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ŽUPANIJA

- akti  Skupštine: ustanova Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ 

Slavonski  Brod,  Andr i je  Š tampara 42 ,  

OIB91554844265, čiji je osnivač Brodsko-

6. posavska županija s danom 31.12.2013. ima 

nepodmirene obveze prema vjerovnicima u 

ukupnom iznosu 76.574.556 kn.

Na temel ju č lanka 9 .  Zakona o Popis vjerovnika sa stanjem nepodmirenih obveza 

zdravstvenoj zaštiti ( „Narodne novine“ br. na dan 31.12.2012. priložen je ovoj Odluci i čini 

150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., njen sastavni dio.

35/12., 70/12. i 144/12.), članka 3. Zakona o 

sanaciji javnih ustanova („Narodne novine“ 

br.136/12.) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske II.

županije („Službeni vjesnik“ br. 10/09. i 19/10.) 

Županijska skupština na 25. sjednici, održanoj 26. Brodsko-posavska županija kao osnivač Opće 

veljače 2013., donijela je bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod  nije 

ODLUKU u mogućnosti pokriti gubitke nastale zbog 

utvrđenih limita  i  neplaćanja izvršenih usluga  

o pozivanju Vlade Republike Hrvatske Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. 

na provođenje sanacije Ukupne obveze bolnice su 76.574.556 kn , od toga 

Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ dospjele obveze 35.304.862 kn, nedospjele obveze 

Slavonski Brod 41.270.119 kn. 

Brodsko-posavska županija nije u mogućnosti 

pokriti nastale gubitke zbog nedostatka vlastitih 

I. sredstava. 

Brodsko-posavska županija utvrđuje da javna 
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III. VI.

Brodsko-posavska županija kao osnivač poziva Brodsko-posavska županija preuzet će osnivačka 

Vladu Republike Hrvatske  na provođenje sanacije prava nad Općom bolnicom „Dr. Josip Benčević“ 

Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod od Vlade Republike Hrvatske nakon uspješno 

i donošenje odluke o sanaciji Opće bolnice „Dr. provedene sanacije u rokovima utvrđenim člankom 

Josip Benčević“ Slavonski Brod. VI. ove Odluke.

VII.

IV.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 

Brodsko-posavska županija kao osnivač Opće "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

bolnice „Dr. Josip Benčević“, u skladu sa Zakonom županije".

o sanaciji javnih ustanova („Narodne novine“ 

br.136/12.),  odriče se osnivačkih prava nad Općom ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

bolnicom „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

tijekom provedbe sanacije i dvije godine nakon 

stupanja na snagu odluke o završetku sanacije. Klasa: 021-01/13-01/20

Urbroj: 2178/1-01-13-1

Slavonski Brod, 26. veljače 2013.

V.

PREDSJEDNIK 

 Tijekom sanacije i dvije godine nakon sanacije : ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zvonimir Markotić, prof., v.r.

- Imovina Opće bolnice „dr. Josip Benčević“ 

Slavonski Brod ne može se prodavati, 

otuđivati  ili na bilo koji drugi način 

opterećivati, već se istom mora upravljati 

po načelu dobrog gospodara,
7.- Tijekom sanacije i dvije godine nakon 

stupanja na snagu odluke o završetku 

sanacije neće doći do ukidanja bolničkih 
Na temel ju č lanka 9 .  Zakona o odjela niti djelatnosti u Općoj bolnici „Dr. 

zdravstvenoj zaštiti ( „Narodne novine“ br. Josip Benčević“ Slavonski Brod
150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., - tijekom sanacije neće doći do otpuštanja 
35/12., 70/12. i 144/12.), članka 3. Zakona o zaposlenika u Općoj bolnici „Dr. Josip 
sanaciji javnih ustanova („Narodne novine“ Benčević“ Slavonski Brod
br.136/12.) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske 

županije („Službeni vjesnik“ br. 10/09.  i 19/10. ) Ukoliko Vlada Republike Hrvatske putem 
Županijska skupština na 25. sjednici,  održanoj 26 . sanacijskog upravitelja i sanacijskog vijeća 
veljače 2013., donijela jepoduzme neke od navedenih mjera za sanaciju 

Brodsko-posavska županija povlači izjavu iz točke 
ODLUKUIV. ove Odluke.

