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- akti  Skupštine:

31.

dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo 
Brodsko-posavske županije.

II.

Na temelju članka 21. Statuta Brodsko- Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana po 
posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko- objavljivanju u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije» br. 9/06-pročišćeni tekst, 23/07 i posavske županije“.
3/08), a u vezi sa člankom 58. Zakona o zdravstvenoj 
zaštiti («Narodne novine» br. 150/08), Županijska ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA BRODSKO-
skupština je na 31. sjednici, održanoj 31. ožujka 2009., POSAVSKE ŽUPANIJE
donijela

Klasa: 500-01/09-01/3
R J E Š E N J E Urbroj: 2178/1-01-09-1

Slavonski Brod, 31. ožujka 2009.
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo PREDSJEDNIK 

Brodsko-posavske županije ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i 

ŽUPANIJA



32. svojim djelom i djelovanjem promiče ugled Županije, 
svoje Slavonije u zemlji i izvan njenih granica.

Na temelju članka 28. Odluke o priznanjima II. «Zlatna plaketa Brodsko-posavske 
Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik županije» dodjeljuje se gospodinu
Brodsko-posavske županije» br. 2/03-pročišćeni 
tekst) i članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije Branku Vukeliću, ministru obrane Republike 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. Hrvatske
9/06-pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08) Županijska 
skupština na 31. sjednici, održanoj 31. ožujka 2009. za izuzetne doprinose unapređenju gospodarstva 
godine, donijela je Brodsko-posavske županije, a osobito društvima iz 

grupacije „Đure Đakovića“.
O D L U K U Djelovanje gospodina Branka Vukelića, 

dipl.ing.elektrotehnike, na oživljavanju industrijske 
o dodjeli županijskih priznanja u 2009. proizvodnje započinje od obnašanja dužnosti ministra 

gospodarstva, a osobito zalaganjem i poticanjem 
tržišne pozicije društava „Đure Đakovića“ u 

Članak 1. Republici Hrvatskoj i na svjetskom tržištu, 
nastojanjem očuvanja branda ĐĐ na svim tim 

I. «Zlatna plaketa Brodsko-posavske županije» tržištima. Dugoročno sagledava poziciju ĐĐ kroz 
dodjeljuje se: projekte za čiju realizaciji u „Đuri Đakoviću“ ima 

znanja, stručnosti, sposobnosti i dostatne 
Msgr. dr. Antunu Škvorčeviću odgovornosti. Zahvaljujući senzibiliziranosti za 

industrijsku proizvodnju i razumijevanju teškoća 
biskupu Požeške biskupije, za nemjerljiv doprinos posljedica rata, tržišne transformacije poduzetništva 
duhovnoj, kulturnoj i svakoj drugoj obnovi zapadne širi pozitivnu energiju i ozračje optimizma kod svih 
Slavonije, Brodsko-posavske županije i Republike nositelja proizvodnje, od managamenata, radnika-
Hrvatske putem pastoralnog, ekumenskog, proizvođača do socijalnih partnera i potiče ih na 
znanstvenog, odgojno-obrazovnog, humanitarnog suradnju i zajednički nastup na svim razinama, od 
rada, zatim za postignuća u području znanosti, osobito ministarstava, preko komora, agencija, fondova do 
u izučavanju Crkve i njezinog života, kao i za domaćih i stranih bankovnih institucija. I zahvaljujući 
zalaganja na ustroju Požeške biskupije u kojoj kao takvom odnosu doprinosi ugovaranju značajnih 
prvi biskup ulaže velike napore u obnovu porušenih poslova u ĐĐ (izrada vagona, poslovi za Jadranski 
crkvenih objekata, čuvanju duhovno-kulturne baštine naftovod oklopnih vozila) čime se jamči, prije svega, 
i kulturnih vrijednosti. očuvanje djelatnosti Specijalnih vozila d.d. i 

Velika ljudska djela i djelovanja preuzvišenog zaposlenosti ne samo tog društva, nego i brojnih 
biskupa su i ona kojima zagovara i provodi toleranciju kooperanata u dužem vremenskom periodu.
među ljudima, neovisno o njihovoj vjerskoj, rasnoj, 
nacionalnoj, socijalnoj i drugoj različitosti, a posebno 
se ističe svojim djelovanjem na socijalnom planu, Članak 2.
pomažući učenicima i studentima slabijeg imovnog 
stanja putem dodjele stipendija, a starijim i nemoć Zlatni grb  nagrada za životno djelo u 2009. 
nim osobama nastoji osigurati primjerenu socijalnu godini dodjeljuje se:
skrb i zdravstvenu zaštitu, pa u tom pravcu potiče i 
pomaže Domu Sv. Vinka u Novoj Kapeli, te s 1. Zvonimiru Toldiju, profesoru, etnologu i 
bolničkim redom Milosrdne braće Svetog Ivana od povjesničaru za sveukupan stvaralački rad u području 
Boga djeluje na ostvarenju projekta izgradnje kulture, a osobito za ostvarenja, očuvanje i njegovanje 
ustanove za starije psihički oboljele osobe na Strmcu. etnološkog blaga slavonskih prostora, o čemu je 

Preuzvišeni biskup nikada ne zaboravlja prikupio posebno vrijednu etnološku zbirku (5.000 
svoje slavonske korijene, svoje rodno mjesto Davor i predmeta) i ustrojio fototeku s 10.000 pozitiva i 
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negativa. Napisao je i objavio deset knjiga, postavio radi i iz godine u godinu povećava proizvodnju, vrlo 
brojne izložbe, osmislio i organizirao niz koncerata uspješno plasira proizvode na domaćem i stranom 
crkvenog pučkog pjevanja i sve su to djela koja tržištu, primjenjuje najsuvremenija tehnološka 
predstavljaju neprocjenjivu vrijednost i doprinos dostignuća u proizvodnji pivarskog ječma biranih 
očuvanju tradicijske kulture Slavonije i Slavonaca i sorti i tako udovoljava potrebama vrlo zahtjevnih 
ostat će trajni, nepresušni izvori budućim naraštajima kupaca. Iznimno dobri poslovni rezultati ove tvrtke 
u izučavanju i njegovanju kulturnog blaga i kulturne izravno doprinose razvitku gospodarstva Brodsko-
baštine u cjelini. posavske županije u cjelini, a prepoznati su i od 

Hrvatske gospodarske komore koja joj je kao najboljoj 
maloj tvrtki u Republici Hrvatskoj u 2008. godini 

2. Feliksu Valentiću, nastavniku hrvatskog jezika i dodijelila nagradu «Zlatna kuna».
povijesti, novinaru i publicisti iz Nove Gradiške u 
kojoj je rođen i do umirovljenja aktivno radio u 
osnovnim školama i novinarstvu kao dopisnik 2. „Brodskoj Posavini“ d.d. Slavonski Brod, za 
Večernjeg lista. veoma uspješno poslovanje i ostvarenje planiranih 
Svojim dugogodišnjim djelovanjem na društvenoj poslovnih rezultata, te očuvanje zaposlenosti i 
sceni, ostavio je trajan pečat i zalog mlađim kontinuirano 90-godišnje organiziranje vodnog 
generacijama u njegovanju, unapređenju i očuvanju gospodarstva i djelovanja u toj grani graditeljstva na 
kulturnih vrijednosti novogradiškog područja, a ovim prostorima. Tvrtka, kao pravni slijednik brojnih 
osobito u području istraživanja prošlosti i gospodarskih subjekata, zahvaljujući dobrom 
objavljivanja brojnih stručnih i publicističkih tekstova poznavanju same strukture prirode i procesa daje 
u dnevnim i lokalnim glasilima. Sudjelovao u poseban doprinos unapređenju hidro-tehničke 
pripremi monografije Nove Gradiške, monografije tradicije, a time i vrlo kvalitetnom gospodarenju 
Brodsko-posavske županije, brošure „ 700 godina vodama. U prethodnoj godini ostvaruje tvrtka dobre 
Nove Gradiške“, Povjesnica Nove Gradiške, poslovne rezultate, zadržava uposlenost, te izmiruje 
monografije Opće bolnice Nova Gradiška. sve obveze prema svojim zaposlenicima, ali i prema 
Objavio je i knjige: Novogradiški spomenar, društvenoj zajednici vezano za plaćanje poreza i 
Novogradiški leksikon, Zavičajnici, Novogradiški doprinosa.
panoptikum, Novogradiški biografski leksikon i dr. 
Sva spomenuta ostvarenja gospodina Feliksa 
Valentića posebno su vrijedna dobra, koja će trajno 3. Poljoprivrednom gospodarstvu «Rečić» iz 
ostati zabilježena i od neposrednog jedinstvenog Oprisavaca, za zapažene rezultate u proizvodnji 
interesa, kao i doprinos očuvanju kulturnog dobra. peradi i jaja, te uvođenja u proizvodnju standarda 

Europske unije i za planove izgradnje farme uzgojnih 
nesilica, a time i zapošljavanje novih djelatnika. 

Članak 3. Poljoprivredno gospodarstvo „Rečić“ registrirano je 
1993. godine, uspješno posluje i u otežanim uvjetima i 

Za zapažene poslovne i druge rezultate u radu uvjetima oštre tržišne konkurencije i plasira proizvode 
i za postignuća i ostvarenja dodjeljuje se godišnja diljem Republike Hrvatske. 
nagrada pravnim i fizičkim osobama, koje djeluju i 
žive na području Brodsko-posavske županije, i to:

4. Županijskom nogometnom savezu, u povodu 
a) Plaketa Brodsko-posavske županije u 2009. obilježavanja 100. godišnjice od osnivanja prvog 
dodjeljuje se pravnim osobama: nogometnog kluba u Slavonskom Brodu uz izdavanje 

prigodne povijesne monografije, te za izniman 
1. „Slavonija sladu“ d.o.o. Nova Gradiška, za doprinos ove institucije razvoju i poticanju, osobito 
ostvarene rezultate i poslovne uspjehe u proizvodnji mladih, talentiranih osoba na bavljenje športom, u 
pivarskog ječma prvoklasnog slada, proizvedenog čemu moraju prepoznati i vrijednosti nogometa, kao 
prema internacionalnim standardima, a koristi se u amaterskog ili profesionalnog oblika bavljenja 
industriji proizvodnje piva. Od osnutka kontinuirano športom i športskom rekreacijom, te za razvijanje 
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natjecateljskog duha kod športaša. b) Godišnja nagrada «Kovanica od zlata» u 2009. 
dodjeljuje se fizičkim osobama:

5. Dječjem kazalištu «Ivana Brlić Mažuranić»
 Slavonski Brod, u povodu obilježavanja 30. godina 1. Prof. dr. sc. Nedi Aberle, dr.med., specijalistici 
od osnivanja, za doprinos razvoju kulture i kulturnog pedijatrici, subspecijalistici za područje dječje 
amaterizma, odgojno-obrazovnoj ulozi u društvu, te alergologije, imunologije i pulmologije na kojem 
za ostvarene rezultate u svom amaterskom djelovanju. području je i doktorirala na Zagrebačkom 

medicinskom fakultetu dok je akademske stupnjeve 
docetince i profesorice stekla na Katedri za pedijatriju 

6. Udruzi distrofičara, invalida cerebralne i dječje Medicinskog fakulteta u Osijeku. 
paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonski Brod, Neprocjenjivi je doprinos profesorice Nede Aberle 
u povodu obilježavanja 25. godišnjice osnutka i unapređenju liječenja i prevencije  dječjih bolesti kao i 
izuzetno korisnog i  potrebnog socijalno- na znanstvenom i nastavnom planu, a s tim u vezi i 
humanitarnog rada za distrofičare, invalide cerebralne promicanju zdravstva Brodsko-posavske županije u 
i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida. Doprinos cjelini, kao i zalaganje u izobrazbi i stručnom 
Udruge posebno je zabilježen na realizaciji usavršavanju liječnika i medicinskih sestara 
konkretnih projekata od interesa za invalidnu (organiziranje poslijediplomskih  tečajeva, simpozija 
populaciju, od kojih se posebno ističu aktivnosti i kongresa na kojima su predavači stručnjaci 
vezane za provedbu Nacionalne strategije za osobe s hrvatskog i svjetskog zdravstva). 
invaliditetom, zatim programa terapijskog jahanja, Za svoj rad i doprinos razvoju zdravstva i primjeni 
medijski nastup sa ciljem izvješćivanja građana o znanstvenih dostignuća u liječenju dobila je više 
potrebi izjednačavanja mogućnosti za osobe s priznanja, osobito od struke-Hrvatskog liječničkog 
invaliditetom, književno-likovne i glazbene zbora.
radionice, organiziranje edukativnih tečajeva i 
seminara za osobe s invaliditetom i sl., dakle svega što 
može pomoći osobi s invaliditetom i društvenoj 2. Renatu Šalaju, inovatoru iz Slavonskog Broda, 
zajednici u prihvaćanju takvih osoba za za osobito vrijedne rezultate i doprinose razvoju 
jednakopravne sugrađane, a sve s tendencijom širenja inovatorstva kao i za brojne  zaštićene inovacije u 
tolerancije prema različitostima, zatim snaženja postupku komercijalizacije. Prve uspjehe u području 
takvih osoba i ostvarivanju njihovih prava. inovacije i inovatorstva ostvario je 2005. godine s 

patentnom prijavom  rotacioni motor s unutarnjim 
izgaranjem. Patent je bio odgovor na opće zagađenje 

7. Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata okoliša, te nastojanja za što bolju iskoristivost 
«Zebre», Nova Gradiška, braniteljskoj udruzi na materijala i goriva. Za najnoviju inovaciju “Gips u 
području grada Nova Gradiška, koja se posebno spreju“ dobio je nagradu Srebrnu plaketu na 
istakla u realizaciji projekta trajnog obilježavanja međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2008.,  a od 
pogibije pripadnika Specijalne  policije, pa su Hrvatske gospodarske komore 2009. za istu dobiva 
izgradili spomen obilježje u Mašićkoj Šagovini na Zlatnu kunu  izvorno Hrvatsko. 
mjestu pogibije specijalca Antuna-Željka Martinovića 
i u mjestu Mašić u spomen na poginulog specijalca 
Željka Paušića. Od ostalih humanitarnih aktivnosti 3. Milanu Majdandžiću iz Ratkovca, općina Gornji 
ova Udruga ističe se u pomoći oko zapošljavanja Bogićevci, vlasniku obrtničke radnje „Elba“
nezaposlenih, zatim u zdravstvenoj zaštiti oboljelih  za proizvodnju aluminijske stolarije, za osobite 
članova udruge i njihovih obitelji, pomoć u uspjehe u poticanju i unapređivanju razvoja malog 
školovanju i prekvalifikaciji članova Udruge, poduzetništva i obrtništva, čime daje veliki doprinos 
organiziranju kulturnih, športskih, rekreacijskih i gospodarskoj obnovi ratom razorenog prostora općine 
drugih aktivnosti. Gornji Bogićevci. Unapređujući i modernizirajući 

svoju proizvodnju stvara uvjete za novo 
zapošljavanje, pa danas uz svoju obitelj zapošljava još 
devet  radnika. 
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Milan Majdandžić vrlo je cijenjen  i pošten čovjek u 6. Ivanu de Villi iz Rešetara, za doprinose razvoju i 
sredini u kojoj živi i šire, jer svojim načinom života a unapređenju kulturno-umjetničkog amaterizma u 
nadasve radom, upornošću i poduzetničkim duhom Rešetarima putem organiziranja rešetarskih 
daje značajan primjer obiteljskog čovjeka, poštovatelja poezije, slikarstva, pjesme i plesa iz 
poduzetnika i gospodarstvenika. Nije se pomirio sa domovine i iz hrvatskih iseljeničkih i manjinskih 
zlom sudbinom stradanja svoje obitelji u ratu i sredina. Posebno se zalaže oko aktiviranja KUD-a 
pasiviziranja života, već traži i veoma brzo pronalazi Rešetari, a iznad svega susreta hrvatskih pjesnika iz 
izlaz u radu i u najtežim poslijeratnim vremenima u dijaspore pod nazivom «Rešetarski susreti pjesnika», 
kojima je samoupornošću i odricanjem uspijevao te likovne kolonije «Petrović-Rešetari».  Intenzivno 
rješavati egzistenciju svoje obitelji i nekoliko drugih s ulaže znanje i sposobnost na osnivanju Centra za 
područja općine. Njegov rad doprinosi ne samo kulturu u Rešetarima koji bi u svom sastavu imao i 
razvoju Gornjih Bogićevaca, nego i Brodsko- druge kulturne sadržaje, kao što su knjižnica, Galerija 
posavske županije. s četiri zbirke likovnih radova i Zavičajni muzej, a 

paralelno pokreće aktivnosti na izdavanju 
informativnog glasila općine, te osnivanja Općinske 

4. Iliji Maodušu iz Slavonskog Broda, Osječka 62, turističke zajednice. Ovu godinu nastoji obilježiti 
novinaru, publicisti, za posebna ostvarenja i doprinos institucionalnim pokrivanjem područja kulture općine 
promicanju i unapređenju kulture u cjelini, a za Rešetari, čime doprinosi razvoju kulture ne samo 
osobito vrijedna ostvarenja u području novinarstva i općine, nego i Županije u cjelini.
publicistike u kojoj se na svoj način bavi tzv. „
Malim ljudima u selu i gradu“. Jedan je od osnivača 
humorističnog lista „Brodolom“, zatim glavni urednik 7. Janji Ančić, nastavnici glazbenog odgoja iz 
obiteljskog časopisa „Glas sela“ koji je izdavao Vrpolja u mirovini, za posebno vrijedne uspjehe u 
Obiteljski centar pri župi Duha svetog. Svoj stručno pedagoškom radu Osnovne škole „Ivan 
novinarski i publicistički rad okrunio je književnim Meštrović“ Vrpolje, te za doprinose razvoju kulturnog 
prvijencem „Divani iz Ravnice“. Napisao je amaterizma, a osobito poticanju ljubavi za pjesmu i 
povjesnicu svog rodnog sela „Selne“, povjesnicu ples  kroz amaterske udruge u kojoj i sama aktivno 
Garčinu, medalje, knjigu o športu ŠD Gardun i knjigu djeluje, a savjetima i poukama afirmira muški 
„Usnule vode Brezne“ kao zaljubljenik u povijest pjevački zbor KUD-a „Ivan Meštrović“ i crkveno 
Slavonije potiče i osniva „Udrugu povjesničara i pjevanje u Župi rođenja Sv. Krstitelja. Organizira eko-
baštinika zavičajne starine Slavonije, Baranje i izložbe, nastupe KUD-a na svim značajnim 
Srijema“. Kao veliki poklonik i čuvar zavičajnog manifestacijama u zemlji i međunarodnim smotrama  
izrađuje razglednice i nove i starih motiva seoskih (Italija), te tako doprinosi širenju ugleda Brodsko-
sredina. Dakle, svojim djelom i djelovanjem daje posavske županije. Zahvaljujući predanom stručno 
poseban pečat kulturnim vrijednostima sela, seoskih pedagoškom radu i volonterizmu stekla je ugled i 
obitelji, života na selu, onog čije se rodoslovlje većine uvažavanje sredine u kojoj i danas živi kao 
nas veže. umirovljenica.  

5. Miji Vukoviću iz Gornje Vrbe, Vrbskih žrtava 
124, za poseban doprinos razvoju športa i poticanju Članak 4.
osobito mladih na bavljenje športa, prvenstveno 
nogometu kojim se i on aktivno bavio preko 20 godina Uručivanje županijskih priznanja obavit će se na 
u Gornjoj Vrbi. Zbog zdravstvenih tegoba prestaje svečanosti obilježavanja Dana Brodsko-posavske 
igrati nogomet u svom „Omladincu“, ali i dalje županije - 2. svibnja.
nastavlja kao veteran i član uprave kluba, unapređivati 
športsku kulturu i obogaćivati život mladih u lokalnoj 
zajednici. Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-
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posavske županije. Članak 3.
Prostorni obuhvat Izmjena i dopuna Plana je 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA BRODSKO- područje Brodsko-posavske županije.
POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 061-01/09-01/4 Članak 4.
Urbroj: 2178/1-01-09-1 Ocjenjuje se da važećim Planom nije na odgovarajući 
Slavonski Brod, 31. ožujka 2009. način prikazana planirana mreža građevina 

elektroničke pokretne komunikacije, a sljedom 
PREDSJEDNIK potrebe ujednačenosti i istih kriterija na području 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Republike Hrvatske i omogućavanje planiranja 
Zdravko Sočković, v.r. zajedničkih samostojećih antenskih stupova.

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta za izradu Izmjena i 
33. dopuna Plana su osiguranje uvjeta za gradnju 

građevina elektroničke pokretne komunikacije.

Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o 
prostornom  uređenju i  gradnji ("Narodne novine" br. Članak 6.
76/07) i članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. Za izradu Izmjena i dopuna Plana nositelj izrade 
9/06-pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08) Županijska koristit će „Zajednički plan razvoja pokretne 
skupština na 31. sjednici, održanoj 31. ožujka 2009. komunikacijske infrastrukture“ potvrđen od Hrvatske 
godine, donosi agencije za poštu i elektroničke komunikacije.

