanju nacrta prijedloga odluke o dana donošenja i objavit će se u „Službenom 

izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju i zakup vjesniku Brodsko-posavske županije“.

državnog poljoprivrednog zemljišta uz priloženo 

izvješće o radu Povjerenstva i evidenciji utrošenih i OPĆINSKO VIJEĆE 

odrađenih sati. OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/10-01/10

Članak 4. Urbroj: 2178/11-01/10-5

Vrpolje, 24. studenog 2010.g. 

Naknada se isplaćuje iz Općinskog 

proračuna na žiro račune članovima Povjerenstva. Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Ivan Pralas, v.r.
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "LASICA" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod
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