o pozivanju Vlade Republike Hrvatske na 

provođenje sanacije

Opće bolnice Nova Gradiška



I. - Imovina Opće bolnice Nova Gradiška ne 
 može se prodavati, otuđivati  ili na bilo 

Brodsko-posavska županija utvrđuje da javna koji drugi način opterećivati, već se istom 
ustanova Opća bolnica Nova Gradiška, mora upravljati po načelu dobrog 
Strossmayerova 17, OIB: 70836320814  čiji je gospodara,
osnivač Brodsko-posavska županija s danom - Tijekom sanacije i dvije godine nakon 
31.12.2013. ima nepodmirene obveze prema stupanja na snagu odluke o završetku 
vjerovnicima u ukupnom iznosu 27.004.794 kn. sanacije neće doći do ukidanja bolničkih 
Popis vjerovnika sa stanjem nepodmirenih obveza odjela niti djelatnosti u Općoj bolnici Nova 
na dan 31.12.2012. priložen je ovoj Odluci i čini Gradiška
njen sastavni dio. -  tijekom sanacije neće doći do otpuštanja 

zaposlenika u Općoj bolnici Nova 

Gradiška
II.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske putem 
Brodsko-posavska županija kao osnivač Opće sanacijskog upravitelja i sanacijskog vijeća 
bolnice Nova Gradiška  nije u mogućnosti pokriti poduzme neke od navedenih mjera za sanaciju 
gubitke nastale zbog utvrđenih limita  i  neplaćanja Brodsko-posavska županija povlači izjavu iz točke 
izvršenih usluga  Hrvatskog zavoda za zdravstveno IV. ove Odluke.
os iguranje .  Ukupne obveze boln ice su 

27.004.794kn , od toga dospjele obveze 14.062.052 

kn, nedospjele obveze 12.942.742 kn. VI.
Brodsko-posavska županija nije u mogućnosti 

pokriti nastale gubitke zbog nedostatka vlastitih Brodsko-posavska županija preuzet će osnivačka 
sredstava. prava nad Općom bolnicom Nova Gradiška  od 

Vlade Republike Hrvatske nakon uspješno 

provedene sanacije u rokovima utvrđenim člankom 
III. VI. ove Odluke.

Brodsko-posavska županija kao osnivač poziva 

Vladu Republike Hrvatske  na provođenje sanacije VII.
Opće bolnice Nova Gradiška i donošenje odluke o 

sanaciji Opće bolnice Nova Gradiška. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
IV. županije“.

Brodsko-posavska županija kao osnivač Opće ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
bolnice Nova Gradiška, u skladu sa Zakonom o BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
sanaciji javnih ustanova („Narodne novine“ 

br.136/12.),  odriče se osnivačkih prava nad Općom Klasa: 021-01/13-01/18
bolnicom Nova Gradiška  tijekom provedbe Urbroj: 2178/1-01-13-1
sanacije i dvije godine nakon stupanja na snagu Slavonski Brod, 26. veljače 2013.
odluke o završetku sanacije.

PREDSJEDNIK 
V. ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zvonimir Markotić, prof., v.r.
 Tijekom sanacije i dvije godine nakon sanacije :
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8. 9.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko- Na temelju članka 43. Zakona o 

posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko- ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 

posavske županije“ br. 10/09. i 19/10.) Županijska 41/99. i 35/08.) i članka 34. Statuta Brodsko-

skupština na 25. sjednici, održanoj 26. veljače posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-

2013. godine, donijela je posavske županije“ br. 10/09. i 19/10.) Županijska 

skupština na 25. sjednici, održanoj 26. veljače 

RJEŠENJE 2013., donijela je

o razrješenju jednog člana i imenovanje RJEŠENJE

drugog člana 

Školskog odbora Osnovne škole „Mato o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice

Lovrak“ Nova Gradiška Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod

I. I.

Đurđa Aleksić razrješuje se dužnosti članice Ivanka Bunčić, prof., imenuje se vršiteljicom 

Školskog odbora Osnovne škole „Mato Lovrak“ dužnosti ravnateljice Muzeja Brodskog Posavlja 

Nova Gradiška, na osobni zahtjev. Slavonski Brod do okončanja postupka 

imenovanja ravnatelja, ali najduže do godine dana.

II.

II.

Ivan Serenčeš, dipl.iur., imenuje se za člana 

Školskog odbora Osnovne škole „Mato Lovrak“ Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u 

Nova Gradiška, u ime osnivača škole. „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“, a primjenjuje se od 7. ožujka 2013.

III. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. Klasa: 021-01/13-01/16

Urbroj: 2178/1-01-13-2

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Slavonski Brod, 26. veljače 2013.