ODLUKU
Članak 7.

o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Brodsko-posavske županije Sudionici u izradi Izmjena i dopuna Plana su sljedeća 

tijela i osobe s javnim ovlastima:

Članak 1. - Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, 
Prisavlje 14, 10000 Zagreb,

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna - Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i 
Prostornog plana Brodsko-posavske županije (u ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 
daljnjem tekstu: Plan). 10000 Zagreb,
Izrada ovog Plana temelji se na odredbama članaka - Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva 
78. - 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i vodnog gospodarstva, Babonićeva 121, 
("Narodne novine", br. 76/07). 10000 Zagreb,

- Ministarstvo obrane, Trg kralja Petra 
Krešimira IV, 10000 Zagreb,

Članak 2. - Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 
prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,

Razlog za izradu Izmjena i dopuna Plana je osiguranje 
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 

prostorno planskih preduvjeta za gradnju mreže 
kulturne baštine, Runjaninova 2, 10000 

građevina elektroničke pokretne komunikacije, 
Zagreb,

odnosno daljnji razvoj ove djelatnosti.
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Članak 10.- Ministarstvo unutarnjih poslova,

- Ministars tvo zdravstva i  soci ja lne 
Financiranje izrade plana osigurat će se iz Proračuna skrbi,Ksaver 200a,10 000 Zagreb
Županije .- Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

- Hrvatska elektroprivreda,

- Hrvatska agencija za telekomunikacije, 
Jurišićeva 13, 10000 Zagreb,

Članak 11.
- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, 

Ilica 67/I, 10000 Zagreb,
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

- jedinicama lokalne samouprave  Brodsko-
a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije:svima
posavske županije».

Članak 8.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA BRODSKO-

POSAVSKE ŽUPANIJE
Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći 
rokovi:

Klasa: 350-01/09-01/1
Urbroj: 2178/1-01-09-1

- izrada nacrta prijedloga Izmjene i dopune Slavonski Brod, 31. ožujka 2009.
Plana, prethodna rasprava, te utvrđivanje 
prijedloga Plana za javnu raspravu je 45 dana, PREDSJEDNIK 

- javni uvid trajat će 15 dana, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
- izrada nacrta i utvrđivanje konačnog Zdravko Sočković, v.r.

prijedloga Izmjene i dopune Plana 20 dana

- donošenje Izmjena i dopuna Plana na 
predstavničkom tijelu 10 dana.

Članak 9.

Tijekom izrade Izmjene i dopuna Plana nema zabrane 
izdavanja akata kojim se odobravaju zahvati u 
prostoru, odnosno građenje.
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- akti  Poglavarstva: 16.Mirela  Skorupski, dr.med.,  spec.  obiteljske  
medicine,  Dom  zdravlja  Slavonski  Brod.

4.
II.

Na  temelju  članka  9.  Zakona  o  policiji  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
("Narodne  novine"  129/2000)  i  članka  49.  Statuta  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije".
Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01,  10/05,  
2/06,  19/07.  i  1/08.),  Gradsko  poglavarstvo  grada  GRADSKO  POGLAVARSTVO
Slavonskog  Broda  na  62.  sjednici  održanoj  3.  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
travnja  2009.  godine,  donosi

Klasa  :  550-01/09-01/81
ODLUKU Urbroj:  2178/01-07-09-4

Slavonski  Brod,  3.  travnja  2009.  godine
o  dopuni  Odluke  o  osnivanju  i  imenovanju  

Vijeća  za  prevenciju  kriminaliteta  grada  Zamjenica  predsjednika
Slavonskog  Broda Gradskog  poglavarstva

Željka  Krištof., dr.med., v.r.

I.

Točka  2.  Odluke  o  osnivanju  i  
imenovanju  Vijeća  za  prevenciju  kriminaliteta  
grada  Slavonskog  Broda  od  20.  ožujka  2009.  
godine  dopunjava  se  novim  rednim  brojem  16.  i  
glasi:

GRAD
SLAVONSKI  BROD
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6. 2008.  godini  utvrđeni  su  u  iznosu  od  5.616.036 
kn.

Na  temelju  članka  110.  stavak  2.  Zakona  
o  proračunu  ("Narodne  novine"  br.  87/08)  i  IV
članka  33.  Statuta  općine  Donji  Andrijevci  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  Razlika  između  raspoloživih  prihoda  i  
7/04.  i  13/05.),  Općinsko  vijeće  općine  Donji  rashoda  iznosi  375.372 kn  što  ujedno  predstavlja  
Andrijevci  na  24.  sjednici  održanoj  24. 3. 2009.  višak  prihoda.
godine,  donosi

ODLUKU V

o  prihvaćanju  Godišnjeg  obračuna  Proračuna  Sastojak  Godišnjeg  obračuna  Proračuna  za  
općine  Donji  Andrijevci  za  2008.  godinu 2008.  godinu  su:

- Usporedni  pregled  planiranih  i  ostvarenih  
I prihoda  i  rashoda

- Izvještaj  o  prihodima  i  rashodima,  
Ovom  Odlukom  prihvaća  se  Godišnji  primicima  i  izdacima

obračun  Proračuna  općine  Donji  Andrijevci  za  - Bilanca
2008.  godi nu. - Izvještaj  o  novčanim  tijekovima

- Promjene  u  vrijednosti  i  obujmu  imovine  
i  obveza

II - Izvještaj  o  vlastitim  prihodima
- Izvještaj  o  obvezama

Godišnjim  obračunom  Proračuna  za  2008.  - Izvještaj  o  rashodima  prema  funkcijskoj  
godinu  utvrđeni  su: klasifikaciji

- Bilješke
Prihodi  Proračuna  
ostvareni  u  2008. g. 5.991.408 kn Ova  Odluka  stupa  na snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
Ukupno  raspoloživi  Brodsko-posavske  županije".
prihodi  u  2008. g. 5.991.408 kn

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI

III
Predsjednik

Rashodi  prema  pozicijama  Proračuna  u  Vlatko  Krznarić, v.r.

OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI
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7. OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Klasa:363-01/09-01/21Na temelju stavka 1. članka 23. Zakona o 
Urbroj:2178/04-01-09-1komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
Donji Andrijevci, 24. 3. 2009. godine br. 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) te članka 

33. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni 
PREDSJEDNIKvjesnik Brodsko  posavske županije“ br. 7/04. i 

OPINSKOG VIJEĆA13/05.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 
Vlatko Krznarić, v.r.24. sjednici održanoj 24.3.2009. godine, donosi

O D L U K U

o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
u općini  Donji  Andrijevci

8.

Članak 1.
Na temelju stavka 7. članka 31. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.       U Odluci o komunalnoj naknadi u općini 
26/03.-pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) te članka 33. Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-
Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik posavske županije“ br. 1/06) iza članka 7. dodaje se 
Brodsko  posavske županije“ br. 7/04. i 13/05.), novi članak 7.a koji glasi:
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 24. 
sjednici održanoj 24.3.2009. godine, donosi      „Poduzetnici koji namjeravaju kupiti 

građevinsko zemljište i graditi proizvodno-uslužne 
O D L U K Uobjekte u gospodarskim zonama utvrđenim prostorno-

planskom dokumentacijom općine Donji Andrijevci 
o dopuni Odluke o komunalnom doprinosuoslobađaju se od plaćanja komunalne naknade prema 

općine  Donji  Andrijevcisljedećoj dinamici:

- u prvoj godini poslovanja 100% 
Članak 1.- u drugoj godini poslovanja 75% 

- u trećoj godini poslovanja 50%
      U Odluci o komunalnom doprinosu općine Donji - u četvrtoj godini poslovanja 25%
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 18/04 i 16/08.) iza članka 6.a dodaje se       Početkom poslovanja u gospodarskim 
novi članak 6.b koji glasi:zonama poduzetnici su obvezni podnijeti zahtjev 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji 
      „Pravo na popust pri plaćanju komunalnog Andrijevci radi primjene olakšica iz prethodnog 
doprinosa u visini 80% kao jednokratno pravo imaju stavka.
poduzetnici koji namjeravaju graditi proizvodne 
objekte (hale, radionice i sl.) u gospodarskim zonama 

Članak 2. utvrđenim prostorno-planskom dokumentacijom 
općine Donji Andrijevci.
      Poduzetnici koji u gospodarskim zonama       Ova Odluka stupa na snagu danom 
namjeravaju graditi objekte za uslužne djelatnosti objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko  
ostvaruju pravo na popust pri plaćanju komunalnog posavske županije“
doprinosa u visini od 60  %.“
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Članak 2. Klasa:363-01/09-01/20
Urbroj:2178/04-01-09-1

      Ova Odluka stupa na snagu danom Donji Andrijevci, 24. 3 .2009. godine 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko  
posavske županije“. PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINSKO VIJEĆE Vlatko Krznarić, v.r.

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
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9.  I  Dvorana u Gornjoj Vrbi:
- organiziranje svatova ( ako je zakupnik s 

područja općine Gornja Vrba )- 4.500,00 kn .
Na temelju čl. članka 53. Statuta općine   (ako je zakupnik izvan područja općine 

Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske Gornja Vrba)- 5.000,00 kn.
županije” br. 3/2006), a u svezi sa čl. 48. stav 4. - organiziranje svatova  1 dan -
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  (ako je zakupnik s područja općine Gornja 
samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01,125/05 i 109/07 ) Vrba )- 3.000,00 kn .
Općinsko poglavarstvo općine Gornja Vrba na 35.   (ako je zakupnik izvan područja općine 
sjednici održanoj  16. ožujka 2009. godine donijelo je Gornja Vrba)- 3.500,00 kn.
sljedeću: -  zakup za druge potrebe (krstitke, krizma, i 

sl): (ako je zakupnik s područja općine Gornja 
O D L U K U Vrba )- 2.000,00 kn .

  (ako je zakupnik izvan područja općine 
 o davanju u privremeni zakupu dvorana Gornja Vrba)- 2.500,00 kn.

  u mjesnim domovima - zakup za održavanje karmina:
(ako je zakupnik s područja općine Gornja 
Vrba )- 500,00 kn .

Članak 1.   (ako je zakupnik izvan područja općine 
Gornja Vrba)- 1.000,00 kn.

Ovom Odlukom regulira se privremeno  
korištenje dvorana u mjesnim domovima radi 
odražavanja priredaba, svatova i drugih manifestacija. II  Dom u Donjoj Vrbi:
 Iznajmljivanje poslovnog prostora u gore 
navedene svrhe vršit će se pojedinačnim rješenjem, na - organiziranje svatova ( ako je zakupnik s 
zahtjev stranke i u skladu s  utvrđenim cjenikom na područja općine Gornja Vrba )- 3.000,00 kn 
način:   (ako je zakupnik izvan područja općine 

Gornja Vrba)- 3.500,00 kn.

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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- organiziranje svatova  1 dan - OPĆINA GORNJA VRBA
  (ako je zakupnik s područja općine Gornja OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Vrba )- 2.000,00 kn .
  (ako je zakupnik izvan područja općine KLASA: 406-01/09-01/2

Gornja Vrba)- 2.500,00 kn. URBROJ: 2178/28-03-09-1
 U Gornjoj Vrbi, 16. 3.2009.godine

  NAČELNIK:
III Organiziranje zabave otvorenog tipa  10% od  Niko Pavić, ing. str., v.r.

prodaje ulaznica

IV Organiziranje zabave zatvorenog tipa;
– 1.000,00 kn za udruge koje djeluju na 

području općine Gornja Vrba, 10.
– 3.000,00 kn za udruge izvan područja općine 

Gornja Vrba
V Uporaba hladnjače  100,00 kn se naplaćuje od Na temelju članka 35 Zakona o vlasništvu i 

vlasnika hladnjače u korist  općine Gornja drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 
Vrba za potrošnju el. energije. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00, 114/01 i 79/06)  i 

VI  U cijenu zakupa uključena je uporaba članka 26. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni 
kompleta stolova i stolica, uporaba kuhinje,  vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/01), 
posuđa i pribora za jelo. Općinsko poglavarstvo općine Gornja Vrba na svojoj  

35. sjednici održanoj 16.3. 2009. godine, donijelo je

 Članak 2. O D L U K U

  Rješenjem o davanju u privremeni zakup o davanju u zakup javnih površina i 
odredit će se obveza i način preuzimanja dvorane, rok neizgrađenog građevinskog zemljišta na 
plaćanja zakupa, obveza zakupnika da prostor nakon području općine Gornja  Vrba
uporabe ostavi uredan i čist, kao i druge obveze. 

Članak  3. I OPĆE ODREDBE

  Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja Članak 1.
se izvan snage  Odluka o davanju u privremeni zakup 
dvorana u mjesnim domovima ("Službeni vjesnik  Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način 
Brodsko- posavske županije“ br.20/03). davanja u zakup dijelova javnih površina i 

neizgrađenog građevinskog zemljišta u općini Gornja 
Vrba.

 Članak  4.  

Ova Odluka stupa na snagu danom Članak 2.
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Brodsko- posavske županije“. Dijelovi javnih površina i neizgrađeno 

građevinsko zemljište mogu se dati u zakup fizičkim i 
pravnim osobama za postavljanje objekata i naprava 
privremenog karaktera.
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Članak 3. II UVJETI I POSTUPAK DAVANJA U
 ZAKUP

Pod objektima i napravama privremenog  
karaktera podrazumijevaju se montažne garaže,   Članak 7.
kiosci, šatori, otvorena skladišta, pokretne naprave, 
panoi, reklame, tende i sl.   Lokacije se daju u zakup radi postavljanja 

objekata i naprava privremenog karaktera putem 
Članak 4. javnog natječaja, a u slučajevima određenim ovom 

Odlukom i neposrednom pogodbom.
Kioscima se, u smislu ove Odluke, smatraju  Natječaj iz prethodnog stavka objavljuje se na 

objekti lagane konstrukcije, koji se u cijelosti ili oglasnoj ploči opcine Gornja Vrba, a obavijest o tome 
dijelovima mogu prenositi, koji su estetski u sredstvima javnog priopćavanja.
oblikovani, postavljeni pojedinačno ili grupno, a  Natječaj raspisuje Općinsko poglavarstvo 
služe: općine Gornja Vrba, a provodi stručno Povjerenstvo 
- za prodaju voća i povrća, za nabavu ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
- za prodaju cvijeća, svijeća i sl,.
- za prodaju novina i duhana
- za prodaju suvenira, razglednica, knjiga i sl. Članak 8.

proizvoda
- za prodaju plodina Natječaj obavezno sadrži:
- za prodaju slastica, osvježavajućih napitaka i 

sladoleda - lokaciju i površinu zemljišta,
- za pružanje pečenjarskih usluga - namjenu za koju se lokacija daje u zakup,

- vrijeme na koje se lokacija daje u zakup,
- početnu visinu zakupnine,

 Članak 5. - visinu jamčevine u iznosu mjesečne 
zakupnine lokacije koja se zakupljuje,

Pokretnim napravama smatraju se stolovi i - rok za podnošenje pismenih ponuda, način 
stolice, reklame koje se postavljaju na javnu površinu, predavanja ponuda, te datum i vrijeme 
pokretne ograde i žardinjere ispred ugostiteljskih i otvaranja ponuda,
zanatskih radnji, stalci, prodajne klupe, štandovi, - kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg 
automati za prodaju napitaka, cigareta i sl., hladnjaci ponuditelja
za sladoled, ambulantna ugostiteljska kolica,

Šatori u kojima se obavlja promet robom, Općinsko poglavarstvo može prilikom 
ugostiteljska djelatnost, djelatnost cirkusa, te raspisivanja natječaja iz članka 7. ove Odluke, 
zabavnih radnji. odrediti provođenje usmene javne licitacije.

  Članak 6.  Članak 9.

Objekti i naprave privremenog karaktera, ako Rok za podnošenje pismenih ponuda, ako se 
je to posebnim zakonom ili na zakonu zasnovanim natječaj provodi dostavljanjem pismenih ponuda, ne 
propisima propisano, izuzev pokretnih naprava iz čl. može biti kraći od 8 dana, računajući od dana 
5. ove Odluke, postavljaju se na dijelove objavljivanja natječaja.
neizgrađenog građevinskog zemljišta i javnih 
površina ( u daljnjem tekstu: lokacije), u skladu s 
prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno 
uvjetima utvrđenim ugovorom o zakupu lokacije. Članak 10.

Kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg 
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ponuditelja u natječaju je najveći ponuđeni iznos - za postavljanje pokretnih naprava (stalci, 
zakupnine. prodajne klupe, štandovi i sl.)

- reklame koje se postavljaju na javnu 
površinu, građevinske skele, automati za 

Članak 11. prodaju sladoleda, pečenjara i sl.
- za potrebe gradilišta, odnosno za odlaganje 

Ako se natječaj provodi dostavljanjem građevinskog materijala
pismenih ponuda, ponude se dostavljaju u zatvorenoj 
omotnici s naznakom „ Općina Gornja Vrba  Natječaj O dodjeli lokacije iz stavka 1. ovog članka 
za zakup javnih površina  ne otvarati“, preporučenom Upravni odjel donosi rješenje. 
pošiljkom ili u pisarnicu općine Gornja vrba. Ako se tijekom postupka utvrdi da podnositelj 

Uz ponudu se mora priložiti i dokaz o zahtjeva za korištenje javne površine nije podmirio 
uplaćenoj jamčevini. svoje obaveze prema općini Gornja Vrba (zakupnina, 

komunalna naknada, komunalni doprinos i sl.), 
Upravni odjel će rješenjem odbiti zahtjev 

 Članak 12. podnositelja.

Nakon zaključivanja natječaja, Povjerenstvo 
razmatra prispjele ponude i donosi Odluku o Članak 15.
najpovoljnijem ponuditelju, te predlaže Općinskom 
poglavarstvu da s najpovoljnijim ponuditeljem Pravna ili fizička osoba kojoj je lokacija 
zaključi ugovor o zakupu lokacije. dodijeljena zaključuje s općinom Gornja Vrba ugovor 

Povjerenstvo je dužno voditi zapisnik o o zakupu, odnosno Upravni odjel donosi rješenje o 
otvaranju ponuda i utvrđivanju najpovoljnijeg zakupu javne površine.
ponuditelja. Ugovor o zakupu, odnosno rješenje mora 
  sadržavati detaljne oznake zemljišta, vrijeme trajanja 

zakupa, vrstu djelatnosti koja će se obavljati na 
Članak 13. zakupljenoj lokaciji, visinu i način plaćanja 

zakupnine, te uvjete o raskidanju ugovora o zakupu u 
Na obavljeni izbor ostali ponuditelji imaju smislu članka 20. i 22. ove Odluke.

pravo prigovora Općinskom poglavarstvu općine Lokacija dobivena u zakup, ne može se dati u 
Gornja Vrba u roku od 8 dana od dana primitka Odluke podzakup.
Povjerenstva kojom se obavještavaju o rezultatima 
nadmetanja.

Članak 16.

Članak 14. Pravna ili fizička osoba koja lokaciju koristi 
shodno članku 14. Odluke, korištenje lokacije plaća 

Ovlašćuje se Upravni odjel da može davati u samo za vrijeme korištenja, po danu, u sljedećim 
zakup lokacije neposrednom pogodbom samo u iznosima:
sljedećim slučajevima: - do 4 m2 50,00 kn/ po danu

- od 5 m2 do 20 m2  80,00 kn/ po danu
- kad ugostiteljske i zanatske tvrtke postavljaju - od 21 m2 do 100 m2  200,00 kn/ po danu

stolove, stolice, pokretne ograde i druge - preko 100 m2  500,00 kn/ po danu
naprave ispred objekta u kojem obavljaju 
registriranu djelatnost, Za korištenje lokacije za:

- kad se održavaju značajne društvene ili 
kul turno-umjetn ičke  manifes tac i je ,  - ljetne terase, parkirališta, stovarišta 
prezentacije i sl., i to samo za vrijeme građevnog materijala 10 kn/m2 mjesečno
održavanja istih,
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- za kioske i pokretne ugostiteljske objekte10 prava zakupca na bilo kakvu naknadu, iz sljedećih 
kn/m2 mjesečno  razloga:

- ako zakupac koristi lokaciju za  djelatnost 
Općinsko poglavarstvo može obiteljskom protivno rješenju, odnosno ugovoru o dodjeli 

poljoprivrednom gospodarstvu, sa sjedištem na lokacije;
području općine Gornja Vrba, dodijeliti lokaciju na - ako zakupac koristi lokaciju na način da 
korištenje bez naknade, ukoliko se ista koristi za smeta rad drugim osobama ili ako ne 
prodaju vlastitih proizvoda. udovoljava sanitarno-higijenskim i drugim 

uvjetima propisanim Zakonom za tu 
djelatnost;

 III VRIJEME KORIŠTENJA LOKACIJE - ako zakupac ne podmiri svoje obveze prema 
općini Gornja Vrba u roku od mjesec dana od 

Članak 17. dana dospijeća obaveze (zakupnina, 
 komunalna naknada, komunalni doprinos i 
 Vrijeme korištenja lokacije, koja se dodjeljuje putem sl.),
javnog natječaja, iznosi najduže 2 godine. - ako privremeni objekt treba ukloniti zbog 

realizacije Prostornih planova, odnosno ako 
postoji potreba drugačijeg prostornog 

Članak 18. rješenje,
- ako zakupac krši odredbe Odluke o 

 Pravo korištenja lokacije prestaje: komunalnom redu,
- ako zakupac narušava javni red i mir.

- istekom vremena određenog ugovorom ili 
rješenjem Troškove uklanjanja objekta iz gore 

- rješenjem o uklanjanju privremenog objekta navedenih razloga snosi zakupac.
- nepridržavanjem odredbi utvrđenih 

ugovorom ili rješenjem
IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

Istekom vremena određenog ugovorom, posavske županije“. 
odnosno rješenjem o davanju u zakup, zakupac je 
dužan predati lokaciju zakupodavcu u stanju u kojem OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
je bila prije davanja u zakup. OPĆINE GORNJA VRBA

U slučaju iz prethodnog stavka zakupac je 
dužan o svom trošku ukloniti privremeni objekt. KLASA:944-10/09-01/1

Ukoliko zakupac ne ukloni privremeni objekt URBROJ:2178/28-02-09/1
u roku od 10 dana po isteku roka o davanju lokacije u U  Gornjoj Vrbi, 19.  3. 2009.
zakup, uklanjanje će izvršiti općina Gornja Vrba na 
teret zakupca.   NAČELNIK:

Niko Pavić, ing. str., v.r.

Članak 20.

Općina Gornja Vrba, putem nadležnog 
Upravnog odjela, uklonit će privremeni objekt, te će 
raskinuti ugovor o zakupu, odnosno rješenje i prije 
vremena navedenog u ugovoru, odnosno rješenju , bez 

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  3Strana:  328



11. - Potrebita financijska sredstva u iznosu oko 
300.000,00 kn osigurat će se iz sredstava 
komunalnog doprinosa, Proračuna općine i 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o drugih izvora.
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 
26/03  pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04), te 2. Uređenje deponije komunalnog otpada u 
članka 30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni Donjoj Vrbi po planu sanacije:
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/2006.), - Potrebita financijska sredstva u iznosu oko 
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 22. 1.009.000,00 kn osigurat će se na sljedeći 
sjednici održanoj  18. ožujka 2009. godine, donijelo je način:

- iz komunalnog doprinosa i Proračuna 
P R O G R A M općine605.940,00 kn

- iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
gradnje objekata i uređaja komunalne učinkovitost  403.960,00 kn 
infrastrukture u općini Gornja Vrba 

za  2009. godinu
III GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

I.OPĆE ODREDBE
Članak 3.

Članak 1.
1.Izrada projektne dokumentacije, rješavanje 

Ovim Programom određuje se izgradnja imovinsko-pravnih odnosa za  nastavak 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na izgradnje ceste Donja Vrba  Zadubravlje 
području općine Gornja Vrba za  2009. godinu za: širine 5,5 m, dužine oko 1,3 km s asfaltnim 

zastorom, te izrada projektne dokumentacije  
s ishođenjem lokacijske dozvole za - javne površine,
nerazvrstane ceste u naseljima i potvrda - nerazvrstane ceste,
glavnog projekta za pojedine ceste.- groblja,

- Potrebita financijska sredstva u iznosu oko - javnu rasvjetu,
500.000,00 kn osigurat će se u Županijskom - opskrbu pitkom vodom,
proračunu i iz drugih izvora (JANAF-

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
200.000,00 kn ), a iz Proračuna općine Gornja 
Vrba oko 300.000,00 kn.

  Programom se određuje opis poslova s 
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i 

- Izgradnja cesta u Sjevernoj gospodarskoj 
uređaja, te za nabavku opreme i iskaz financijskih 

zoni:
sredstava potrebitih za ostvarivanje Programa s 
naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

a) Izgradnja ceste u neizgrađenom dijelu 
Sjeverne ulice, te ishođenje potvrda glavnog 
projekta za sve ceste koje do sada nisu 

II.GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
izgrađene; izgradnja cesta s asfaltnim 
zastorom u zoni, ovisno o zanimanju 

Članak 2.
poduzetnika.

- Potrebita sredstva u iznosu 500.000,00 kn 
1 Nabavka potrebite opreme (tobogani, 

osigurala bi općina iz komunalnog doprinosa 
ljuljačke, golovi za malonogometno igralište, 

i Proračuna općine u iznosu 250.000,00 kn; a 
nabava koševa, klupe, koševi za otpatke i sl.) 

Minis tars tvo gospodars tva ,  rada  i  
za dječja igrališta u Gornjoj Vrbi i Donjoj 

poduzetništva sredstva u iznosu 250.000,00 
Vrbi, te po mogućnosti izgradnja ograde za 

kn.
dječja igrališta.
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- Sanacija postojećih nogostupa nakon 650.000,00 kn i ista bi osigurala u iznosu od 
izgradnje sustava odvodnje, te izgradnja   325.000,00 kn općina iz sredstava 
novih nogostupa uz izradu projektne komunalnog doprinosa i Proračuna, a oko 
dokumentacije  325.000,00 kn osiguralo bi Ministarstvo 

- Potrebita financijska sredstva u iznosu oko gospodarstva, rada i poduzetništva.
500.000,00 kn osigurat će se u Općinskom 
proračunu.

VI GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA 
IV GRAĐENJE GROBLJA OPSKRBU PITKOMVODOM

Članak 4. Članak 6.

1.Izrada projektne dokumentacije, te ishođenje 1. Iz rada  pro jek tne  dokumentac i je  s  
odgovarajućih dozvola za izgradnju groblja u ishođenjem odgovarajućih dozvola za 
Gornjoj Vrbi s mrtvačnicama u Gornjoj i izgradnju vodoopskrbe u novonastalim 
Donjoj Vrbi i početak izgradnje istih, ulicama u naselju, plaćanje vodnih doprinosa 
sukladno Prostornom planu općine Gornja i eventualna izgradnja vodoopskrbe
Vrba.  

- Potrebita sredstva u iznosu oko 1.100.000,00 - Potrebita sredstva osigurala bi se iz 
kn osigurala bi se na sljedeći način, Općinskog  proračuna u iznosu 500.000,00 

- iz Proračuna općine Gornja Vrba 550.000,00 kn.
kn, a 550.000,00 kn iz sredstava Ministarstva 
regionalnog razvoja. VII GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA 

ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 
OTPADNIH VODA

V GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
Članak 7.

Članak 5.
1.Izrada izvedbene projektne dokumentacije za 

 1. Izgradnja mreža javne rasvjete za područje građenje objekata i uređaja za odvodnju i 
općine u naseljima  s ugradnjom novih pročišćavanje otpadnih voda za dio naselja 
rasvjetnih tijela. Gornja Vrba («Klis») i Donju Vrbu, te u 

Sjevernoj gospodarskoj zoni, uz plaćanje 
- Općina planira izvršiti rekonstrukciju vodnog doprinosa.

postojeće javne rasvjete ugradnjom betonskih 
stupova, kabela i rasvjetnih tijela u dijelu - Potrebita financijska sredstva osigurat će se u 
općine gdje do sada to nije izvedeno. Osim iznosu oko 400.000,00 kn na sljedeći način:
toga,  u planu je izrada projektne 
dokumentacije za izgradnju nove javne -  240.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda,
rasvjete u novonastalim ulicama, te sukladno -  160.000,00 kn iz sredstava Proračuna općine,
financijskim mogućnostima,  izgradnja iste. 

- Potrebita financijska sredstva u iznosu od 2.Izgradnja sustava odvodnje u Gornjoj Vrbi, 
350.000,00 kn osigurala bi se iz Proračuna južno od željezničke pruge.
općine Gornja Vrba i komunalnog doprinosa, 
te pomoći Ministarstva regionalnog razvoja. - Potrebita financijska sredstva u iznosu oko 

9.000.000,00 kn osigurat će se na sljedeći 
- Izgradnja javne rasvjete u Ulici Hrvatskih način:

branitelja i Vrbskoj ulici;  - 400.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda,
- Potrebita financijska sredstva za izvođenje  - 60% iznosa, odnosno 5.400.000,00 kn iz 

ovih radova, predviđaju se u ukupnom iznosu sredstava fonda EIB II
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 - 2.800.000,00 kn iz sredstava Proračuna Proračuna općine Gornja Vrba za 2008. godinu.
općine,

- 200.000,00 iz sredstava Brodsko-posavske 
županije II.

- 200.000,00 kn iz sredstava Fonda za 
regionalni razvoj.  Godišnjim obračunom Proračuna općine 

Gornja Vrba za 2008. godinu utvrđeni su ostvareni 
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE prihodi  u iznosu 8.594.621,70 kn.

Članak 8.
III.

 Ovaj Program stupa na snagu danom 
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko- Rashodi utvrđeni prema pozicijama 
posavske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja Proračuna za 2008. godini izvršeni su u ukupnom 
2009. godine. iznosu 8.615.917,81 kn.

OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE IV.

KLASA:  363-02/09-01/4 Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 
UR.BROJ. 2178/28-02-09-1 izvršenih rashoda daje manjak prihoda:
Gornja Vrba, 19.ožujka 2009. godine

Ostvareni prihodi  u 2008. godini:  8.594.621,70 kn
Predsjednik vijeća: Izvršeni rashodi u 2008. godini: 8.615.917,81 kn

Stanko Jurić, v.r.
Manjak prihoda u 2008. godini: 21.296,11 kn

Preneseni višak prihoda iz 2007. godine:4.897.586,65 
kn
Manjak prihoda 2008. godine:21.296,11 kn

12.
Ukupno višak prihoda raspoloživ 
u narednom razdoblju:  4.876.290,54 kn

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu 
(“Narodne novine” br. 87/08) i članka 30. Statuta 
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko- V.
posavske županije” br. 03/2006.), Općinsko vijeće 
općine Gornja Vrba na svojoj  22.sjednici održanoj   Stanje žiro-računa Proračuna broj 2491005-
18. ožujka 2009. godine, donijelo je 1856900007 na dan 1. 1. 2008. godine bilo je 

4.184.925,56 kn.
O D L U K U  Stanje žiro-računa Proračuna broj 2491005-

1856900007 na dan 31.12.2008. godine je  
o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna 4.160.701,45 kn, a izdvojeni depozit iznosi 

općine Gornja Vrba za 2008. godinu 715.589,09 kn.

OPĆI DIO
VI.

I.
Stanje potraživanja na dan 31. 12. 2008. 

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji obračun godine iznosi  2.606.972,76 kn, a čine ih: 
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- potraživanja za općinske poreze  738.205,30 prihoda i primitaka i rashoda Proračuna za 2008. 
kn godinu koji je sastojina Godišnjeg obračuna 

- potraživanja za prihode od nefinancijske Proračuna općine Gornja Vrba za 2008. godinu.
imovine  71.740,40 kn

- potraživanja za prihode po posebnim 
propisima  975.531,61 kn XI.

- potraživanja od prodaje nefinancijske 
imovine u iznosu   821.495,45 kn.   Posebni dio Godišnjeg obračuna u okviru 

bilance izvršenja Proračuna, sadrži rashode izvršene 
po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim i 

VII. posebnim namjenama.

 Na dan 31. 12. 2008. godine nema 
nepodmirenih dospjelih obveza. XII.

  Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna 
VIII. Proračuna općine Gornja Vrba za 2008. godinu 

zajedno s Usporednim pregledom planiranih i 
 Općina Gornja Vrba tijekom 2008. godine ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna za 2008. 
nije primala niti davala zajmove. godinu bit će objavljena u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije».
  

IX. OPĆINA GORNJA VRBA
 OPĆINSKO VIJEĆE

U Proračunu za 2008. godinu nisu planirana 
sredstva za tekuću pričuvu. KLASA: 400-08/09-01/2

URBROJ: 2178/28-02-09-1
Gornja Vrba,  18. ožujka 2009. godine 

X.
 PREDSJEDNIK

Izvršenje bilančnog dijela prihoda i rashoda OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Proračuna općine Gornja Vrba za 2008. godinu daje se   Stanko Jurić, v.r.
u Usporednom pregledu planiranih i ostvarenih 
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13. 14.

Na temelju članka 31.i 32. Zakona o Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 
26/03  pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04) i 26/03  pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04) i 
članka 30. Statuta općine Gornja Vrba(„Službeni članka 30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/06), vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 3/2006.), 
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 22. sjednici Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 22. 
održanoj 18. 3. 2009. godine, donijelo je: sjednici održanoj  18. ožujka 2009. godine, donijelo je

O D L U K U P R O G R A M

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom održavanja komunalne infrastrukture
doprinosu za djelatnosti  iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u općini Gornja Vrba 
Članak 1. za 2009. godinu

U Odluci o komunalnom doprinosu  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  br. Članak 1.
03/08), u članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

  Ovim Programom određuje se održavanje 
- „Obveznik komunalnog doprinosa može komunalne infrastrukture u 2009. godini na području 

komunalni doprinos platiti jednokratno ili u općine Gornja Vrba za komunalne djelatnosti:
24 jednaka mjesečna obroka.

1.odvodnja atmosferskih voda,
U slučaju jednokratne uplate, obveznik 2.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

komunalnog doprinosa ima pravo popusta u visini čišćenje javnih površina,
10% utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa. 3.održavanje javnih površina,

4.održavanje nerazvrstanih cesta,
U slučaju obročne otplate komunalnog 5.održavanje groblja i

doprinosa, iznos prvog obroka ne može biti niži od 6.javna rasvjeta.
30% cjelokupnog iznosa i mora se platiti u roku od 15 
dana od dana konačnosti rješenja.“  Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje 

se:
 Članak 2. 

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom 
  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana pojedinih troškova po djelatnostima,
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko- - iskaz financijskih sredstava potrebitih za 
posavske županije”. ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

financiranja.
OPĆINA GORNJA VRBA

OPĆINSKO VIJEĆE
  Članak 2.

KLASA:944-10/09-01/1
URBROJ:2178/28-02-09/1   U 2009. godini održavanje  komunalne 
U  Gornjoj Vrbi, 19. 3. 2009. infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 

Gornja Vrba obuhvaća:
Predsjednik vijeća:
 Stanko Jurić , v.r.
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 I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA IV ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
 CESTA I POLJSKIH PUTEVA

- redovito čišćenje slivnika  rigolica za 
odvodnju atmosferskih voda na području cijele općine - saniranje nerazvrstanih cesta kamenim 
najmanje dva puta godišnje  ( svibanj  prosinac). agregatom  0 - 60 i  0 - 30

a) Ulica Vladimira Nazora  20 m3
II ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU b) Firova ulica  30 m3

KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE c) Brkićeva ulica  50 m3
JAVNIH POVRŠINA d) Ostale ulice  oko 1000 m3

e) Uređenje poljskih puteva  200 m3
  Redovito čišćenje javnih površina (trgova f) Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama, 
pješačkih zona otvorenih odvodnih kanala, dječjih po potrebi
igrališta i javnih prometnih površina): g) Čišćenje snijega ispred poslovnih subjekata 

koji ispunjavaju obveze prema općini
h) Izmuljivanje odvodnih kanala, te iskopanih - mehaničko čišćenje i metenje okoliša 

po potrebi.općinske zgrade i svih društvenih objekata u 
vlasništvu općine, po potrebi u tijeku cijele 

Radovi bi se izvodili u vremenu od ožujka do godine,
studenog, a čišćenje snijega po potrebi.- redovito čišćenje otvorenih odvodnih kanala 

Sredstva za izvršenje ovih radova, predviđaju uz redovitu košnju  od svibnja do listopada,
se u ukupnom iznosu od 240.000,00 kn, a financirat će - redovita košnja trave na trgu, ispred 
se iz sredstava komunalne naknade.društvenih objekata od svibnja do listopada,

- redovita košnja trave na dječjim igralištima i 
ostalim javnim površinama od svibnja do 

V ODRŽAVANJE GROBLJAlistopada,

- odvoz ostataka trave i ostalog otpada na 
- košnja i čišćenje groblja, te odvoz otpada na 

deponiju
deponij (ožujak  listopad)

- rezanje stabala i uklanjanje istih.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju 
Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju 

se u iznosu od 10.000,00 kn iz sredstava komunalne 
se u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn iz sredstava 

naknade.
komunalne naknade.

III ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
VI JAVNA RASVJETA

- obnova zelenila na trgu, obnova uništenih 
- Utrošak električne energije za javnu rasvjetu, 

klupa
oko 180.000,00 kn

- nabavka i sadnja ukrasnog drveća na trgu, - održavanje javne rasvjete na području cijele 
- nabavka i ugradnja stupova ili sl. za općine uz popunjavanje pojedinih ulica 

sprječavanje parkiranja na trgu, rasvjetnim tijelima-  50.000,00 kn;
- nabavka i ugradnja oglasne ploče na trgu u 

Gornjoj Vrbi, te kod mjesnog doma u Donjoj Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju 
Vrbi. se u iznosu od 230.000,00 kn iz  sredstava komunalne 

naknade.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u 

ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 
10.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade.
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Članak 3. 1.naselja u općini Gornja Vrba u kojima se naplaćuje 
komunalna naknada,

 Preostali planirani prihodi komunalne 2.područja zona u općini Gornja Vrba,
naknade utrošili bi se na sanaciju i izgradnju 3.koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,
nogostupa po završetku izgradnje sustava odvodnje. 4.koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor i za 

građevno zemljište koje služi u svrhu 
obavljanja poslovne djelatnosti,

Članak 4. 5.rokovi plaćanja komunalne naknade,
6.nekretnine važne za općinu Gornja Vrba koje se u 

Ovaj Program stupa na snagu danom potpunosti ili djelomično oslobađaju od 
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko- plaćanja komunalne naknade,
posavske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 7.opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim 
2009. godine. slučajevima može odobriti potpuno ili 

djelomično oslobađanja od plaćanja 
OPĆINA GORNJA VRBA komunalne naknade,

OPĆINSKO VIJEĆE 8.izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj 
potpunog ili djelomičnog oslobađanja od 

KLASA:  363-02/09-01/3 plaćanja komunalne naknade.
UR.BROJ. 2178/28-02-09-1
Gornja Vrba, 19.ožujka 2009. godine

Članak 2.
Predsjednik vijeća:
  Stanko Jurić, v.r.   Komunalna je naknada prihod Proračuna 

općine Gornja Vrba.
  Sredstva komunalne naknade namijenjena su 
financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

15. 1.odvodnja atmosferskih voda,
2.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina,

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom 3.održavanje javnih površina,
gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 26/93- 4.održavanje nerazvrstanih cesta,
pročišćeni tekst, 82/04.,110/04. i 178/04.) i članka 30. 5.održavanje groblja,
Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik 6.javna rasvjeta.
Brodsko-posavske županije”, br. 3/06.), Općinsko 
vijeće općine Gornja Vrba na 22 sjednici održanoj  18 
ožujka 2009. godine, donijelo je: Članak 3.

 
O D L U K U   Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, 

odnosno korisnici:
o komunalnoj naknadi

1.stambenog prostora,
2.poslovnog prostora,

I. OPĆE ODREDBE 3.garažnog prostora,
4.građevnog zemljišta koje služi u svrhu 

Članak 1. obavljanja poslovne djelatnosti,
5.neizgrađenog građevnog zemljišta.

  Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, način i 
mjerila za plaćanje komunalne naknade na području 
općine Gornja Vrba i to:
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Članak 4. 3. KOEFICIJENTI ZONA (Kz) ZA POJEDINE
 ZONE

  Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz 
članka 3. ove Odluke koje se nalaze unutar Članak 7.
građevinskog područja naselja kao i za stambeni i 
poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja   Koeficijent zona (Kz) u općini Gornja Vrba 
na  kojem se najmanje obavljaju komunalne utvrđuju se kako slijedi:
djelatnosti iz stavka 3., 4. i 6. članka 2. ove Odluke i 
koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, * za I. zonu 1,00
objektima za opskrbu električnom energijom i vodom * za II. zonu0,90
prema mjesnim prilikama, te čine sastavni dio * za III. zonu  0,80
infrastrukture općine Gornja Vrba.

4 KOEFICIJENTI NAMJENE (Kn) ZA 
POSLOVNI PROSTOR I ZA GRAĐEVNO 

II. TEMELJNE ODREDBE ZEMLJIŠTE KOJE SLUŽI U SVRHU 
O B A V L J A N J A  P O S L O V N E  

1.NASELJA U OPĆINI GORNJA VRBA U DJELATNOSTI
KOJIMA SE NAPLAĆUJE  KOMUNALNA 
NAKNADA Članak 8.

Članak 5.   Koeficijenti namjene (Kn) ovisno o vrsti 
nekretnine utvrđuje se kako slijedi:

  Komunalna naknada plaća se u sljedećim 
naseljima na području općine Gornja Vrba: * stambeni prostor i prostor koji koriste 

neprofitne organizacije  koeficijent 1,00
a) Donja Vrba * garažni prostor  koeficijent 1,00
b) Gornja Vrba

* neizgrađeno građevno zemljište  koeficijent 
c) Dio naselja u općini Gornja Vrba koje 

0,05
obuhvaća područje južne i sjeverne 

* za poslovni prostor koji služi za proizvodne 
gospodarske zone u K.O. Vrba, namijenjenih 

djelatnosti  koeficijent 1,00
za poduzetničke djelatnosti.

* za poslovni prostor koji služi za ostale 
djelatnosti  koeficijent 3,002. PODRUČJA ZONA U OPĆINI GORNJA 

* za poslovni prostor koji služi u svrhu VRBA
obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kad 
se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 Članak 6.
mjeseci u kalendarskoj godini  koeficijent 
1,25  U općini Gornja Vrba utvrđuju se 3 (tri) zone i 

* za građevno zemljište koje služi u svrhu to:
obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kad 
se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 I. ZONA -  koja obuhvaća naselja Gornju i 
mjeseci u kalendarskoj godini  koeficijent Donju Vrbu sa svim ulicama koje imaju 
0,12.asfaltni zastor,

II. ZONA - koja obuhvaća naselja Gornju i 
5 ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE Donju Vrbu sa svim ulicama koje nemaju 

NAKNADEasfaltni zastor,
III. ZONA - koja obuhvaća područja južne i 

Članak 9.sjeverne gospodarske zone u K.O. VRBA, 
namijenjenih za poduzetničke aktivnosti.