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Predsjednik 

Županijske skupštine

Klasa: 021-01/13-01/17 Zvonimir Markotić, prof., v.r.

Urbroj: 2178/1-01-13-1

Slavonski Brod, 26. veljače 2013.

Predsjednik 

Županijske skupštine

Zvonimir Markotić, prof., v.r.
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10. od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju 

referenduma donosi se većinom glasova svih 

članova. 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne ukupnog broja birača u Županiji, Županijska 

novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, skupština dostavit će zaprimljeni prijedlog 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 

članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. roku 8 dana od zaprimanja prijedloga. Nadležno 

10/09 i 19/10), Županijska skupština je na 25. središnje tijelo državne uprave dužno je u roku od 

sjednici, održanoj 26. veljače 2013. donijela 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog 

prijedloga, odnosno mora utvrditi je li prijedlog 

ODLUKU podnesen od potrebnog broja birača u Županiji i je 

li referendumsko pitanje sukladno odredbom 

o izmjenama i dopunama Statuta Brodsko- Zakona, te odluku o utvrđenom dostaviti 

posavske županije Županijskoj skupštini. Ako nadležno središnje 

tijelo državne uprave utvrdi da je prijedlog 

ispravan, Županijska skupština raspisat će 

Članak 1. referendum u roku 30 dana od zaprimanja odluke. 

Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave 

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan, nije 

Statut Brodsko-posavske županije ("Službeni dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i spor pred Visokim upravnim sudom Republike 

19/10). Hrvatske. 

Županijska skupština može raspisati savjetodavni 

Članak 2. referendum. 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani 

Članak 20. mijenja se i glasi: koji imaju prebivalište na području Brodsko-

„Građani birači Brodsko-posavske županije mogu posavske županije i upisani su u popis birača. 

neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim Odluka donesena na referendumu obvezna je za 

poslovima putem referenduma. Birači podnose Županijsku skupštinu, osim odluke donesene na 

prijedlog za raspisivanje referenduma Županijskoj savjetodavnom referendumu, koja nije obvezna. 

skupštini. Na postupak provođenja referenduma primjenjuju 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o se odredbe zakona,kojim se uređuje provedba 

prijedlogu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili referenduma. 

drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Na odluke donesene u svezi s referendumom i na 

Županijske skupštine radi pribavljanja mišljenja referendumu primjenjuju se odredbe članka 79.-82. 

građana o promjeni područja Županije, kao i o Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

drugim pitanjima određenim zakonom“.  samoupravi. 

Na temelju zakona i Statuta raspisivanje 

referenduma može predložiti najmanje 1/3 članova 

Skupštine, župan i 20% ukupnog broja birača u Članak 3. 

Županiji: 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo Članci 21., 22., 23., 25. i 26. brišu se. 

najmanje 1/3 članova Županijske skupštine, 

Skupština se mora izjasniti o podnesenom 

prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, donijeti 

odluku o raspisivanju referenduma u roku 30 dana 
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Članak 4. Članak 7. 

U članku 34. stavku prvom iza točke 3. Članak 38. mijenja se i glasi:

dodaje se nova točka 4., koja glasi: „Članu Skupštine prestaje mandat u sljedećim 

„4. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih slučajevima: 

tijela, te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe 1. ako podnese ostavku, danom dostave 

određene zakonom, drugim propisom ili ovim pisane ostavke sukladno pravilima o 

Statutom. dostavi propisanim Zakonom o općem 

U točki 11. istog članka iza riječi „pokretninama i upravom postupku. 

nekretninama“, dodaje se tekst: „te raspolaganju Pisane ostavke mora biti zaprimljena 

ostalom imovinom“. najkasnije 3 dana prije zakazivanja 

Točke 33. i 35. brišu se. održavanja sjednice Županijske skupštine, 

a ovjera kod javnog bilježnika najranije 8 

dana prije podnošenja iste, 

Članak 5. 2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom 

potpuno lišen poslovne sposobnosti, 

U članku 35. mijenja se i glasi: danom pravomoćnosti sudske odluke, 

„Županijska skupština broji 41 član. 3. ako je pravomoćnom sudskom presudom 

Redovni izbori za članove Županijske osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

skupštine, župana i njegove zamjenike održavaju trajanju dužem od 6 mjeseci, danom 

se istodobno treće nedjelje u svibnju svake četvrte pravomoćnosti presude, 

godine. 4. ako mu prestane prebivalište s područja 

Prijevremeni izbori za članove Županijske Županije, danom prestanka prebivališta,

skupštine, župana i njegove zamjenike provode se 5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 

na način i pod uvjetima propisanim posebnim danom prestanka državljanstva sukladno 

zakonom“. odredbama zakona kojim se uređuje 

hrvatsko državljanstvo, 

6. smrću. 