  Komunalna naknada obračunava se 
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mjesečno, a plaća se tromjesečno. Članak 13.
U slučaju neplaćanja komunalne naknade 

provodi se postupak prisilne naplate određen Općim   Na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika za 
poreznim zakonom. tekuću će se godinu osloboditi plaćanja komunalne 

naknade:

 Članak  10. 1.osobe koje ostvaruju pravo na socijalnu skrb,
2.osobe kojima je na nekretnini uslijed elementarne 

Rješenje o utvrđivanju komunalne naknade nepogode ili druge nezgode nastala šteta koja 
donosi Jedinstveni upravni odjel općine Gornja Vrba, višestruko premašuje iznos komunalne 
do 31 ožujka tekuće godine, ako se mijenja visina naknade,  a ista je uredno prijavljena 
komunalne naknade u odnosu na prethodnu godinu mjerodavnim tijelima,
temeljem odluke Općinskog vijeća. 3.osobe starije od 65 godina, koje u  zajedničkom 

Rješenje se donosi i na temelju prijave o domaćinstvu nemaju drugih  članova 
promjenama u vlasništvu, odnosno korisnicima, sposobnih za privređivanje,
površinama i namjeni prostora ili zemljišta koju izvrši 
sam obveznik plaćanja.  Nesposobnim za privređivanje, u smislu 

stavka 1. ovog članka smatraju se djeca do navršenih 
18 godina starosti odnosno dok se nalaze na redovnom 

 Članak 11. školovanju, osobe starije od 65 godina.

 Obveznici plaćanja komunalne naknade 
dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu općine  Članak 14.
Gornja Vrba prijaviti obvezu ili svaku promjenu 
vlasništva stambenog, poslovnog ili garažnog Prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje 
prostora, te zemljišta uz koje je i vezana promjena u plaćanja komunalne naknade obveznik je dužan 
obvezi plaćanja komunalne naknade, u roku od 15 priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za oslobađanje.
dana od dana nastanka promjene. Dokaz u smislu prethodnog stavka smatra se: rješenje 

Provjeru prijavljenih površina koje su temelj Centra za socijalnu skrb, osobna iskaznica, izjava o 
za obračun komunalne naknade, te nove izmjere broju članova domaćinstva, te drugi dokazi prema 
provodi Jedinstveni upravni odjel ili druga ovlaštena ocjeni službene osobe.
osoba od strane općine Gornja Vrba.  Rješenje o oslobađanju od plaćanja 

komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni odjel 
temeljem pozitivnog mišljenja Općinskog 

Članak 12. poglavarstva.

  Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti 
se oslobađaju: Članak 15.

1.parkovi, groblja, ceste, ulice i ostale javne površine   Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj 
u vlasništvu općine, kao i zgrade u vlasništvu potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja 
općine Gornja Vrba, komunalne naknade predviđaju se u Proračunu općine 

2.zemljište i zgrade vjerskog sadržaja, Gornja Vrba.
3.ustanove područja odgoja, obrazovanja, kulture,
4.zemljišta i prostori koji služe u sportske svrhe,
5.zemljišta, zgrade i prostori koje koriste udruge sa 

sjedištem na području općine Gornja Vrba.,
6.ustanove zdravstvene i socijalne zaštite,
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 III. ZAVRŠNE ODREDBE OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

Članak 16.
KLASA: 363-03/09-01/1

  Općinsko vijeće općine Gornja Vrba donijet  URBROJ: 2178/28-02-09-01
će odluku o vrijednosti boda za plaćanje komunalne  U Gornja Vrba, 19.03.2009.godine
naknade najkasnije do kraja studenoga tekuće godine 
za obračun komunalne naknade u sljedećoj  PREDSJEDNIK:
kalendarskoj godini. Stanko Jurić, v.r.
  Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost 
boda iz stavka 1. ovoga članka vrijednost boda se ne 
mijenja.  

Članak 17.
16.

  Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 
10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna 
osoba u jedinici lokalne samouprave koja utroši Na temelju članka 100.-102. Zakona o 
sredstva: prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 76/07.), 

Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru 
1. komunalne naknade, općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-
2. sredstva iz članka 20. stavka 4. ovoga Zakona posavske županije“, br.20/07.) i članka 30. Statuta 

protivno njihovoj namjeni. općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, br.03/06.), Općinsko vijeće 

Za prekršaj iz ovoga članka odgovorna osoba općine Gornja Vrba na svojoj 23. sjednici, održanoj 1. 
je načelnik, odnosno gradonačelnik. 4. 2009.  godine, donosi sljedeću:

 
ODLUKU

  Članak 18.
o izmjenama i dopunama Prostornog plana 

  Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja uređenja općine Gornja Vrba
se izvan snage  Odluka o komunalnoj naknadi 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 
10/01), te njene izmjene i dopune objavljene u  I. TEMELJNE ODREDBE
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”, 
br. 15/04, i  “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”, br. 22/06. Članak 1.

Ovom Odlukom vrše se Izmjene i dopune 
Članak 19. Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba 

(''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije, broj 
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 8/2003.).
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije”.

Članak 2.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu : Plan) sastoji 
se od knjige-elaborata pod nazivom: ''Izmjene i 
dopune PPUO Gornja Vrba, broj Plana: 05/2008.
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Plan iz stavka 1., ovoga članka izradio je E)  SAŽETAK ZA JAVNOST
Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac 
Paje Kolarića 5A, MB: 3096629. F) IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ I JAVNOJ 

RASPRAVI
Članak 3.

G) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I 
Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog DONOŠENJA PROSTORNOG 

dijela. PLANA
Plan sadržava:

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
a) Tekstualni dio

Članak 4.
UVOD

Članak 8., mijenja se i glasi:
A) TEKSTUALNI DIO

''Na području općine ne planiraju se 
1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I elektroenergetske građevine od važnosti za Državu, 

DOPUNA ali se planiraju od važnosti za Županiju, a to su:

2. IZMJENE I DOPUNE  TEKSTUALNOG Prijenos električne energije:
DIJELA PLANA

- KB 110 kV TS 110 kV Sl. Brod 2-TS 110 kV 
3. IZMJENE I DOPUNE  ODREDBI ZA Sl. Brod 6,

PROVOĐENJE - KB 110 kV TS 110 kV Sl. Brod 6-TS 110 kV 
Sl. Brod 1.

B) POPIS KARTOGRAFSKIH 
PRIKAZA Distribucija električne energije:

0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA - TS 35/x kV JANAF,
1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - DV 35 kV TS Trnjani-TS JANAF,
1.A.  KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - KB 35 kV TS Sl. Brod 2-TS Sl. Brod 6,
Promet - KB 35 kV TS Sl. Brod 6-TS JANAF.''
2.A. ENERGETSKI-SUSTAV
3.D. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE 

PROSTORA Članak 5.
Područja i dijelovi primjene planskih mjera 
zaštite U članku 10., stavku 1., podstavku 2., alineje 
4.A. GRAĐEVINSKA PODRUČJA 2. i 3. mijenjaju se i glase:
Gornja Vrba i Južna gospodarska zona
4.C. GRAĐEVINSKA PODRUČJA ''- naftovod PEOP,
Sjeverna gospodarska zona   - plinovod Slobodnica-Sotin.''

C) STRUČNE PODLOGE, NA KOJIMA SE Članak 6.
TEMELJE PROSTORNO PLANSKA 
RJEŠENJA Članak 15., mijenja se i glasi:

D) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 79. ZAKONA ''(13) Građevna čestica je čestica zemljišta s 
O PROSTORNOM UREĐENJU I pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili 
GRADNJI koju je u skladu s uvjetima Prostornog plana planirano 
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utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica Po+P+1K ili Po+P+Pk, ako to namjena i tehnološki 
zemljišta ili njihovih dijelova, te izgraditi, odnosno proces zahtijeva.''
urediti.

Prometna površina je površina javne namjene 
ili površina u vlasništvu vlasnika građevnih čestica ili Članak 12.
površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza, 
a kojom se osigurava pristup do građevnih čestica.'' Članak 71., mijenja se i glasi:

''Etažna visina građevina na zasebnim 
Članak 7. česticama ne može biti veća od Po+P+2K ili 

Po+P+1K+Pk.''
Članak 24. mijenja se i glasi:

Članak 13.
''Etažna visina građevine niske stambene 

izgradnje ne može biti veća od Po +P+1K+Pk.'' Članak 78., mijenja se i glasi: 

''Širina mogućeg koridora ceste u istraživanju je 100,0 
Članak 8. m za državne ceste, 60,0 m za županijske ceste, a 

unutar građevinskog područja, ili uz građevinsko 
Članak 25. mijenja se i glasi: područje širina mogućeg koridora ceste u istraživanju 

naznačena je na kartografskom prikazu 4.A. i 4.C.“
''Ispod građevina iz prethodne točke mogu se 

graditi podrumi., a potkrovlja uređivati uz visinu 
nadozida max. 1,5 m.'' Članak 14.

Iza članka 78., dodaju se novi članci 78a.- 
Članak 9. 78c., koji glase:

Članak 26. mijenja se i glasi: Članak 78.a.

''Podrum (Po) je potpuno ukopani dio ''Sukladno Zakonu o javnim cestama (NN, br. 
građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, 180/04.), potrebno je osigurati zaštitni pojas autoceste 
odnosno suterena.'' koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa 

autoceste, a iznosi minimalno 40 m sa svake strane. 
Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje 

Clanak 10. nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, 
stambenih i drugih građevina).

Članak 36. mijenja se i glasi:
Ukoliko se zbog prostornih ograničenja 

''Etažna visina ovih građevina ne može biti ukaže potreba za izgradnjom objekta visokogradnje 
veća od Po+P+2K.'' unutar zaštitnog pojasa autoceste, potrebno je idejno 

rješenje zahvata dostaviti u Hrvatske autoceste na 
razmatranje. Daljnja razrada projekta i provedba 

Članak 11. upravnog postupka moguća je isključivo uz pisanu 
suglasnost Hrvatskih autocesta za dostavljeno idejno 

Članak 53. mijenja se  i glasi: rješenje.

''Visina poljoprivredno-gospodarskih i Zabranjuje se postavljanje svih vizualnih 
manjih poslovnih građevina ne može biti veća od efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti 
podruma i prizemlja, izuzetno kod poslovnih i do (reklamni panoi, rasvjeta i dr.) unutar zaštitnog pojasa 
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autoceste, a koji je definiran Zakonom o javnim željezničke pruge je 40,0 m (20,0 m od osi na svaku 
cestama. stranu).''

Obveza Investitora budućih objekata unutar 
zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase Članak 17.
autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od 
buke, ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem istih. U članku 99., stavak 1. mijenja se i glasi:

' 'Za razvoj i izgradnju telekomunikacijskih 
Članak 78b. vodova i mreža u PPUO predviđa se osiguranje novih 

koridora za izgradnju spojnih vodova, kojima se 
Zabranjuje se priključenje građevinskih povezuju  udaljeni pretplatnički stupnjevi (UPS) s 

čestica na trase postojećih i planiranih državnih i okruženjem, a pri tom vode unutar i izvan 
županijskih cesta. građevinskih područja. Za proširenje kapaciteta 

Izuzetno je moguće priključenje uz prvenstveno je potrebno koristiti postojeće 
suglasnost nadležne uprave za ceste (Hrvatske ceste, infrastrukturne koridore, te težiti njihovom 
Županijska uprava za ceste) za koje na kartografskom objedinjavanju u cilju zaštite i očuvanja prostora i 
prikazu 4E nije označena zabrana priključka. sprječavanja nepotrebnog zauzimanja novih 

površina.''

Članak 78c. U stavku 2., na kraju riječi: ''i DPU.'', brišu se:

Na kraju ''slijepih'' ulica u građevinskim 
područjima gospodarskih zona mora se izvesti Članak 18.
okretište za vozila.''

Članak 100., mijenja se i glasi:

Članak 15. ' ' Z a  r a z v o j  i  i z g r a d n j u  m j e s n e  
telekomunikacijske mreže, koja obuhvaća 

Članak 84. mijenja se i glasi: građevinska područja naselja izdvojena građevinska 
područja i spoj do izdvojenih građevinskih područja, 

''Prometna površina u naselju namijenjena je vodove izgrađivati prvenstveno u zelenom pojasu 
za izgradnju kolnika, parkirališta, kolno-pješačkih ulica, a za ulice s užim profilom ispod nogostupa 
prilaza građevnoj čestici, prometnih površina sustavom distribucijske telekomunikacijske 
pješačkog, biciklističkog i javnog prometa, te vođenja kanalizacije i mrežnim kabelima. U cilju zaštite i 
svih vrsta infrastrukturnih vodova, uključujući i očuvanja prostora, te sprječavanja nepotrebnog 
odvodni sustav oborinske odvodnje, te zelenih zauzimanja novih površina težiti objedinjavanju 
površina.'' vodova u potrebne koridore.''

Članak 16. Članak 19.

Iza članka 97., dodaje se novi članak 97a., U članku 102., iza stavka 3., dodaje se novi 
koji glasi: stavak 4., koji glasi:

''U izdvojenim građevinskim područjima 
gospodarske namjene moguća je izgradnja štapićastih 

Članak 97a. stupova ili jednog rešetkastog samostojećeg stupa za 
osnovnu postaju po operatoru na području površine do 

''Širina mogućeg koridora u istraživanju 100 ha.''
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Članak 20. ''Planirani naftovodi i plinovodi na području 
općine su:

Članak 105., mijenja se i glasi:
- Naftovod PEOP (međunarodni),

''Plan razvoja prijenosne mreže obuhvaća - N a f t o v o d  K u t i n a - S l a v o n s k i  B r o d  
izgradnju dva kabelska dalekovoda 110 kV i to: (magistralni),

- Plinovod Slobodnica-Sotin (magistralni).
- KB 110 kV TS Sl. Brod 2-TS Sl. Brod 6,
- KB 110 kV TS Sl. Brod 6-TS Sl. Brod 1.

Ovi dalekovodi samo prolaze područjem Članak 23.
općine.

U članku 113., riječi: ''Slavonski Brod-
Na 35 kV distribucijskoj naponskoj razini Vinkovci'' zamjenjuju se riječima: ''Slobodnica-Sotin''

plan razvoja obuhvaća sljedeću izgradnju:

- TS 35/x kV JANAF, Članak 24.
- DV 35 kV TS Trnjani-TS JANAF,
- KB 35 kV TS Sl. Brod 2-TS Sl. Brod 6, U članku 144., dodaje se novi stavak 2., koji 
- KB 35 kV TS Sl. Brod 6-TS JANAF.'' glasi:

''Melioracijske kanale moguće je planirati i 
Članak 21. drugačije od onih prikazanih na kartografskom 

prikazu br. 2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-
Članak 106., mijenja se i glasi: Vodnogospodarski sustav uz suglasnost nadležne 

javne ustanove s posebnim ovlastima.''
''Razvoj distribucijske elektroenergetske 

mreže pratit će proces urbanizacija naselja i tim u vezi 
povećane potrebe za električnom energijom, te će Članak 25.
pratiti razvoj gospodarstva, a definirat će se 
planovima nižeg reda i planovima razvoja U članku 145., dodaje se novi stavak 2., koji 
elektrodistributera. glasi:

Unapređenje i razvoj kapaciteta distribucije ' ' N a  p o p l a v n o m  p o d r u č j u  u n u t a r  
električne energije predviđa se u okviru postojećih građevinskih područja, do rekonstrukcije sustava 
infrastrukturnih koridora i prostora (uz minimalno obrane od poplava, moguća je gradnja isključivo 
potrebna proširenje) radi zaštite i racionalnog prema posebnim uvjetima nadležne javne ustanove s 
korištenja prostora. posebnim ovlastima (Hrvatske vode).''

Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih 
dalekovoda može se koristiti i u druge namjene uz Članak 26.
suglasnost HEP-a.''

Iza članak 150., dodaje se novi članak 150a., 
koji glasi:

Članak 22.

Članak 110., mijenja se i glasi: Članak 150a.

''Područje obuhvata Plana sastavni je dio 
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Ekološke mreže Republike Hrvatske (NN 109/07).'' porijekla regulirano je posebnim propisom.''

Članak 27. Članak 30.

Članak 153., mijenja se i glasi: Iza naslova ''8. MJERE SPREČAVANJA 
NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ'' dodaju se 

''Općina je dužna donijeti Plan gospodarenja novi članci 157a.-157d.
otpadom.''

Članak 157a.
Članak 28.

''U svrhu sprečavanja nastajanja i širenja 
Članak 154., mijenja se i glasi: požara na susjedne građevine, građevina mora biti:

''Na području opcine određen je zapadni dio - udaljena od susjednih građevina najmanje 4 
katastarske čestice br. 187/3 u k.o. Vrba za općinsku metra ili manje ako se dokaže (uzimajući u 
deponiju komunalnog otpada, te obveza uspostave obzir požarno opterećenje, brzinu širenja 
dvaju reciklažnih dvorišta unutar građevinskog požara, požarne karakteristike materijala 
područja obaju naselja. građevina, veličinu otvora na vanjskim 

Čestica 187/3 ukupne je veličine od 5,73 ha, a zidovima i dr.) da se požar neće prenijeti na 
rezervirani dio ove čestice u njenom zapadnom dijelu susjedne građevine ili
je minimalne veličine 1,4 ha.'' - odvojena od susjednih građevina zidom 

vatrootpornosti 90 minuta koji, u slučaju da 
građevina ima krovnu konstrukciju (ne 

Članak 29. odnosi se na ravni krov vatrootpornosti 
najmanje 90 min.) koja nadvisuje krov 

Iza članka 154., dodaje se novi članak 154a., susjedne građevine najmanje 0,5 m ili 
koji glasi: završava dvostranom konzolom iste 

vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod 
pokrova krovišta koji mora biti od negorivog 

Članak 154a. materijala najmanje na dužini konzole.

''Općina je odgovorna za gospodarenje 
komunalnim otpadom. Vijeće općine je dužno Članak 157b.
osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za 
gospodarenje komunalnim otpadom iz Planova Radi omogućavanja spašavanja osoba iz 
gospodarenja otpadom općine Gornja Vrba i Brodsko- građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom 
posavske županije. prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz 

Država je odgovorna za gospodarenje određen prema posebnom propisu (Pravilnik o 
opasnim otpadom. Vlada RH propisuje mjere za uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94 i 
gospodarenje opasnim otpadom, a županija osigurava 142/03).
provođenje tih mjera na svom području.

Županija je odgovorna za gospodarenje svim Članak 157c.
vrstama otpada osim opasnog. Gospodarenje 
posebnim kategorijama otpada regulirano je zasebnim Prilikom gradnje ili  rekonstrukcije 
propisima za svaku od posebnih vrsta otpada. vodopskrbnih mreža mora se, ukoliko već ne postoji, 

predvidjeti da vanjska hidrantska mreža za gašenje 
Gospodarenje otpadom životinjskog požara bude određena prema posebnom propisu 
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(Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
08/06). 1:25.000

1. KORIŠTENJE I NAMJENA 
PROSTORA 1:25.000

Članak 157d. 1.A.  KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 
Promet 1:25.000

Prilikom prometa, skladištenja ili držanja 2.A.  ENERGETSKI SUSTAV
zapaljivih tekućina i/ili plinova glede sigurnosnih 1:25.000
udaljenosti primijeniti odredbe Zakona o zapaljivim 3.D. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE 
tekućinama i plinovima (NN 108/95), te Pravilnika o PROSTORA
zapaljivim tekućinama (NN 54/99) i Pravilnika o Područja i dijelovi primjene planskih mjera 
ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07).'' zaštite  1:25.000

4.A  GRAĐEVINSKA PODRUČJA
Gornja Vrba i Južna gospodarska zona   

Članak 31. 1:5.000
4.C  GRAĐEVINSKA PODRUČJA

U članku 174.,alineja 2 mijenja se i glasi: Sjeverna gospodarska zona 1:5.000

''- Urbanističkog plana uređenja (UPU) Lučkog 
područja Luke Slavonski Brod''. Članak 33.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na 
III. ZAKLJUČNE ODREDBE upravne postupke za zahvate u prostoru na česticama 

koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti 
Čanak 32. prije stupanja na snagu ovog Plana. Isti postupci 

dovršit će se po odredbama Plana koji je bio na snazi u 
Sada važeći kartografski prikazi: vrijeme podnošenja zahtjeva.

Mjerilo
Članak 34.

1.KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
1:25.000 Plan izrađen je u (6) šest primjeraka koji se 

1.A.  KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi 
Promet 1:25.000 u pismohrani  izrađivača Plana.

2.A.  ENERGETSKI SUSTAV
1:25.000 Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina 

3.D. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE Gornja Vrba, Braće Radić 1.
PROSTORA

Područja i dijelovi primjene planskih mjera Članak 35.
zaštite 1:25.000

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po 
4.A. GRAĐEVINSKA PODRUČJA objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodsko-

Gornja Vrba i Južna gospodarska zona   posavske županije“.
1:5.000

4.C. GRAĐEVINSKA PODRUČJA
Sjeverna gospodarska zona 1:5.000

se stavljaju izvan snage i u cijelosti zamjenjuje novim: OPĆINA GORNJA VRBA
 OPĆINSKO VIJEĆE

Mjerilo
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KLASA: 350-02/07-01/2 GLAVA 05: VATROGASTVO, CIVILNA 
URBROJ: 2178/28-01-09-97 ZAŠTITA I PROTUGRADNA   OBRANA
U Gornja Vrba, 02.04.2009.godine PROGRAM: ZAŠTITA OD POŽARA I 

CIVILNA ZAŠTITA
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: AKTIVNOST: UGRADNJA DOJAVNOG 
Stanko Jurić, v.r. SUSTAVA

3. Pozicija 47. 4223  Oprema za održavanje i 
zaštitu uvećava se sa 20.000,00 kn na 
45.000,00 kn

17.
GLAVA 10: PROSTORNO PLANIRANJE
PROGRAM: PROSTORNO PLANIRANJE I 
STANJE U PROSTORU

Na temelju članka 7. Zakona o proračunu PROJEKT: PROSTORNO PLANIRANJE OPĆINE
(“Narodne novine” br. 87/08) i članka 30. Statuta 
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko- 4. Pozicija 78. 4264  Ostala nematerijalna 
posavske županije” br. 03/06), Općinsko vijeće općine imovina  umanjuje se sa 50.000,00 kn na 0,00 
Gornja Vrba na 23.  sjednici održanoj  1. 4. 2009. kn
godine, donijelo je

O D L U K U Članak 2.

o izmjeni i dopuni Proračuna općine Gornja  Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit 
Vrba za 2009. godinu će objavljena  u “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 
2009. godine.

Članak 1.
OPĆINA GORNJA VRBA

 Rashodi posebnog dijela Proračuna općine OPĆINSKO VIJEĆE
Gornja Vrba za 2009. godinu mijenjaju se po 
pozicijama kako slijedi: KLASA: 400-08/09-01/3

URBROJ: 2178/28-02-09-1
GLAVA 01: TEKUĆI PROGRAMI Gornja Vrba, 02.04.2009.god. 
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I PREDSJEDNIK
ADMINISTRACIJA OPĆINSKOG VIJEĆA, 

Stanko Jurić, v.r.
AKTIVNOST: OPREMANJE UREDA
1. Pozicija 26.4221Uredska oprema i namještaj  
 uvećava se sa 85.000,00 kn na 120.000,00 kn
2. Pozicija 27.4223Oprema za održavanje i 

zaštitu umanjuje se sa 55.000,00 kn na 
45.000,00 kn
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18. Članak 4.

Građevine izgrađene bez akta na temelju 
Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na 

gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03  komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za koje je u 
pročišćeni tekst - 82/04,110/04 i 178/04)  i članka 30. tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi 
Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema 
Brodsko-posavske županije» br. 03/06), Općinsko posebnom zakonu.
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 23 sjednici 
održanoj  1. travnja 2009. godine, donijelo je 
slijedeću: Članak 5.

O D L U K U  Općinsko vijeće može Odlukom utvrditi 
područja na kojima se vlasnik građevine može izuzeti 

o priključenju na komunalnu infrastrukturu od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu iz 
članka 3. ove Odluke, ukoliko je isti na 
zadovoljavajući način pojedinačno osigurao svoje 

Članak 1. potrebe.

 Ovom Odlukom utvrđuje se način 
financiranja građenja objekata i uređaja komunalne Članak 6.
infrastrukture i nabavka opreme za:

 Vlasnik građevne čestice, odnosno građevine 
1.opskrbu pitkom vodom, plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog 
2.odvodnju i pročišćavanja otpadnih voda, materijala na izvedbi komunalnog priključka 

neposredno nositelju izvedbe priključka na temelju 
putem naknade za priključenje koju plaća pisanog ugovora i računa za izvršeni posao.

vlasnik građevne čestice na području na kojem se   Isporučitelji komunalnih usluga za pojedina 
grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture. priključenja ne smiju priključiti građevinu na 

komunalnu infrastrukturu bez potvrdnice koju izdaje 
Upravno tijelo općine.

Članak 2.  Postupak, te tehničko-tehnološki uvjeti 
priključenja na komunalnu infrastrukturu moraju biti 

 Odlukom se utvrđuju: u skladu sa Zakonom o građenju, a propisuje ih pravna 
osoba koja obavlja komunalnu djelatnost.

- postupak,  Rokovi za pojedina priključenja trebaju biti 
- tehničko  tehnološki uvjeti, što kraći, ali ipak ovisno o financijskoj stabilnosti 
- rokovi za pojedine priključke, vlasnika građevne čestice, odnosno građevine.
- naknade za priključenje,
- način plaćanja naknade i
- kaznene odredbe. Članak 7.

  Naknada za priključenje iz članka 2. ove 
Članak 3. Odluke prihod je Proračuna općine Gornja Vrba 

namijenjen za financiranje građenja objekata i uređaja 
  Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju komunalne infrastrukture.
građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu 
pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.
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Članak 8.  Potvrdu o uplati naknade za priključenje 
izdaje Jedinstveni upravni odjel, po prethodno 

 Visina naknade za priključenje po pojedinom izvršenoj uplati, odnosno po dostavi jednog od 
priključku za potrebne stanovanja iznosi: instrumenata plaćanja u Jedinstveni upravni odjel.  

 Za dospjele neplaćene obroke obračunava se 
1.za opskrbu pitkom vodom  4.000,00 kn zakonska zatezna kamata koja se plaća na neisplaćene 
2.za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  javne prihode.
5.000,00 kn

 Visina naknade za priključenje poslovnih i Članak 11.
proizvodnih prostora na objekte i uređaje komunalne 
infrastrukture iz članka 1. ove Odluke iznosi 100%  Od plaćanja naknade za priključenje 
prosječne mjesečne bruto plaće u RH za prethodnu oslobađaju se:
godinu.

1. Općina Gornja Vrba,
2. Vjerske organizacije,

Članak 9. 3. Ustanove školskog obrazovanja,
4. Ustanove zdravstvene i socijalne zaštite,

 Upravno tijelo općine dužno je voditi 5. Registrirane udruge građana sa sjedištem na 
evidenciju o visini naknade za priključenje za području općine Gornja Vrba,
pojedine priključke. 6. Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog 

branitelja iz Domovinskog rata, članovi 
obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog 

Članak 10. branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz 
Domovinskog rata od I. do X. skupine, ako 

 Obveznik naknade za priključenje može nema zapreke za ostvarivanje istog sukladno 
nastalu obvezu platiti odjednom , u kojem slučaju ima članku 37. Zakona o pravima hrvatskih 
pravo popusta u visini od 10% utvrđenog iznosa branitelja. 
naknade.
  Na zahtjev stranke, naknada za priključenje Za oslobađanje od plaćanja potrebno je da 
može se platiti u obrocima, najduže u 24 jednaka podnositelj zahtjeva, shodno čl. 40. stav 2. Zakona o 
mjesečna obroka, s tim da se prvi obrok, 30% pravima hrvatskih branitelja ( „NN“ br. 174/04, 92/05, 
utvrđenog iznosa,  plaća odmah po dobivanju 02/07,107/07)  priloži odgovarajuću potvrdu 
rješenja. Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske 
  Obveznik plaćanja, kojemu je omogućeno solidarnosti.
plaćanje u obrocima, dužan je dostaviti jedno od 
sljedećih instrumenata osiguranja plaćanja (sukladno 
čl. 122. Općeg poreznog zakona  NN 147/08): Članak 12.
1. neopozivom garancijom banke ili druge 

financijske organizacije ovlaštene za 1. Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 
obavljanje platnog prometa koju odredi 200.000,00 kn kaznit će se za prekršaj 
porezno tijelo, isporučitelj komunalne usluge, odnosno 

2. zalogom vrijednosnih papira  vrijednosnica osoba koja obavlja komunalnu djelatnost ili 
(vlasničkih i vjerovničkih) i tražbina druga pravna i fizička osoba ako:
(uključivo i tražbine po osnovi udjela u 
kapitalu) 1. objekte i uređaje komunalne infrastrukture ne 

3. založnim pravom na nekretninama, održava u stanju funkcionalne sposobnosti, a 
pokretninama i pravima građenja, zbog čega dolazi do prekida u obavljanju 

4. jamstvom druge osobe koja ispunjava uvjete komunalne djelatnosti, odnosno neredovite 
navedene u stavku 2. ovoga članka isporuke komunalne usluge,
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2. bez opravdanih razloga prestane isporučivati Članak 14.
komunalnu uslugu ili obustavi isporuku 
komunalne usluge korisniku koji je plaća, Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja 

3. ne ispunjava uvjete za obavljanje komunalnih se izvan snage Odluka o priključenju na komunalnu 
djelatnosti prema odredbama članka 4. i 5. infrastrukturu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
Zakona o komunalnom gospodarstvu ili nije županije» br. 15/04), Odluku o izmjeni i dopuni 
registrirana za obavljanje te djelatnosti, Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu 

4. korisniku komunalne usluge naplati cijenu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
komunalne usluge višu od postojeće cijene, 22/06), kao i Zaključak o oslobađanju plaćanja 

5. ne pribavi prethodnu suglasnost pri promjeni naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu 
cijene komunalne usluge (članak 21. stavak 1. (voda, plin, odvodnja) za HRVI iz Domovinskog rata i 
Zakona) obitelji poginulih («Službeni vjesnik Brodsko-

6. obračuna troškove, odnosno cijenu posavske županije» br. 09/07).
priključenja na komunalnu infrastrukturu 
protivno odredbi članka 35. stavak 1. Zakona,

7. pr ikl juči  građevinu na komunalnu Članak 15.
infrastrukturu protivno odredbi članka 34. 
stavak 4. Zakona. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja će se u «Službenom vjesniku 
(1) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će Brodsko posavske županije».

se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 
novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 OPĆINSKO VIJEĆE 
kn. OPĆINE GORNJA VRBA

(2). Za prekršaj iz stavka 1. točke 4. i 6. ovog  
članka izreći će se zaštitna mjera  oduzimanja KLASA: 363-02/09-01/1
imovinske koristi ostvarene izvršenjem URBROJ: 2178/28-01-09-2
prekršaja i povrat više naplaćenih iznosa Gornja Vrba, 02.04.2009.godine
oštećenim korisnicima.

(3). Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do PREDSJEDNIK
10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj vlasnik OPĆINSKOG VIJEĆA
građevine koji postupi protivno odredbama Stanko Jurić, v.r.
članka 4. ove Odluke.

(4). Zahtjev za pokretanja prekršajnog postupka 
za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka pokreće 
Državni inspektorat.

(5) Novčane kazne naplaćene prema ovoj Odluci 
prihod su Proračuna općine Gornja Vrba.

Članak 13.

 Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 
10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj općinski 
načelnik ako utroši sredstva naknade za priključenje 
protivno njihovoj namjeni.

Novčana kazna naplaćena temeljem stavka 1. 
ovog članka prihod je Proračuna općine Gornja Vrba.
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19. II 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
Na temelju članka 99.  Zakona o donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj Brodsko-posavske županije».
152/08) i članka 30. Statuta općine Gornja Vrba 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. OPĆINSKO VIJEĆE 
3/2006) Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 23. OPĆINE GORNJA VRBA
sjednici održanoj  1. 4. 2009. godine donijelo je:

Klasa: 320-02/08-02/2  
O D L U K U Ur. br. 2178/28-02-09-17

Gornja Vrba, 2. travnja 2009. g.
o  stavljanju  izvan  snage  Odluku  o  

raspisivanju  javnog  natječaja Predsjednik Vijeća
Stanko Jurić, v.r.

I

  Stavlja se van snage Odluke o raspisivanju 
javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine 
Gornja Vrba, koju je donijelo Općinsko vijeće općine 
Gornja Vrba na svojoj 19.sjednici od 19. 8. 2008. 
godine.
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1. III

Ovlašćuje se načelnik općine Okučani da s 
Na temelju članka 3. Uredbe o postupku izabranim ponuđačem zaključi Ugovor o izvršenju 

nabave robe, radova i usluga male vrijednosti i članka sustavne preventivne deratizacije općine Okučani, i to 
16. Poslovnika Općinskog poglavarstva općine proljetni i jesenski tretman, sukladno uvjetima 
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske prihvaćene ponude.
županije” br. 10/02), Općinsko poglavarstvo je na 
svojoj 59. sjednici održanoj 11. ožujka  2009.godine  
donijelo IV

O D L U K U Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
i objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-

o prihvaćanju ponude  za sustavnu preventivnu posavske županije”.
deratizaciju  općine Okučani u tijeku 

2009. godine  OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINA OKUČANI

I Klasa:022-05/09-01/50
Urbr:2178/21-02-09-02

Općinsko poglavarstvo općine Okučani Okučani, 11. ožujka 2009. godine
prihvaća ponudu ponuđača “ARGUS” d.o.o. 
Slavonski  Brod za provedbu ustavne preventivne OPĆINSKO POGLAVARSTVO
deratizacije u 2009. godini po cijeni od 19,50 kn za Predsjednik
jedan tretman. Aca Vidaković, v.r.

II

Za provođenje proljetne i jesenje deratizacije 
općina Okučani će sufinancirati 50% novčanog 
iznosa, dok će preostalih 50% plaćati kućanstvo - po 
svakom tretmanu, a za napuštena domaćinstva općina 
plaća puni iznos.

OPĆINA  OKUČANI
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2. 3.

Na temelju članka 16. Poslovnika o radu Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog 
Općinskog poglavarstva (“Službeni vjesnik Brodsko- vijeća općine Okučani (Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” br. 10/02), Općinsko poglavarstvo posavske županije broj 3/02) , Općinsko vijeće općine 
općine Okučani na svojoj 59. sjednici održanoj 11. Okučani na svojoj 30. sjednici održanoj 11. ožujka 
ožujka 2009.g. donijelo je  2009.g. donijelo je 

Z A K LJ U Č A K O D L U K U

o usvajanju Izvješća Komisije za redovni godišnji o usvajanju prijedloga Statuta DV «Pleter» 
popis imovine općine Okučani sa stanjem na dan Nova Gradiška

31.  12. 2008.g.

I.
I.

Usvaja se prijedlog Statuta Dječjeg vrtića 
Usvaja se Izvješće Komisije za redovni «Pleter» iz Nove Gradiške.

godišnji popis imovine općine Okučani sa stanjem 31. 
prosinca 2008.g.

II.

II. Ova Odluka  će biti objavljena u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 
od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku OPĆINA OKUČANI
Brodsko-posavske županije” OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINSKO VIJEĆE Klasa:021-05/01-09-07
OPĆINE OKUČANI Urbr:2178/21-02-09-01

Okučani, 11. ožujka 2009.g.

Klasa:400-07/09-01/68 Općinsko  vijeće
Urbr:2178/21-01-09-01 Predsjednik
Okučani, 11.ožujka 2009.g. Ivica  Pivac, v.r.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik

Aca Vidaković, v.r.
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4. FINANCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE 
ODLUKE O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI 

U 2009.g.
Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog 

vijeća općina Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» br. 3/02), Općinsko vijeće je na 1. Ukupno u Proračunu općine Okučani za 
svojoj 30. sjednici održanoj 11. ožujka 2009.g. 2009.g. potrebno je osigurati sredstva u 
donijelo iznosu od 595,000,- kn

O D L U K U - za jednokratne novčane pomoći iznos od 
85.000,- kn

o usvajanju Financijskog plana za provođenje
Odluke o pravima iz socijalne skrbi na - za stalne novčane pomoći iznos od 110.000,- 

području općine Okučani za 2009.g. kn 

za sufinanciranje rada organizacija invalida i 
I. humanitarnih organizacija iznos od 5.000,- kn

Ovom Odlukom se usvaja Financijski plan za - za podmirenje troškova stanovanja 25.000,- 
provođenje Odluke o pravima iz socijalne skrbi na kn
području općine Okučani.

- stipendije i školarine  55.000,- kn

II. - ostale naknade iz Programa i prava soc. srbi  
315.000,- kn

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE OKUČANI 5.

Klasa:400-06-09/01
Urbr:2178/21-01-09-01 Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj 
Okučani, 11. ožujka 2009.g. skrbi /Narodne novine  broj: 73/97/, članka 48. Statuta 

općine Okučani /”Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
Općinsko  vijeće županije” broj: 3/02, 4/03 i 5/05 i Programa socijalnih 

Predsjednik potreba općine Okučani za 2008. godinu, Općinsko 
Ivica  Pivac, v.r. vijeće općine Okučani na svojoj sjednici 30. održanoj 

11. ožujka 2009. godine donijelo je 

 ODLUKU

o pravima iz socijalne skrbi

Članak 1.

Ovom Odlukom sukladno usvojenom 
Programu socijalnih potreba općine Okučani za 2009. 
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godinu utvrđuju se mjere i opseg socijalne skrbi nisu u stanju u cijelosti ili djelomično zadovoljiti svoje 
socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba s osnovne životne potrebe /rađanje djeteta, bolesti, 
prebivalištem na području općine Okučani, te način smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, nabavke 
njihova ostvarivanja. lijekova i sl./.

Pomoć pri plaćanju utroška električne 
energije.

Članak 2. Odluku o odobrenju jednokratne novčane 
pomoći temeljem pismene zamolbe donosi Općinsko 

Utvrđuju se sljedeće mjere i opseg socijalne poglavarstvo općine Okučani u visini ovisno o veličini 
skrbi: potrebe i drugim okolnostima.

Jednokratna novčana pomoć utvrđena u 
1. Jednokratna novčana pomoć stavku 1. i 2. ovoga članka može se odobriti do iznosa 
2. Stalna novčana pomoć u obliku nabavke od 2.000,00 kuna i to najviše 2 /dva/ puta u tijeku 

životnih artikala godine istoj obitelji ili osobi, u izuzetnim slučajevima 
3. Podmirenje pogrebnih troškova i više.
4. Jednokratna novčana pomoć obiteljima u 

kojima se u tijeku godine rodi treće ili više 
djece Članak 5.

5. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
6. Sufinanciranje rada organizacija invalida i Stalna novčana pomoć u obliku financiranja 

humanitarnih organizacija nabavke osnovnih životnih artikala, i to kruha i 
7. Prevencija ovisnosti mlijeka odobrit će se obiteljima i osobama koje su 
8. Oslobađanje plaćanja najma za stanove u stare i nemoćne i nema ih tko uzdržavati, a prihodi su 

vlasništvu općine Okučani manji od 400,00 kuna mjesečno po članu obitelji, na 
9. Podmiranje troškova javnog prijevoza prijedlog Mjesnog odbora ili drugog predlagača.

učenicima srednjih škola
10. Ostale naknade iz prava socijalne skrbi

Članak 6.

Članak 3. Podmirenje pogrebnih troškova odnosi se na 
financiranje posebnih troškova za osobe za koje te 

Pravo na podmirenje cijene korištenja obroka troškove nije dužan snositi Centar za socijalnu skrb, 
učenika osnovne škole u Okučanima imaju učenici ako umrli nije prije smrti osigurao sredstva za 
korisnika pomoći za uzdržavanje, učenici iz podmirenje tih troškova, te ako ne postoje osobe koje 
udomiteljskih obitelji učenici iz obitelji nezaposlenih bi po zakonu bile dužne snositi pogrebne troškove.
razvojačenih hrvatskih branitelja i  HRVI Ovisno od okolnosti, moguće je odobriti i 
Domovinskog rata I i II skupine i učenici iz obitelji s podmirenje samo dijela pogrebnih troškova.
ukupnim mjesečnim prihodom nižim od 400,oo kuna 
po članu obitelji.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga Članak 7.
članka izjednačenim se smatraju pripadnici HV i 
HVO koji imaju prebivalište na području općine Jednokratna novčana pomoć dodijelit će se 
Okučani i čija djeca polaze osnovnu školu u obitelji u kojoj se rodi treće ili više od troje
Okučanima. djece. 

Članak 4. Članak 8.

Jednake novčane pomoći odobravat će se Sukladno člaku 8. Odluke o komunalnoj 
obiteljima i osobama koje zbog trenutnih okolnosti naknadi oslobodit će se obveze plaćanja komunalne 
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naknade vlasnici-korisnici nekretnina koje ispune -  izjavu o broju članova obitelji
Odlukom predviđene uvjete. - rodni listovi, vjenčani list

Rješenje o oslobađanju od obveze plaćanja - potvrdu o prebivalištu
komunalne naknade donosi se u okviru Jedinstvenog 
pravnog odjela općine Okučani. Mjesečni prihod obitelji, odnosno osobe čini 

prihod ostvaren po osnovi rada, mirovine, prihod od 
imovine i sl., ostvaren u posljednja tri mjeseca prije 

Članak 9. mjeseca u kojem je podnesen zahtjev.

Sufinanciranje rada organizacija invalida i 
humanitarnih organizacija obavljat će se financijskim Članak 13.
transferima iz Proračuna općine Okućani i to na 
osnovu pismenih zamolbi i priloženog programa rada, Podmirenje troškova javnog prijevoza 
i to samo za organizacije koje imaju sjedište ili djeluju učenicima srednjih škola mjesečne karte isplaćivat će 
na području općine Okučani. se onim učenicima čiji su ukupni prihodi u obitelji niži 

od 400,00 kn po članu mjesečno, a na prijedlog 
Mjesnog odbora i drugog predlagača, te ako u obitelji 

Članak 10. ima 2 ili više učenika srednjih škola, tada će se priznati 
putni troškovi jednom učeniku.

U ostvarivanju mjere prevencije ovisnosti u Osim nevedenih uvjeta da bi učenici ostvarili 
suradnji s Osnovnom školom, Udrugom “Duga”, pravo na priznavanje prijevoza moraju s pozitivnom 
Udrugom žena Okučani i zdravstvenim ustanovama ocjenom okončati 1. polugodište školske godine.
organizirati edukativna predavanja za učenike i 
njihove roditelje o bolesti ovisnosti /zlouporaba droga 
i alkohola/. Članak 14.

Sredstva za provođenje u članku 2. ove 
Članak 11. Odluke predviđenih mjera i opsega socijalne skrbi 

osiguravaju se u Proračunu općine Okučani.
Temeljem rješenja o korištenju neke od mjera 

socijalne skrbi oslobodit će se od plaćanja najamnine 
najmoprimac koji temeljem ugovora o najmu koristi Članak 15.
stan u vlasništvu općine Okučani.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 

Članak 12. Brodsko-posavske županije”. 

Pravo na korištenje jednog oblika socijalne OPĆINA OKUČANI
skrbi predviđenih u članku 2. ove Odluke  ostvaruje se OPĆINSKO VIJEĆE
na temelju prijedloga Mjesnih odbora ili drugih 
predlagača, te priloženih  dokumenata kojima Klasa:021-01/01-09/07
dokazuje navode iz zahtjeva i koji se podnosi Urbroj:2178/21-08-01-01
Općinskom poglavarstvu općine Okučani. Okučani, 11. ožujka 2009.g.

Za potrebe dokazivanja prava na jedan od 
oblika socijalne skrbi uz pismeni zahtjev potrebno je OPĆINSKO VIJEĆE
priložiti: PREDSJEDNIK

Ivica Pivac, v.r.
- rješenje o invalidnosti
- potvrdu o statusu razvojačenog branitelja, 

nalaz liječnika
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6. 7.