Članak 6. 

Ostavka podnesena suprotno točki 1. i 2. iz prvog 

Članak 37. mijenja se i glasi: stavka ovog članka ne proizvodi pravni učinak.

„Mandat članova Županijske skupštine 

izabranih na redovitim izborima počinje danom 

konstituiranja Skupštine i traje do stupanja na Članak 8. 

snagu odluke Vlade RH o raspisivanju izbora ili do 

objave odluke Vlade RH o raspuštanju Skupštine u U članku 40. stavku prvom dodaje se nova 

skladu sa zakonom. alineja, koja glasi: 

Mandat članova Skupštine izabranih na - „pravo uvida u registar birača za vrijeme 
pr i jevremenim izborima počinje danom dok obavljaju dužnost.“
konstituiranja Skupštine i traje do isteka tekućeg 

mandata Skupštine izabranih na redovitim 

izborima. Članak 9. 
Članovi Županijske skupštine nemaju obvezujući 

mandat i nisu opozivi. U članku 42. briše se riječ „troškova“. 
Član Skupštine ne može biti kazneno gonjen, niti 

odgovoran na bilo koji drugi način zbog 

glasovanja, izjava ili iznijeti mišljenja i stavove na 

sjednicama Skupštine. 
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Članak 10. tako da glase: 

-„ odlučuju o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

U  članku 46. briše se stavak drugi i dodaje pokretnina Županije i raspolaganju ostalom 

novi stavak 2., 3., 4. i 5., koji glase: imovinom u skladu sa zakonom, Statutom i 

„Predsjednik je dužan sazvati sjednicu posebnim propisima. 

Skupštine na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 U slučaju iz stavka 1. ove alineje, župan može 

članova Skupštine u roku 15 dana od primitka odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do 

zahtjeva. najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu na ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 

zahtjev 1/3 članova Skupštine u roku iz prethodnog odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 

stavka, sjednicu će sazvati župan u roku 8 dana. nekretnina, odnosno raspolaganja ostalom 

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 

članka sjednicu može sazvati na obrazloženi kuna, župan može odlučivati najviše do 

zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine, čelnik 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji do 

nadležnog ministarstva za lokalnu i područnu 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje pokretnina i 

(regionalnu) samoupravu. nekretnina, te raspolaganje ostalom imovinom 

Sjednica Skupštine sazvana sukladno mora biti planirano u Proračunu i provedeno u 

odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora se skladu sa zakonom.

održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. - „imenuje i razrješuje predstavnike Županije u 

Sjednica sazvana suprotno odredbama tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 

ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti drugih pravnih osoba kojima je osnivač Županija ili 

ništavima“. suosnivač, osim ako posebnim zakonom nije 

drugačije određeno“. 

Članak 11. 

Članak 12. 

Naslov iznad članka 56. koji glasi: 

„Župan“, mijenja se i glasi: „2.Izvršno tijelo“. U članku 59. umjesto „župan“ treba stajati 

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi: „predsjednik Županijske skupštine“.

„Izvršno tijelo Županije je župan“. 

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci  3., 4. i 

5., koji glase: Članak 13. 

„Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno 

tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost župana u Članak 60. mijenja se i glasi: 

slučajevima propisanim zakonom. „U obavljanju poslova iz samoupravnog 

Zamjenik koji obnaša dužnost župana koji djelokruga Županije, župan ima pravo obustaviti 

je izabran na neposrednim izborima zajedno sa od primjene opći akt Skupštine. Ako ocijeni da je 

županom, a dužnost župana obnaša ako je mandat tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, župan 

župana prestao nakon isteka dvije godine mandata će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 

u Županiji. dana od dana donošenja općeg akta. Župan ima 

Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovog članka koji pravo zatražiti od Županijske skupštine da u roku 8 

obnaša dužnost župana ima sva prava i dužnosti dana od donošenja odluke o obustavi otkloni 

župana“. uočene nedostatke u općem aktu. 