Na temelju članka 25. Statuta općine Okučani Na temelju članka 25. Statuta općine Okučani 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 
3/02, 4/03, 8/04 i 5/05), Općinsko vijeće općine 3/02, 4/03, 8/04 i 5/05), Općinsko vijeće općine 
Okučani na svojoj 30. sjednici održanoj 11. ožujka Okučani na svojoj 30. sjednici održanoj 11. ožujka 
2009.g. donijelo je  2009. g. donijelo je  

Z A K LJ U Č A K Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Financijskog plana „Sloboštine“ o usvajanju Plana i Programa „Sloboštine“ d.o.o.
d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2009.g.

za komunalne djelatnosti za 2009.g.

I.
I.

Usvaja se Plan i Program „Sloboštine“ d.o.o. 
Usvaja se Financijski plan „Sloboštine“ d.o.o. za komunalne djelatnosti Okučani u 2009.g.

za komunalne djelatnosti Okučani za 2009.g. 

II.
II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u “Službenom vjesniku 

donošenja, a bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OKUČANI
OPĆINE OKUČANI

Klasa:021-01/09-01-05
Klasa:021-01/01-09-06 Urbr:2178/21-01-09-01
Urbr:2178/21-01-09-01 Okučani, 11. ožujka 2009.g.
Okučani, 11. ožujka 2009.g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKO VIJEĆE PREDSJEDNIK

PREDSJEDNIK Ivica Pivac, v.r.
Ivica Pivac, v.r.
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8. IV

Ova Odluka stupa na snagu danom 
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 

gospodarstvu / Narodne novine broj 26/03 pročišćeni Brodsko-posavske županije.
tekst, 82/04 i 110/04 /, Odluke o nadmetanju 
prikupljanjem ponuda i članka 48. Poslovnika OPĆINA OKUČANI
Općinskog vijeća općine Okučani /„Službeni vjesnik OPĆINSKO VIJEĆE
Brodsko-posavske županije“ broj 3/02/,  Općinsko 
vijeće općine Okučani na svojoj 30. sjednici održanoj Klasa: 021-05/01-09/ 08
11. ožujka  2009. godine donijelo je Ur. broj: 2178/21-02-09-01            

Okučani,  11.   ožujka   2009. godine
O D  L  U  K  U

OPĆINSKO VIJEĆE
o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za PREDSJEDNIK

obavljanje poslova održavanja objekata i uređaja Ivica Pivac, v.r.
javne rasvjete na području općine Okučani

I

Na temelju provedenog postupka nadmetanja 
prikupljanjem ponuda radi sklapanja ugovora o 9.
obavljanju poslova održavanja objekta i uređaja javne 
rasvjete na području općine Okučani pristigle su 
sljedeće ponude : Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu / Narodne novine broj 
- « Elektrograditeljstvo « d.o.o. Zagreb 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04/ , i 
- « B. B. TREND « d.o.o. Zagreb članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća općine 

Okučani /“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 3/02/,  Općinsko vijeće općine Okučani 

II na svojoj 30. sjednici održanoj 11.  ožujka  2009. 
godine donijelo je

Općinsko vijeće općine Okučani prihvaća 
ponudu ELEKTROGRADITELJSTVA d.o.o. iz O D  L  U  K  U
Zagreba, broj: PO 02/09-MG od 24. veljače 2009. 
godine kao najpovoljniju. o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 

doprinosu

III
Članak 1.

Na temelju ove Odluke zaključit će se ugovor 
o obavljanju poslova održavanja objekta i uređaja U članaku 3. stavak 1. dodaju se u 1. zoni nove 
javne rasvjete na području općine Okučani sukladno ulice i ona se mijenja i glasi:
dostavljenoj ponudi. Ovlašćuje se načelnik općine 
Okučani Aca Vidaković da u ime Općinskog « 1. zona: obuhvaća ulice u naselju Okučani
poglavarstva općine Okučani potpiše isti ugovor.

-  Ante Starčevića - Josipa Kozarca
-  Stjepana Radića / do pruge / - Bana Josipa 

Jelačića
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- Trg dr. Franje Tuđmana - Kamila Kolbe Članak 1.
- Bl. Alojzija Stepinca - Grigora Viteza
- fra Luke Ibrišimovića - 121. brigade HV Ćlanak  3 .  Od luke  o  komuna ln im 
- Ulica Bljesak - Viktorijin prilaz djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
-  Psunjska ulica - Ulica Sloboština» koncesije mjenja se I glasi:

“ Postupak nadmetanja za obavljanje 
Članak 2. komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke 

provodi se javnom objavom natječaja za dodjelu 
Ova Odluka stupa na snagu danom koncesije.

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Natječaj se objavljuje u  dnevnom tisku, i na 
Brodsko-posavske županije". oglasnoj ploči općine Okučani. “

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE Članak 2.

Klasa: 021-05/01-09/ 04 Ova Odluka stupa na snagu danom 
Ur. broj: 2178/21-02-09-01            donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
Okučani,  11.   ožujka   2009. godine Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINA OKUČANI
PREDSJEDNIK OPĆINSKO VIJEĆE
Ivica Pivac, v.r.

Klasa: 021-05/09-01/03
Ur. broj: 2178/21-01-09-01            
Okučani,  11.  ožujka  2009. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

10. Ivica Pivac, v.r.

Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu /Narodne novine broj 
26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 11/04/ , i članka 48. 
Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani 
/“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11.
3/02/,  Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 30. 
sjednici održanoj 11.  ožujka  2009. godine donijelo je

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi 
O D  L  U  K  U / Narodne novine broj 110/07 / i članka 16. Poslovnika 

Općinskog poglavarstva općine Okučani /“Služ
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim beni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/02/,  

djelatnostima koje se mogu obavljati na Općinsko poglavarstvo općine Okučani na svojoj  60. 
temelju  koncesije u općini Okučani sjednici održanoj 13.  ožujka  2009. godine donijelo je

O D  L  U  K  U

o početku postupka javne nabave
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I OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Naručitelj: Općinsko poglavarstvo općine Klasa: 022-05/09-01/ 63
Okučani, 35430 Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1 Ur. broj: 2178/21-02-09-01            

Okučani, 13.  ožujka   2009. godina
 počinje sa postupku javne nabave, i to radi: 

Predmet nabave: PREDSJEDNIK
Aco  Vidaković, v.r.

Izgradnje ekološke javne rasvjete na području općine 
Okučani

Procijenjena vrijednost radova:

Procijenjena vrijednost radova i utrošenog materijala 
1.114.495,62 kune 12.

Izvori planiranih sredstava
Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi 

 način financiranja radova 56 % utvrđene cijene, / Narodne novine broj 110/07 / i članka 16. Poslovnika 
odnosno do 624.117,55 kuna / s PDV-om / platit će Općinskog poglavarstva općine Okučani /“Služ
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost beni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/02/,  

Općinsko poglavarstvo općine Okučani na svojoj  60. 
44 %  utvrđene cijene, odnosno ostatak iznosa od sjednici održanoj 13.  ožujka  2009. godine donijelo je
490.378,07 kuna / s PDVom / platit će općina Okučani 
iz svojih proračunskih sredstava O D  L  U  K  U

Odabran postupak javne nabave o početku postupka javne nabave

odobrava se provođenje otvorenog postupka javne 
nabave, primjenom odredaba Zakona o javnoj nabavi

I
Ovlašteni predstavnik općine Okučani

Naručitelj: Općinsko poglavarstvo općine 
ovlašteni predstavnik u postupku javne nabave je Okučani, 35430 Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1
Zlatko Zebić, djelatnik Jedinstvenog upravnog  odjela 
općine Okučani  počinje s  postupkom javne nabave, i to radi: 

Odgovorna osoba općine Okučani Predmet nabave:

odgovorna osoba u postupku javne nabave je Aca Kupnja komunalne opreme za sakupljanje 
Vidaković, načelnik općine Okučani komunalnog otpada i to

- 500 komada PVC kanti
II - 20 komada kontejnera

- 3 komada zelenih otoka s opremom
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  3Strana:  374



Procijenjena vrijednost radova: 13.

Procijenjena vrijednost komunalne opreme 
163.028,60 kuna Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi 

/ Narodne novine broj 110/07 / i članka 16. Poslovnika 
Izvori planiranih sredstava Općinskog poglavarstva općine Okučani /Služ

beni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/02/,  
 način financiranja radova Općinsko poglavarstvo općine Okučani na svojoj  61. 
70 % utvrđenog iznosa, odnosno 114.120,02 kuna / s sjednici održanoj  23.  ožujka  2009. godine donijelo 
PDV-om / platit će Fond za zaštitu okoliša i energetsku je
učinkovitost

O D  L  U  K  U
30 %  utvrđenog iznosa, odnosno  48.908,58 kuna / s 
PDV-om / platit će općina Okučani iz svojih o početku postupka javne nabave
proračunskih sredstava sanacija divljih odlagališta građevinskog i 

komunalnog otpada
Odabran postupak javne nabave

odobrava se provođenje otvorenog postupka javne I
nabave, primjenom odredaba Zakona o javnoj nabavi 
koje se odnose na postupke male vrijednosti Naručitelj: Općinsko poglavarstvo općine 

Okučani, 35430 Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1
Ovlašteni predstavnik općine Okučani

 počinje sa postupku javne nabave, i to radi: 
ovlašteni predstavnik u postupku javne nabave je 
Zlatko Zebić, djelatnik Jedinstvenog upravnog  odjela Predmet nabave:
općine Okučani

Sanacija divljih odlagališta građevinskog i 
Odgovorna osoba općine Okučani komunalnog otpada na Lokacijama « Bodegraj « i « 

Cage «
odgovorna osoba u postupku javne nabave je Aca 
Vidaković, načelnik općine Okučani Procijenjena vrijednost radova:

Procijenjena vrijednost postupka sanacije 586.210,00 
II kuna

Ova Odluka stupa na snagu danom Izvori planiranih sredstava
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.  način financiranja radova, 70 % utvrđenog iznosa, 

odnosno 410.347,00 kuna / s PDV-om / platit će Fond 
OPĆINA OKUČANI za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
30 %  utvrđenog iznosa, odnosno  175.863,00 kuna / s 

Klasa: 022-05/09-01/ 62 PDV-om / platit će općina Okučani iz svojih 
Ur. broj: 2178/21-02-09-01            proračunskih sredstava
Okučani, 13.  ožujka   2009. godina

Odabran postupak javne nabave

PREDSJEDNIK odobrava se provođenje otvorenog postupka javne 
Aco  Vidaković, v.r. nabave, primjenom odredaba Zakona o javnoj nabavi 
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koje se odnose na postupke male vrijednosti ODLUKU

Ovlašteni predstavnik općine Okučani o izmjenama i dopunama Prostornog plana 
uređenja općine Okučani

ovlašteni predstavnik u postupku javne nabave je 
Zlatko Zebić, djelatnik Jedinstvenog upravnog  odjela 

I.TEMELJNE ODREDBEopćine Okučani

Odgovorna osoba općine Okučani 
Članak 1.

odgovorna osoba u postupku javne nabave je Aca 
Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Vidaković, načelnik općine Okučani

Prostornog plana uređenja općine Okučani (''Službeni 
vjesnik'' Brodsko-posavske županije, broj 2/03.).

II

Članak 2.Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Brodsko-posavske županije“.
općine Okučani (u daljnjem tekstu : Plan) sastoji se od 
knjige-elaborata pod nazivom: ''Izmjene i dopune OPĆINA OKUČANI
PPUO Okučani, Broj plana: 03/2008.OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Plan iz stavka 1., ovoga članka izradio je Klasa: 022-05/09-01/ 66
Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Ur. broj: 2178/21-02-09-01            
Paje Kolarića 5A, MB: 3096629.Okučani, 23.  ožujka   2009. godina

PREDSJEDNIK Članak 3.
Aco  Vidaković, v.r.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog 
dijela.

Plan sadržava:

a) Tekstualni dio

14. SADRŽAJ

0. OPĆI DIO
1. Naslovna stranicaNa temelju članka 100.-102. Zakona o 
2. Potpisni listprostornom uređenju i gradnji (NN, br.76/07.), 
3. SadržajPrograma mjera za unapređenje stanja u prostoru 
4. Izvadak iz sudskog registraopćine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-
5. Suglasnost za upis u sudski registar posavske županije“, br.20/07.) i članka 24. Statuta 

nadležnog Ministarstvaopćine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-
6. Rješenje kojim se daje suglasnost za posavske županije“, br. 3/02, 4/03, 8/04, i 5/05.), 

obavljanje svih stručnih poslova prostornog Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 31. 
uređenjasjednici, održanoj 23. ožujka 2009.  godine, donosi 

7. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih sljedeću:
arhitekata Hrvatske komore arhitekata i  
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inženjera u graditeljstvu 4.3.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
8. Rješenje o imenovanju odgovornog Promet, pošta i telekomunikacije

voditelja nacrta Prostornog plana 1:25.000
9. Suglasnost župana

5.3.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
I. TEKSTUALNI DIO Energetski sustav 1:25.000

1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I 6.3.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
DOPUNA Vodnogospodarski sustav

2. IZMJENE TEKSTUALNOG DIJELA 1:25.000
3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
4. IZMJENE KARTOGRAFSKOG DIJELA 7.4.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE 

PLANA PROSTORA I.
1:25.000

II. OBVEZNI PRILOZI
8.4.1.A.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE 

A) POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROSTORA I.
PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO Karta staništa 1:25.000
POŠTIVATI U IZRADI PLANA

B) ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANAKA 9.4.1.B.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE 
79. I  94. ZAKONA O PROSTORNOM PROSTORA I.
UREĐENJU I GRADNJI Karte ekološke mreže 1:25.000

C) IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ 
RASPRAVI 10.4.2.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE 

D) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I PROSTORA II.1:25.000
DONOŠENJA PLANA

E) SAŽETAK ZA JAVNOST 11.5.3 GRAĐEVINSKO PODRUČJE-BOBARE-
KAMENOLOM FUKINAC 1:  
5.000

b) Kartografski dio
12.5.5.GRAĐEVINSKO PODRUČJE 

Cage 1:  5.000
III. KARTOGRAFSKI DIO                                                                             
                                                                                             1  3  . 5  . 1  2  . G   R   A  Đ   E   V   I N   S KO PODRUČJE 

Okučani 1:  5.000

Redni broj Broj kartografskog prikaza 14.5.12, 4,16.GRAĐEVINSKO PODRUČJE-
KARTOGRAFSKI PRIKAZI: Mjerilo OKUČANI 1:  5.000

1.O PREGLEDNA KARTA IZMJENA I 15.5.14.GRAĐEVINSKO PODRUČJE-ŠIRINCI-
DOPUNA 1:25.000 KAMENOLOM STARČE 1:  

5.000
2.1. GRANICE, ADMINISTRATIVNA 

SREDIŠTA, SUSTAV SREDIŠNJIH 
NASELJA I RAZVRSTAJ DRŽAVNIH 
CESTA 1:25.000

3.2. KORIŠTENJE I NAMJENA 
POVRŠINA 1:25.000
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II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE mjereći od najniže kote konačno zaravnatog terena uz 
objekt do vijenca objekta.''briše se i zamjenjuje sa:

Članak 4.
''- mjereći od konačno zaravnatog i uređenog 

U članku 11., u stavku (3), iza podnaslova terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem 
''B.2.3. Javne telekomunikacije'' dodaje se podnaslov i dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg 
tekst: kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne 

može biti više od 1,2 m.''
''B.2.3. Osnovne postaje pokretnih komunikacija

Stavak (5), mijenja se i glasi:
- sa samostojećim antenskim stupom
- na postojećim ili planiranim građevinama.'' ''(5) Podrum je potpuno ukopani dio građevine čiji 

se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno 
suterena.''

Članak 5.
Stavak (7), mijenja se i glasi:

U članku 12. stavku (2), iza alineje 4., dodaju 
se tri nove alineje koje glase: ''(7) Potkrovlje je dio građevine čiji se prostor 

nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog 
''- Planirane mjesne centrale-UPS Trnakovac, ili zaobljenog krova.''

Vrbovljani i Žuberkovac.
  - Postojeće osnovne postaje pokretnih 

komunikacija Članak 9.
  - Planirane osnovne postaje pokretnih 

komunikacija'' U članku 26., u stavkama (1), (2) i (4), riječ: 
''javnu'', briše se.

dosadašnje alineje 5.-13. postaju alineje 8.-16.''
U stavku (8), riječi: ''javne površine''' 

U stavku 5., alineji 1., riječi: ''i detaljne'', brišu zamjenjuju se riječima: ''površine javne namjene''
se.

U alineji 4., riječi: ''i detaljnog plana Članak 10.
uređenja,'' brišu se.

U članku 29., stavku (3), brojka: ''200,'' 
Članak 6. zamjenjuje se brojkom: ''400 m''

U članku 13., u stavku (3), riječ u zagradi 
''(….., DPU)'' brišu se  Članak 11.

Članak 7. U članku 30., stavku (3), riječi u zagradi: 
''(…., DPU)'', brišu se.

U članku 15., u stavku (2), iza riječi: 
''(PPPPO)'' dodaje se riječ : ili '', a iza riječi ''(UPU)'' 
dodaje se točka, dok se preostali dio rečenice briše. Članak 12.

U stavku (3), druga rečenica, briše se. Članak 35., mijenja se i glasi:

Članak 8. ''(1) Za područje naselja općine Okučani Prostorni 
plan određuje način zbrinjavanja otpadnih voda putem 

U članku 24., stavku (2), dio rečenice: ''- sustava javne odvodnje, uz izgradnju uređaja za 
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mehaničko-biološko pročišćavanje otpadnih voda. Članak 13.

(2) Otpadne vode putem sustava javne odvodnje U članku 36., iza stavka (4), dodaju se novi 
(mješovitog, polurazdjelog i razdjelnog tipa) preko stavci (5)-(7), koji glase:
gravitacijskih i tlačnih vodova (uključivo crpne 
stanice i retencijske bazene i kišne preljeve) dovode se ''(5) Potrebno je osigurati zaštitni pojas autoceste 
na četiri lokalna uređaja za pročišćavanje otpadnih koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa 
v o d a  ( u r e đ a j  ' ' Vr b o v l j a n i ' '  z a  n a s e l j e :  autoceste, a iznosi minimalno 40 m sa svake strane. 
Vrbovljani/alternativno i naselje Čovac; uređaj Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje 
''Okučani'' za naselja: Lađevac, Bodegraj, Okučani; nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, 
Cage, Benkovac, Bijela Stijena, Čaprginci, te dio stambenih i drugih građevina).
općine Gornji Bogićevci; uređaj ''Donji Rogolji'' za Ukoliko se zbog prostornih ograničenja ukaže potreba 
naselja: Gornji Rogolji, Donji Rogolji, Bobare i za izgradnjom objekta visokogradnje unutar zaštitnog 
Lještani; uređaj ''Šagovina Mašička'' za naselja: pojasa autoceste, potrebno je idejno rješenje zahvata 
Šagovina Mašička i Žuberkovac, dok bi se naselje dostaviti u Hrvatske autoceste na razmatranje. Daljnja 
Čovac spojilo na naselja Gređani u susjednoj općini razrada projekta i provedba upravnog postupka 
Stara Gradiška. moguća je isključivo uz pisanu suglasnost Hrvatskih 

autocesta za dostavljeno idejno rješenje.
(3) Rješavanje sustava javne odvodnje uvjetuje 
se prioritetno za naselje Okučani i obližnja okolna (6) Zabranjuje se postavljanje svih vizualnih 
područja (Cage, Bodegraj i Lađevac) dok će ostala efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti 
naselja izgradnju odvodnog sustava rješavati kroz (reklamni panoi, rasvjeta i dr.) unutar zaštitnog pojasa 
duži vremenski period ili u postplanskom periodu. Za autoceste, a koji je definiran Zakonom o javnim 
sva naselja, uključujući i centralno naselje Okučani, cestama.
do izgradnje sustava javne odvodnje, određena je 
izgradnja odgovarajućih nepropusnih lokalnih (7) Obveza Investitora budućih objekata unutar 
uređaja (malih jednostupanjskih mehaničko- predmetne zone je planiranje i izgradnja zidova za 
bioloških uređaja ili nepropusnih sabirnih jama uz zaštitu od buke, te izrada ograda protiv zasljepljivanja, 
svaki objekt i građevinsku česticu), a prema mjesnim ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem istih.''
prilikama i u skladu sa sanitarno-tehničkim i 
higijenskim uvjetima i propisima, s tim da rok 
izgradnje javne odvodnje za centralno naselje Članak 14.
Okučani ne može biti dulji od 10 godina od donošenja 
Plana. Članak 41. mijenja se i glasi:

(4) Udaljenost gnojišta, gnojišnih i sabirnih jama ''Proizvodna namjena prostora (I1 i I2) s ukupnom 
od stambenih, stambeno-poslovnih i manjih površinom od 28,11 ha smještena je na dvije osnovne 
poslovnih građevina ne može biti manja od 10,0 m, a lokacije (jedna pojedinačna-postojeća u naselju Cage i 
od građevina za opskrbu pitkom vodom (bunari, druga planirana uz južnu obilaznicu Okučana) i to: 
cisterne, crpke, izvori i sl.) ne manja od 15,0 m. Unutar naselja Cage na području postojeće klaonice s 

površinom od 8,75 ha i unutar teritorija naselja 
Okučani u okviru površine 19,36 ha.''

(5) Gnojište i vodonepropusnu sabirnu jamu 
treba graditi bez mogućnosti ispuštanja sadržaja u 
okolni prostor, visine do 0,50 m iznad konačno Članak 15.
zaravnatog terena, nepropusnog pokrova, predviđeno 
otvorima za povremeno čišćenje i zračenje, a locirati U članku 42., stavak (1), mijenja se i glasi:
na minimalne udaljenosti od 5,0 m do susjedne međe.''

''(1) Navedena kombinirana poslovna namjena (K1, 
K2, K3) ukupne površine 10,30 ha smještena je na 
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lokaciji uz novu južnu obilaznicu unutar šireg područ Članak 19.
ja naselja Okučani.''

U članku 49., stavku (2), brojka: ''60,0,''  
U stavku (4), riječi: ''Detaljnog'' zamjenjuju se zamjenjuje se brojkom: ''80,0 ,''
riječima: ''Urbanističkog plana uređenja,''

Stavak (4), mijenja se i glasi:
U stavku (5), riječi: ''DPU-a''… se zamjenjuje 
riječima: ''UPU-a''. Druga rečenica ovoga stavka, ''(4) Objekti iz stavka (1) ovog članka mogu se 
briše se. graditi na parceli koja ima pristup s prometne 

površine.''

Članak 16. Članak 20.

U članku 43., stavku (1), prva rečenica U članku 54.,  u stavku (6), podstavku A), 
mijenja se i glasi: četvrta  alineja zamjenjuje se sa:

''Iskorištavanje mineralne sirovine-kamena na ''- prometni pristup s lokalne javne ceste 5,0 
lokaciji Buk zadržava se u okvirima postojeće, a na širine ili odvojka širine 3,5 m i dužine najviše 
lokacijama Fukinac i Starča se proširuje s ukupnom do 500 m, s proširenjima za mimoilaženje na 
površinom 59,55 ha (Fukinac 29,72 ha, Buk 20,20 ha i svakih 100 m ukupne dužine, sa suvremeno 
Starča 9,65 ha). obrađenim kolnikom,

  - vodoopskrba iz javne mreže, lokalnih izvora 
U stavku (2), riječi: ''detaljnih'' i ''detaljne'' zamjenjuju ili vlastitog bunara,
se riječima: ''urbanističkih'' u odgovarajućem padežu.   - odvodnja otpadnih voda putem lokalnog 

uređaja, odnosno vlastite sabirne jame i 
sličnih uređaja,

Članak 17.   - priključak na energetsku mrežu ili 
a l t e r n a t i v n e  i z v o r e  e n e r g i j e ,  t e  

U članku 46., stavku (2), iza riječi: ''UPU'' telekomunikacijsku mrežu (fiksnu ili 
stavlja se točka, a preostali dio rečenice, briše se. pokretnu).

U stavku (6), podstavka  B) mijenja se i glasi:
Članak 18.

''- prometni pristup širine 3,5 (s proširenjima za 
U članku 48., stavku (2), riječi: ''i mimoilaženje na svakih 100 m), s 

poljoprivrednom i zemljištu I i II bonitetne kategorije'' makadamskim kolnikom,
  - vodoopskrba iz lokalnih izvora ili vlastitog 

Stavak (3), mijenja se i glasi: zdenca,
  - priključak na energetsku mrežu ili 

''(3) Objekti koji se grade izvan građevinskih alternativne izvore energije,
područja, a posebno iz stavka 1. točke c, d, e, h, j i k,   - odvodnja otpadnih voda putem lokalnog 
članka 44, moraju imati minimalnu komunalnu uređaja, odnosno vlastite sabirne jame i 
opremljenost koja se sastoji od kolnog pristupa s sličnih uređaja.
prometne površine, te priključka na mrežu 
vodoopskrbe ili vlastiti zdenac ili drugi lokalni izvor i 
elektroopskrbnu mrežu ili neki alternativni izvor Članak 21.
struje (agregati i sl.). Unutar parcele treba biti riješeno 
zbrinjavanje otpadnih voda bez negativnog utjecaja na U članku 61., u stavku (2), riječi: ''detaljnih 
okoliš, uz ostvarenje zaštite od požara i eksplozije.'' planova uređenja (DPU),'' zamjenjuje se: riječima: 

''urbanističkih planova uređenja (UPU),''
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Zadnja rečenica ovoga stavka briše se. Članak 28.

U članku 77., u stavku (5), dodaje se rečenica 
Članak 22. koja glasi:

U članku 62., u stavku (6), riječi: ''Detaljnom ''Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne 
planu uređenja ' '  zamjenjuje se r i ječima:  mreže mora se, ukoliko već ne postoji, predvidjeti 
''Urbanističkom planu uređenja'' vanjska hidrantska mreža za gašenje požara određena 

prema posebnom propisu (Pravilnik o hidrantskoj 
mreži za gašenje požara, ''NN'' 08/06).''

Članak 23.
U stavku (7), riječi: ''III vodozaštitna zona'' 

U članku 64., riječi: ''Detaljnog plana zamjenjuje se riječima: ''III zona izvorišta 
uređenja'' zamjenjuju se riječima: ''Urbanističkog (vodozaštitna zona)'' 
plana uređenja''

Stavak (8), mijenja se i glasi:
Članak 24.

''(8) Zaštita potencijalnih izvorišta i crpilišta 
U članku 65., stavku (1), u alinejama 2., 3. i 4. provest će se u konačnici temeljem hidrogeološke 

riječi: ''javno-'' i ''javnoj'' , brišu se. studije koja će se izraditi za područje Brodsko-
posavske županije, pa će se kod određivanja zona 
izvorišta (vodozaštitnih zona) primjenjivati rezultati 

Članak 25. navedene studije, kao sastavni dio ovog Plana.''

U članku 71. u stavkama (1), (2) i (3) riječi: 
''javne''  i ''javnu'', brišu se. Članak 29.

U stavku (4), riječi: ''Detaljnog plana uređenja Članak 78., mijenja se i glasi:
lokacije,'' zamjenjuje se riječima: ''Urbanističkog 
plana uređenja,'' ''(1) Prostornim planom utvrđen je sustav, te način 

odvodnje i sabiranja otpadnih voda.

Članak 26. (2) Za područje općine Okučani ovim Planom 
predloženi sustavi odvodnje otpadnih i oborinskih 

U članku 73., stavku (1), riječi: ''UPU voda za pojedina naselja i područja (razdjelni, 
Okučani.'' se zamjenjuje se riječima: ''UPU-a polurazdjelni i mješoviti) su orijentacijski, a detaljnije 
''Središnji dio 1, 2, 3.'' će se utvrditi kroz daljnje studije i projekte.

Stavak (2), briše se. (3) Otpadne vode naselja rješavaju se izgradnjom 
mreže sustava odvodnje (kanalizacijske mreže 
otvorenog ili zatvorenog tipa) i uređaja za 

Članak 27. pročišćavanje, i to: u prvoj fazi prvenstveno za gušće 
naseljena i gospodarski razvijena područja (Okučani, 

U članku 75., stavku (3), iza riječi: ''Studijom'' Lađevac, Bodegraj, Cage) dok se područja svih drugih 
stavlja se točka, a preostali dio rečenice, briše se. naselja rješavaju u drugoj fazi.

(4) Obzirom na potrebna daljnja istraživanja 
konačnog rješenja sustava odvodnje na području 
općine Okučani, ostavlja se mogućnost i drugačijeg 
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rješenja od predloženog ovim Planom sa ciljem Članak 33.
postizanja više razine zaštite okoliša i bolje 
ekonomske opravdanosti. U članku 85., na kraju stavke (4), točka se 

zamjenjuje zarezom i dodaje rečenica: 
(5) Daljnje istraživanje rješenja sustava ",  Žuberkovac ("'istočna'' zona općine)."
odvodnje provest će se i prilikom izrade prostorno-
planske dokumentacije nižeg reda kao i projektnih Na kraju stavka (5), dodaju se četiri nova 
rješenja sustava pojedinih naselja, temeljem izrađene stavka, koja glase:
Studije zaštite voda na području Brodsko-posavske 
županije.'' ''(6.) Za razvoj javnih pokretnih telekomunikacija 

planira se izgradnja građevina infrastrukture 
pokretnih telekomunikacijskih mreža svih sustava 

Članak 30. sadašnjih i sljedećih generacija tj. njihovih 
tehnologija. To su osnovne postaje s pripadajućim 

Članak 79., mijenja se i glasi: antenskim uređajima, potrebnim kabelskim 
vodovima i ostalom opremom. Osnovne postaje mogu 

''(1) Oborinske vode svih naselja općine Okučani, biti postavljene na samostojeće antenske stupove 
uključivo i općinskog centra (osim užeg središta različitih izvedbi ili na građevinama.
naselja Okučani) i prometnih površina, rješavaju se 
cestovnim jarcima povezanim s lokalnim vodotocima. (7.) Z a  g r a đ e v i n e  j a v n i h  p o k r e t n i h  

telekomunikacija treba gdje god to tehnološki uvjeti 
(2) Oborinske vode užeg centra naselja Okučani, zahtijevaju osigurati prostor s prilazom s prometne 
skupljaju se u sustav javne (razdjelne, polurazdjelne površine.
ili mješovite) odvodnje i odvode prema uređaju za 
pročišćavanje ili se ispuštaju u lokalni vodotok (kod (8.) Način izgradnje i prostorna distribucija 
razdjelnih i polurazdjelnih sustava), a do izgradnje samostojećih antenskih stupova za osnovne postaje 
javne odvodnje oborinske se vode rješavaju određuje se na sljedeći način:
cestovnim jarcima povezanim s lokalnim vodotokom - Izvan granica građevinskog područja naselja 

moguća je gradnja rešetkastih i štapićastih antenskih 
(3) Oborinske vode zona gospodarske namjene stupova za osnovne postaje. Minimalna međusobna 
rješavat će se internim (zatvorenim ili otvorenim) udaljenost stupova iznosi 1 km. Gušće od 1 km mogu 
sustavom odvodnje samo za oborinske vode, koje će biti postavljeni stupovi čija je maksimalna visina 36,0 
se, nakon pročišćavanja u separatorima, taložnicama m i stupovi na području ''brdskih jedinica lokalne 
ili drugim uređajima za pročišćavanje, ispuštati u samouprave.
lokalne vodotoke ili cestovne jarke.'' ''Brdske jedinice lokalne samouprave'' su one 

sjeverno od autoceste Zagreb-Slavonski Brod 
(Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Dragalić, Garčin, 

Članak 31. Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, 
Podcrkavlje, Rešetari, Sibinj i Staro Petrovo Selo). Za 

U članku 80., u stavkama (1) i (2), riječi: ''brdske jedinice lokalne samouprave'' vrijedi 
''javne kanalizacije'' zamjenjuje se riječima: ''javne sljedeće: u slučaju nemogućnosti instaliranja novih 
odvodnje (kanalizacije)'' osnovnih postaja na postojeće antenske stupove, a u 

cilju omogućavanja rada i drugim operatorima, 
sukladno karakteristikama mikrolokacije, moguća je 

Članak 32. izgradnja i dodatnog stupa, ali unutar zone od 100,0 m 
u polumjeru od postojećeg antenskog stupa. Novi stup 

U članku 83., stavku (2), riječi: ''detaljnih mora biti projektiran na način da omogućuje postavu 
planova uređenja (DPU)'' zamjenjuje se riječima: najmanje dvije osnovne postaje. Po izgradnji novog 
''urbanističkih planova uređenja (UPU)'' antenskog stupa pored postojećeg, stari antenski stup 

može se zadržati do kraja svog tehničkog vijeka 

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  3Strana:  382



trajanja, nakon čega neće biti omogućena njegova TERMINAL'' i članak 86., brišu se.
rekonstrukcija niti zamjena, već će se oprema morati 
preseliti na susjedni, novoizgrađeni antenski stup, a 
stari stup ukloniti, te prostor sanirati. Članak 36.
- Unutar granica građevinskih područja ostalih 
naselja moguća je izgradnja štapićastih stupova visine U članku 87., u stavku (1), alineji 7., riječ u 
do 36,0 m i rekonstrukcija postojećih, odnosno zagradi:  (''…, DPU''), brišu se.
izgradnje jednog novog rešetkastog stupa po naselju. 
Takav rešetkasti stup mora biti u funkciji operatora  
pokretnih komunikacija koji su registrirani u Članak 37.
Republici Hrvatskoj u trenutku podnošenja zahtjeva 
za lokacijsku dozvolu. Članak 88., mijenja se i glasi:
- U izdvojenim građevinskim područjima 
gospodarske namjene moguća je izgradnja štapićastih ''(1) Na području obuhvata PPUO Okučani nalazi 
stupova ili jednog rešetkastog samostojećeg stupa za se dio Parka prirode ''Lonjsko polje'' i posebni rezervat 
osnovnu postaju po operatoru na području površine do šumske vegetacije ''Muški bunar'' koji su zaštićeni 
100 ha. temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, 
- U izdvojenom građevinskom području broj 70/05) i upisani u Upisnik zaštićenih prirodnih 
ugostiteljsko-turističke i športsko-rekreacijske vrijednosti.
namjene moguća je izgradnja jednog štapićastog (2) U listopadu 2007. donesena je Uredba o 
samostojećeg stupa za osnovnu postaju po operatoru proglašenju ekološke mreže (Narodne novine, broj 
na svakih započetih 100 ha površine građevinskog 109/07), te je uvidom u prilog Uredbe utvrđeno da se 
područja. na području obuhvata PPUO Okučani nalazi i 

nekoliko područja uključenih u ekološku mrežu: 
(9.)Prostorna distribucija baznih postaja s antenskim HR2000464 Muški bunar, HR 2000416 Lonjsko 
prihvatima na građevinama moguća je gdje god to polje,  HR 2000422 Ribnjaci Sloboština (područja 
uvjeti omogućavaju.'' važna za divlje svojte i staništa) i HR 1000004 Donja 

Posavina (međunarodno važno područje za ptice).
Dosadašnji stavci (6.)-(8.) postaju stavci (3) Prostorni plan treba propisati zaštitu prirode 

(10.)-(12.). kroz očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, te 
zaštitu prirodnih vrijednosti, a to su zaštićena 
područja i zaštićene svojte.

U stavku (7) u zagradi riječi:  (''…, DPU)'' (4) U cilju očuvanja prirodne biološke 
brišu se: raznolikosti treba očuvati postojeće šumske površine, 

šumske rubove, živice koje se nalaze između 
obradivih površina, te zabraniti njihovo uklanjanje; 

Članak 34. osobito treba štititi područja prirodnih vodotoka 
mrtvih rukavaca i vlažnih livada.

Podnaslov ''5.3. KOMUNALNI OBJEKTI, (5) Pri planiranju gospodarskih djelatnosti treba 
MONTAŽNO-DEMONTAŽNE GRAĐEVINE osigurati racionalno korištenje neobnovljivih 
(KIOSCI) I NADSTREŠNICE'' mijenja se i glasi: prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih 
''5.3. MONTAŽNO-DEMONTAŽNE GRAĐEVINE prirodnih izvora.
(KIOSCI) I NADSTREŠNICE'' (6) Korištenje prirodnih dobara treba sukladno 

Zakonu o zaštiti prirode provoditi temeljem planova 
gospodarenja prirodnim dobrima koji moraju 
sadržavati uvjete zaštite prirode nadležnog tijela 

Članak 35. državne uprave (ministarstva nadležnog za poslove 
zaštite prirode).

Podpodnaslov iznad članka 86.: ''5.3.1. (7) Prilikom zahvata na uređenju i regulaciji 
K O M U N A L N I  O B J E K T I - K O M U N A L N I  vodotoka sa ciljem sprečavanja štetnog djelovanja 
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voda (nastanak bujica i erozije) treba prethodno mogu narušiti svojstva zbog kojih je proglašen. 
snimiti postojeće stanje, te planirati zahvat na način da Dopušteni su zahvati radnje i djelatnosti kojima se 
se zadrži doprirodno stanje vodotoka. održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje 
(8) U cilju očuvanja krajobraznih vrijednosti svojstava zbog kojih je proglašen rezervatom. Za 
mora se izvršiti analiza krajobraza, istaknuti navedene zahvate, radnje i djelatnosti potrebno je 
posebnosti krajobraza, te u skladu s tim planirati ishoditi dopuštenje nadležnog tijela državne uprave.
izgradnju koja neće narušiti izgled krajobraza, a (17) Za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili s 
osobito treba od izgradnje štititi panoramski vrijedne drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na 
točke,  te vrhove uzvisina. ekološki značajno područje ili zaštićenu prirodnu 
(9) U urbanim područjima u cilju poboljšanja vrijednost/prirodnu vrijednost predviđenu za zaštitu, 
ekoloških i mikroklimatskih prilika mora se stvoriti treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, 
kvalitetan zeleni sustav naselja u obliku mreže njihovu prihvatljivost za prirodu u odnosu na ciljeve 
parkova, drvoreda i tratina koja prožima naselja, te se očuvanja tog ekološki značajnog područja ili 
povezuje s prirodnim područjem izvan naselja. zaštićene prirodne vrijednosti.''
(10) Pri oblikovanju građevina (posebice onih 
koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti 
materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima Članak 38.
okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.
(11) Trase infrastrukturnih objekata usmjeriti i Članak 89., mijenja se i glasi:
voditi tako da se koriste zajednički koridori, te da se 
maksimalno isključe iz zona koje su osobito vrijedne. ''Zaštićena kulturna dobra i građevine koje 
Dalekovode i ostale infrastrukturne koridore voditi posjeduju svojstva kulturnih dobara navedena u ovom 
trasama kojima se izbjegava krčenje šuma. Planu, prema posebnom propisu, potpadaju pod 
(12) Za građenje i izvođenje radova, zahvata i nadležnost Konzervatorskog odsjeka u Slavonskom 
radnji potrebno je zatražiti uvjete zaštite prirode i/ili Brodu, koji propisuje postupke prilikom intervencija 
dopuštenje nadležnog tijela državne uprave sukladno na tim građevinama.''
Zakonu o zaštiti prirode.
(13) Organizacija prostora, način korištenja, 
uređenja i zaštite prostora, način upravljanja i Članak 39.
ponašanja u zaštićenom području Park prirode 
''Lonjsko polje'', propisani su Pravilnikom o Članak 90., mijenja se i glasi:
unutarnjem redu parka prirode i Godišnjim 
programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja ''Prema članku 17. posebnog propisa, dobro 
i korištenja parka prirode, te Prostornim planom za koje nije utvrđeno da je pod zaštitom, 
područja posebnih obilježja Parka prirode ''Lonjsko predstavničko tijelo općine može proglasiti 
polje'' (koji je u izradi). zaštićenim (kulturno dobro od lokalnog značaja). O 
(14) U Parku prirode se do donošenja PPPPO PP tome se donosi odluka, kojom se određuje način 
''Lonjsko polje'' može vršiti samo rekonstrukcija zaštite, te uvjeti i sredstva za provođenje te odluke.''
postojećih građevina, te interpolacija novih građevina 
unutar naselja i gradnja infrastrukturnih građevina. U 
postupku izdavanja lokacijske dozvole za navedene Članak 40.
zahvate sukladno Zakonu o zaštiti prirode potrebno je 
ishoditi uvjete zaštite prirode Ministarstva nadležnog Članci 92.-93., brišu se:
za poslove zaštite prirode.
(15) Za sve zahvate ili radnje u parku prirode za 
koje nije potrebna lokacijska ili građevinska dozvola 
potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva Članak 41.
nadležnog za poslove zaštite prirode.
(16) U posebnom rezervatu šumske vegetacije Podnas lov  i znad  č l anka  94 . ,  ' ' 7 .  
''Muški bunar'' nisu dopuštene radnje i djelatnosti koje POSTUPANJE S OTPADOM'' zamjenjuje se 

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  3Strana:  384



podnaslovom: ''7. GOSPODARENJE OTPADOM'' dio 1'' u naselju Okučani

UPU 2 - Urbanistički plan uređenja ''Središnji 
Članak 42. dio 2'' u naselju Okučani

U članku 94., iza stavka (4.),  dodaju se dva UPU 3 - U r b a n i s t i č k i  p l a n  u r e đ e n j a  
nova stavka koja glase: ''Proizvodno-poslovna zona'' uz južnu obilaznicu 

Okučana
''(5) Za prihvat kamene jalovine iz kamenolom 
Buk; Fukinac planira se formiranje odlagališta UPU 4 - U r b a n i s t i č k i  p l a n  u r e đ e n j a  
inertnog otpada na lokaciji sjeveroistočno od naselja ''Ribogojilište Vrbovljani''
Donji Rogolji, a obuhvaća sljedeće kč.br.: 1157/4; 
1157/7; 1158/3; 1159; 1160/1; 1161; 1157/3; 11446 i 
1154 u k.o. Rogolji. (2) Granice obuhvata za prostorno-planske 
(6) Kategorija ovog odlagališta kao i uvjeti dokumente navedene u stavci (1) ovog članka 
tehničko-tehnološke opremljenosti ove lokacije definirane su u kartografskim prikazima 4.1. i 5.12.''
moraju biti određeni u svemu prema: Pravilniku o 
uvjetima za postupanje s otpadom (''NN'', br. 123/97) i 
ostalom pozitivnom zakonskom regulativom.'' Članak 47.

U članku 102. iza riječi: ''vijeća'' stavlja se 
Članak 43. točka, a preostali dio rečenice, briše se.

U članku 96., stavku (10), podstavku drugom, U stavku (2) ''(DPU).''  zamjenjuje se riječju: 
iza riječi ''Okučani'' postojeći zarez zamjenjuje se …''(UPU).''
točkom, a preostali dio rečenice, briše se.

Članak 48.
Članak 44.

Iza članka 106., dodaje se novi podnaslov i 
U članku 97., stavku (3) riječi ''detaljnog članak 106a. koji glase:

plana uređenja. ' '  zamjenjuje se: ri ječima 
''urbanističkog  plana uređenja.'' ''9.4. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 106a.
Članak 45.

(1) U svrhu sprečavanja nastajanja i širenja 
U članku 100., stavku (3) riječi: ''ili detaljnih požara na susjedne građevine, građevina mora biti:

planova uređenja (DPU),'' brišu se. - udaljena od susjednih građevina najmanje 4 
metra ili manje ako se dokaže (uzimajući u obzir 
požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne 

Članak 46. karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na 
vanjskim zidovima i dr.) da se požar neće prenijeti na 

Članak 101., mijenja se i glasi: susjedne građevine ili
- odvojena od susjednih građevina zidom 

''(1) Na temelju Prostornog plana uređenja općine vatrootpornosti 90 minuta koji, u slučaju da građevina 
Okučani izradit će se sljedeći dokumenti prostornog ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov 
uređenja: vatrootpornosti najmanje 90 min.) koja nadvisuje 

krov susjedne građevine najmanje 0,5 m ili završava 
UPU 1 - Urbanistički plan uređenja ''Središnji dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine 
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najmanje 1 m ispod pokrova krovišta koji mora biti od Karta ekološke mreže
negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

(2) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz Članak 50.
građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom 
prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na 
određen prema posebnom propisu (Pravilnik o upravne postupke za zahvate u prostoru na česticama 
uvjetima za vatrogasne pristupe, ''NN'' 35/94., 55/94. i koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti 
142/03.). prije stupanja na snagu ovog Plana. Isti postupci 
(3) Prilikom gradnje ili  rekonstrukcije dovršit će se po odredbama Plana koji je bio na snazi u 
vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko već ne postoji, vrijeme podnošenja zahtjeva.
predvidjeti vanjska hidrantska mreža za gašenje 
požara određena prema posebnom propisu (Pravilnik 
o hidrantskoj mreži za gašenje požara, ''NN'' 08/06.). Članak 51.
(4) Prilikom prometa, skladištenja ili držanja 
zapaljivih tekućina ili plinova glede sigurnosnih Plan izrađen je u (6) šest primjeraka koji se 
udaljenosti primijeniti odredbe Zakona o zapaljivim imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi 
tekućinama i plinovima (''NN'' 108/95.), te Pravilnik o u pismohrani izrađivača Plana.
zapaljivim tekućinama (''NN'' 54/99.) i Pravilnik o 
ukapljenom naftnom plinu (''NN'' 117/07.).'' Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina 

Okučani Trg dr. Franje Tuđmana  u Vijećnici općine .

III. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 52.

Članak 49.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po 

Dosada važeći kartografski prikazi Plana: 1., objavljivanju u "Službenom vjesniku'' Brodsko-
2., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 5.3., 5.5., 5.12., 4,16 i posavske županije.
5.14., prestaju važiti i u cijelosti se zamjenjuju novim 
prema ovoj Odluci. KLASA:320-02/09-01/01

UR. BROJ:2178/21-01-09-01
Uz to dodaju se i dva nova kartografska prikaza: Okučani, 23. ožujka 2009. god.

4.1.A. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PREDSJEDNIK 
PROSTORA I.1:25.000 OPĆINSKOG VIJEĆA:

Karta staništa               IVICA PIVAC, v.r.

A.1.B. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE 
PROSTORA I.1:25.000
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5. IV

Stanje žiro-računa na dan 1. 1. 2008.g. 
iznosilo je 831.277,39 kn, a na dan 31.12.2008.g.  Na temelju članka 124. Zakona o proračunu 
iznosilo je 1.771.371,75 kn i stanje blagajne na dan (“N.N.” 96/03), Općinsko vijeće općine Oprisavci, na 
31.12. 2008.g. iznosilo je 0,00 kn.svojoj 28.  sjednici održanoj 17. ožujka 2009.g. 

Vdonijelo je

Općina Oprisavci nije primala niti davala GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
zajmove .

o izvršenju Proračuna općine Oprisavci
za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca  2008.g.

VI

Tekuća pričuva planirana je Proračunom za OPĆI  DIO
2008.g. u iznosu od 10.000,00 kn dijelom je 
potrošena. Odlukom Općinskog poglavarstva I
odobreno je da se isplati iznos od 2.100,00 kn sa ove 
pozicije za plaćanje novčane kazne za propuste u Godišnjim izvještajem  Proračuna općine 
protupožarnoj zaštiti.Oprisavci  utvrđeni su prihodi i primici  u iznosu od 

3.336.312,63 kn.

VII

II
Stanje potraživanja općine Oprisavci na dan 

31. prosinca  2008.g. u ukupnom iznosu od Rashodi  utvrđeni pozicijama Proračuna u 
355.698,11 kn, odnosi se na potraživanja :navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu 

od 2.842.099,55 kn.
- Porez na promet      50.790,87 kn
- Porez na tvrtku                    76.321,60 kn 
- Koncesija za ukop, odvoz III
smeća i dimnjačar       9.625,81 kn
- Najam poslovnog prostora     21.271,96 knRazlika između ukupno ostvarenih prihoda i 
- Zakup poljoprivrednog zemljišta 149.163,52 knprimitaka  i izvršenih rashoda i izdataka daje višak 
- Zemljište     40.000,00 knprihoda i primitaka:
- Potraživanje od spom.rente          475,95 knOstvareni prihodi i primici 3.336.312,63 kn
- Komunalni doprinos                    6.406,00 knIzvršeni rashodi i izdaci 2.842.099,55 kn
- Kamate za depozite po viđenju        1.642,40 kn

Višak prihoda i primitaka  494.213,08 kn

OPĆINA  OPRISAVCI
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VIII XII

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. Godišnji obračun Proračuna zajedno s 
prosinca  2008. godine u iznosu od  811.044,91 kn usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 
odnosi se na nepodmirene obveze prema prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će 
dobavljačima. objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije”.

IX OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE  

Izvršenje Proračuna po proračunskim 
stavkama vidljivo je iz priložene tabele: Godišnji Klasa: 400-01/09-01/1
obračun Proračuna općine Oprisavci za razdoblje od Urbroj: 2178/14-01-09-1
1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine. Oprisavci, 17. ožujka 2009.g.

                              PREDSJEDNIK
POSEBNI DIO OPĆINSKOG VIJEĆA:

          Antun Beraković, v.r.
XI

Posebni dio Godišnjeg izvještaja Proračuna 
općine Oprisavci za razdoblje od 1. siječnja-31. 
prosinca 2008.g. sadrži rashode i izdatke  izvršene po 
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i 
potanjim namjenama.
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6. 7.

Na temelju članka   35. Zakona o lokalnoj i Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («N.N.» br. gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03  pročišćeni 
33/01 i 129/05) i članka 26. Statuta općine Oprisavci tekst 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-
01/06), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj posavske županije” br. 01/06), Općinsko poglavarstvo 
28.  sjednici održanoj 17. ožujka 2009. godine, općine Oprisavci na svojoj 34.  sjednici održanoj 25. 
donijelo je ožujka 2009.godine, donijelo je

ODLUKU ODLUKU

o usvajanju izvješća i financijskih izvještaja o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje 
za razdoblje od 1. siječnja  31. prosinca  2008.g. obavljanja komunalnih poslova - održavanje 

groblja 

Članak 1.
Članak 1.

Općinsko vijeće općine Oprisavci usvojilo je 
izvješće i financijske izvještaje za razdoblje od 1. Općinsko poglavarstvo općine Oprisavci 
siječnja  31. prosinca  2008.g. odlučilo je raspisati  natječaj za povjeravanje 

obavljanja komunalnih poslova održavanje groblja na 
području općine Oprisavci na grobljima: Trnjanski 

Članak 2. Kuti, Poljanci, Oprisavci, Svilaj, Prnjavor, Novi Grad, 
Stružani i  Zoljani.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja       Predmet natječaja je povjeravanje obavljanja 
i dostavlja se računovodstvu. komunalnih poslova -održavanje groblja na području 

općine Oprisavci na temelju ugovora. 
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE  

Članak 2.
Klasa: 400-01/09-01/2
Urbroj: 2178/14-01-09-1    Ugovor o povjeravanju obavl janja  
Oprisavci, 17. ožujka 2009.g.   komunalnih poslova održavanja groblja sklapa se na 

četiri (4)  godine.
                 PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:
          Antun Beraković, v.r. Članak 3.

 Za otvaranje, pregled, ocjenu i usporedbu 
pristiglih ponuda, kao i donošenje zaključka o 
prijedlogu  za odabir ponude imenuje se  Povjerenstvo 
za provedbu postupka javnog natječaja u sastavu: 

1. ANTUN JOVIČIĆ, predsjednik
2. ANTUN BERAKOVIĆ, član
3. JOSIP CIJANOVIĆ, član
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Članak 4. Članak 8.

Općinsko poglavarstvo  objavit će natječaj na Teks javnog natječaja je sastavni dio ove 
oglasnoj ploči općine Oprisavci i u tjedniku Odluke.
“Posavska Hrvatska“. Rok za podnošenje ponuda na 
natječaj je 15 dana od dana objave natječaja .

Članak 9.

Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
i bit će objavljena u  “Službenom vjesniku Brodsko-

Ponuda za natječaj mora sadržavati: posavske županije".

KLASA: 023-05/09-01/14- naziv ponuđača s potpunom adresom sjedišta  
URBROJ: 2178/14-01-09-1i brojem telefona,
Oprisavci, 25. ožujka 2009.g. - izvadak iz upisa u registar iz kojeg je vidljivo 

da je ponuditelj registriran za obavljanje 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOGdjelatnosti koja je predmet natječaja,

POGLAVARSTVA:- dokaz o sposobnosti i opremljenosti za 
Antun Jovičić, v.r.obavljanje poslova (broj uposlenih, 

raspoloživa mehanizacija, poslovni prostor i 
dr.),

- reference,

- potvrdu da se protiv vlasnika ne vodi istražni, 
odnosno kazneni postupak,

8.
- bonitet (obrazac BON-1 i BON-2) ne stariji 

od 30 dana, 

- potvrdu  Porezne uprave o plaćenim 
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom 

porezima i doprinosima ne stariju od 30 dana,
gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03  pročišćeni 

- v i s ina  ukupne  god i šn j e  naknade ,  tekst 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta 
odnosnogodišnje naknade po grobnom općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-
mjestu. posavske županije” br. 01/06), Općinsko poglavarstvo 

općine Oprisavci na svojoj 34.  sjednici održanoj 25. 
ožujka 2009.godine, donijelo je

Članak 6.

ODLUKU
Ponude se dostavljaju u dvostruko 

zapečaćenoj omotnici na adresu: OPĆINA o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje 
OPRISAVCI, Oprisavci 174 a,  35213 OPRISAVCI s obavljanja komunalnih poslova - održavanje 
naznakom  “ZA NATJEČAJ  ZA ODRŽAVANJE javne rasvjete
GROBLJA - NE OTVARATI“.

Članak 1.
Članak 7. 

Općinsko poglavarstvo općine Oprisavci 
Općinsko vijeće općine Oprisavci donijet će odlučilo je raspisati  natječaj za povjeravanje 

Odluku o izboru najpovoljnijih  ponuditelja na obavljanja komunalnih poslova-održavanje javne 
natječaju za povjeravanje obavljanja komunalnih rasvjete na području općine Oprisavci u naseljima 
poslova održavanja groblja . Trnjanski Kuti, Poljanci, Oprisavci, Svilaj, Prnjavor, 

Novi Grad, Stružani i  Zoljani.
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      Predmet natječaja je povjeravanje obavljanja - bonitet (obrazac BON-1 i BON-2) ne stariji 
komunalnih poslova-održavanje javne rasvjete na od 30 dana, 
području općine Oprisavci na temelju ugovora. - potvrdu  Porezne uprave o plaćenim 

porezima i doprinosima ne stariju od 30 dana,

- ponudbeni troškovnik s popisom materijala 
Članak 2. koji se koristi za održavanje - javne rasvjete.

   Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih 
poslova održavanja javne rasvjete sklapa se na četiri Članak 6.
(4)  godine.

Ponude se dostavljaju u dvostruko 
zapečaćenoj omotnici na adresu: OPĆINA 

Članak 3. OPRISAVCI, Oprisavci 174 A,  35213 OPRISAVCI s 
naznakom  “ZA NATJEČAJ  ZA ODRŽAVANJE 

 Za otvaranje, pregled, ocjenu i usporedbu JAVNE RASVJETE - NE OTVARATI“.
pristiglih ponuda, kao i donošenje zaključka o 
prijedlogu  za odabir ponude imenuje se  
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja u Članak 7. 
sastavu: 

Općinsko vijeće općine Oprisavci donijet će 
1. ANTUN JOVIČIĆ, predsjednik Odluku o izboru najpovoljnijih  ponuditelja na 
2. ANTUN BERAKOVIĆ, član natječaju za povjeravanje obavljanja komunalnih 
3. JOSIP CIJANOVIĆ, član poslova održavanja groblja .

Članak 4. Članak 8.

Općinsko poglavarstvo objavit će natječaj u Teks javnog natječaja je sastavni dio ove 
tjedniku “Posavska Hrvatska“i na oglasnoj ploči Odluke.
općine Oprisavci . Rok za podnošenje ponuda na 
natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 9.

Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
i bit će objavljena u  “Službenom vjesniku Brodsko-

Ponuda za natječaj mora sadržavati: posavske županije".

- naziv ponuđača s potpunom adresom sjedišta  KLASA: 023-05/09-01/15
i brojem telefona, URBROJ: 2178/14-01-09-1

- izvadak iz upisa u registar iz kojeg je vidljivo Oprisavci, 25. ožujka 2009.g. 
da je ponuditelj registriran za obavljanje 
djelatnosti koja je predmet natječaja, PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

- POGLAVARSTVA:dokaz o sposobnosti i opremljenosti za 
obavljanje poslova (broj uposlenih, Antun Jovičić, v.r.
raspoloživa mehanizacija, poslovni prostor i 
dr.),

- reference,

- potvrdu da se protiv vlasnika ne vodi istražni, 
odnosno kazneni postupak,
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2. III

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje manjak  Na temelju članka 124. Zakona o proračunu 
prihoda i primitaka(«NN» 96/03.), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje 

na 22.  sjednici održanoj 20. ožujka  2009. godine 
Ostvareni prihodi i primici 2.540.564  kndonijelo je
Izvršeni rashodi i izdaci 2.751.380  kn
_________________________________________GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
Manjak  prihoda i primitaka    210.816  kn

o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 

IV2008. godine

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na 
dan 1. 1. 2008. godine bilo je 1.212.158,85 kn, a na OPĆI DIO
dan 31.12. 2008. g. iznosilo je 1.256.701,18 kn.

I

VU Proračunu općine Podcrkavlje u razdoblju 
od 1. 1. do 31.12. 2008. godine ostvareno je 2.540.564 

Tekuća pričuva planirana Proračunom za kn prihoda.
2008. g. u iznosu od 10.000 kn nije se koristila.

II
VI

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u 
Općina Podcrkavlje nije primala niti davala navedenom razdoblju iznosili su 

zajmove.2.751.380 kn.

OPĆINA  PODCRKAVLJE
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VII POSEBNI DIO

Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca IX
2008. g. iznose 1.103.874,26  kn, a odnose se na:
- potraživanja za poreze 266.528,66 kn Posebni dio godišnjeg izvještaja općine 
- potraživanja za priključenje Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
na vodovodnu mrežu   12.664,00 kn 2008. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po 
- potraživanja za korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i 
komunalni doprinos   19.167,89 kn posebnim namjenama.
- potraživanja za komunalnu 
naknadu 560.446,59 kn X
- doprinos za šume   71.934,54 kn
- potraživanja za Godišnji obračun Proračuna općine 
prodano zemljište 173.119,98 kn Podcrkavlje zajedno s Usporednim pregledom 
- potraživanja od HP planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i 
(za neplaćeni račun vode)                     12,60 kn izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku 
UKUPNO POTRAŽIVANJA   1.103.874,26 kn Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
VIII OPĆINE PODCRKAVLJE

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. Klasa: 400-08/09-01/4
prosinca 2008. g. u ukupnom iznosu od 334.221,01 kn Urbroj: 2178/13-01-09-2
odnosi se na obveze za zaposlene (plaće 12/08) u Podcrkavlje,  20. 3.  2009.
iznosu  18.012,25 kn, te obveze za dodatna ulaganja 
na cestama u iznosu 316.208,76 kn.  PREDSJEDNIK

 OPĆINSKOG VIJEĆA
 Stjepan Samardžija, v.r.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  3Strana:  410



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   411Broj:  3



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  3Strana:  412



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   413Broj:  3



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  3Strana:  414



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   415Broj:  3



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  3Strana:  416



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   417Broj:  3



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  3Strana:  418



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   419Broj:  3



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  3Strana:  420



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   421Broj:  3



9. Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  OPĆINE  VRPOLJE

Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  15/01.  i  22/06.),  Općinsko  vijeće  Klasa  :  021-05/09-01/1
općine  Vrpolje  na  svojoj  20.  sjednici  održanoj  Urbroj:  2178/11-01/09-6
2009.  godine,  donijelo  je Vrpolje,  27, 2. 2009. g.

ODLUKU Predsjednik  Općinskog  vijeća
Mijo  Šunić, v.r.

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

području  općine  Vrpolje

Članak  1.

Članak  7.  Odluke  o  načinu  plaćanja  10.
naknade  za  priključenje  na  plinsku  mrežu  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
22/04.)  mijenja  se  i  glasi: Na  temelju  članka  178.  stavka  3.  Zakona  

o  prostornom  uređenju  i  gradnji  ("Narodne  
Od  plaćanja  naknade  za  priključenje  na  novine"  br.  76/07)  i  članka  38.  Statuta  općine  

plinsku   mrežu  u  potpunosti  se  oslobađaju: Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  15/01.  i  22/06.),  Općinsko  

1. Općina  Vrpolje poglavarstvo  općine  Vrpolje  na  svojoj  49.  sjednici  
2. Vjerske  zajednice održanoj  18.  ožujka  2009.  godine  donijelo  je
3. Ustanove  školskog  obrazovanja
4. Ustanove  zdravstvene  i  socijalne  zaštite ODLUKU
5. Registrirane  udruge  građana  sa  sjedištem  

na  području  općine  Vrpolje o  imenovanju  stručnog  nadzora  nad  
6. Članovi  obitelji  smrtno  stradalog  izvođenjem  radova  na  rekonstrukciji  krovišta  

hrvatskog  branitelja  iz  Domovinskog  rata,  na  zgradi  općine  Vrpolje  u  Vrpolju
članovi  obitelji  zatočenog  ili  nestalog  
hrvatskog  branitelja  iz  Domovinskog  rata,  
HRVI  iz  Domovinskog  rata  od  I.  do  X.  Članak  1.
skupine,  ukoliko  ovu  pogodnost  već  nisu  
iskoristili. Općinsko  poglavarstvo  općine  Vrpolje  

imenuje  stručni  nadzor  nad  izvođenjem  radova  na  
Članak  2. rekonstrukciji  krovišta  na  zgradi  općine  Vrpolje  u  

Vrpolju.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  

od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

OPĆINA  VRPOLJE
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Članak  2. 11.

Za  stručni  nadzor  imenuje  se:
Na  temelju  članka  30.  Zakona  o  

Đakovoprojekt d.o.o. iz  Đakova,  V.K.A.  vatrogastvu  ("Narodne  novine"  br.  139/04.  i  
Stepinca 10. 174/04.)  i  članka  38.  Statuta  općine  Vrpolje  

("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
15/01.  i  2/06.),  Općinsko  poglavarstvo  općine  

Članak  3. Vrpolje  na  svojoj  49.  sjednici  održanoj  18.  ožujka  
2009.  godine,  donijelo  je

Predmet:  usluga  kompletnog  stručnog  
nadzora  nad  izvođenjem  radova  na  rekonstrukciji  ZAKLJUČAK
krovišta  na  zgradi  općine  Vrpolje  u  Vrpolju  prema  
opisu  poslova,  troškovniku  i  ugovoru. o  potvrđivanju  imenovanja  zapovjednika

DVD-a  Vrpolje

Članak  4.
Članak  1.

Usluga  kompletnog  stručnog  nadzora  za  
izvođenje  radova  na  rekonstrukciji  krovišta  na  Općinsko  poglavarstvo  općine  Vrpolje  
zgradi  općine  Vrpolje  iznosi  7.000,00 kuna  bez  potvrđuje  imenovanje  zapovjednika  DVD-a  
PDV-a  ili  8.540,00 kuna  s  PDV-om,  a  sve  prema  Vrpolje  u  osobi:
Ponudi  br.  18/09.  i  u  skladu  sa  Zakonom  o  
prostornom  uređenju  i  gradnji. Josip  Čivić,  vatrogasni  časnik  I  klase  iz  Vrpolja.

Članak  5. Članak  2.

Za  sklapanje  ugovora  o  uslugama  stručnog  Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
nadzora  sa  svim  ostalim  odrednicama,  ovlašćuje se  donošenja, a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
načelnica  općine  Vrpolje. Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
Članak  6. OPĆINE  VRPOLJE

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Klasa  :  022-05/09-02/5
donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  Urbroj:  2178/11-02/09-1
Brodsko-posavske  županije". Vrpolje,  18.  ožujka  2009. g.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO Predsjednik
OPĆINE  VRPOLJE Općinskog  poglavarstva

Ankica  Zmaić, v.r.
Klasa  :  022-05/09-02/5
Urbroj:  2178/11-02/09-03
Vrpolje,  18.  ožujka  2009. g.

Predsjednik
Općinskog  poglavarstva

Ankica  Zmaić, v.r.
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Izdaje  Stručna  služba  za  poslove Županijske  skupštine  i  Županijskog  poglavarstva.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "Posavska  Hrvatska" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod
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