U stavku 3. ovog članka alineja 4.  iza riječi Ako Skupština ne otkloni uočene 

„pokretnina i nekretnina“, umjesto teksta nedostatke iz stavka 1. ovog članka, župan je dužan 

„imovinskim pravima u vlasništvu Županije“, bez odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda 

dodaje se tekst: „i ostalom imovinom“. državne uprave i dostaviti mu odluku o obustavi 

U istom stavku mijenjaju se alineje 5. i 18., općeg akta. 
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Predstojnik Ureda državne uprave će u druga prava iz rada u skladu s odredbama članka 90. 

roku 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost a) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

odluke župana o obustavi  od primjene općeg akta“. samoupravi. 

Članak 63. b)

Članak 14. 

Po prestanku obavljanja profesionalne dužnosti 

U članku 61. dodaje se stavak 2., koji glasi: župan i njegov zamjenik koji je prije obnašanju 

„Zamjenik župana obavlja izvršne poslove u dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme ima 

slučaju propisan člankom 39. stavak 2. Zakona o pravo povratka na rad odgovarajućom primjenom 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“. odredbi zakona kojim se uređuju prava i obveze 

državnih dužnosnika. 

Članak 15. 

Članak 63. c)

Članak 63. mijenja se i glasi: 

„Župan i zamjenici župana odlučit će hoće li Pročelnik upravnog ti jela nadležnog za 

dužnos t  na koju su izabrani  obavl ja t i  službeničke odnose donosi deklaratorne  akte o 

profesionalno. početku, načinu, te prestanku obnašanja dužnosti 

O odluci na koji način će obnašati dužnost osobe iz župana i njegovih zamjenika, kao i pojedinačna 

prvog stavka ovog članka dužne su u roku 8 dana od rješenja o visini plaće sukladno posebnim 

dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest zakonom. 

upravnom tijelu nadležnom za službeničke odnose. 

Ukoliko  osoba iz stavka 1. ovog članka ne postupi 

na način propisan u stavku 2. ovog članka smatrat Članak 63. d)

će se da dužnost obavlja volonterski. 

Dan stupanja na dužnost župana i zamjenika Županu i njegovim zamjenicima prestaju prava 

župana smatra se dan početka mandata određen temeljem obnašanja dužnosti danom stupanja na 

posebnim zakonom. dužnost novog župana i njegovih zamjenika. 

Župan i njegovi zamjenici mogu promijeniti način Župan i njegovi zamjenici od dana raspisivanja 

obavljanja dužnosti u tijeku mandata dostavom izbora do dana stupanja na dužnost novog župana i 

pisane obavijesti nadležnom upravnom tijelu za njegovih zamjenika mogu obavljati samo poslove 

službeničke odnose. koji su neophodni za redovito i nesmetano 

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog funkcioniranje Županije“. 

dana sljedećeg mjeseca nakon dostave pisane 

obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti“. 

Članak 17. 

Članak 16. Članak 64. mijenja se i glasi: 

„Županu i njegovim zamjenicima mandat prestaje 

Iza članka 63. dodaje se novi članak 63. a), 63. b), po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim 

63. c) i 63. d), koji glase: zakonom. 

Pročelnik upravnog ti jela nadležnog za 

„Članak 63. a) službeničke odnose dužan je u roku 8 dana 

obavijestiti Vladu RH o prestanku mandata župana, 

Župan i zamjenici župana koji dužnost obavljaju radi raspisivanja prijevremenih izbora za župana u 

profesionalno za vrijeme profesionalnog slučajevima propisanim zakonom“. 

obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću i 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  2Strana:  154



Članak 18. isteka dvije godine mandata, raspisat će se 

prijevremeni izbori za župana i njegove zamjenike. 

Članak 65. mijenja se i glasi: Do provedbe prijevremenih izbora župana, dužnost 

„Župan i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s župana obnašat će njegov zamjenik koji je izabran 

njim može se opozvati putem referenduma. zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku 

Raspisivanje referenduma za opoziv župana i do provedbe prijevremenih izbora dužnost župana 

njegovog zamjenika može predložiti 20% ukupnog obnašat će povjerenik Vlade RH. 

broja birača u Županiji. Ako je mandat župana prestao nakon isteka dvije 

Birači prijedlog podnose Županijskoj skupštini, godine mandata neće se raspisivati prijevremeni 

koja ga dostavlja središnjem tijelu državne uprave izbori za župana, a dužnost župana do kraja 

u roku 8 dana od zaprimanja radi utvrđivanja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je na 

ispravnosti podnesenog prijedloga. kandidaturi za izbor župana bio prvi naveden iza 

Ako središnje tijelo u zakonskom roku svojom kandidata za župana. 

odlukom utvrdi ispravnost prijedloga, Skupština će Ako za vrijeme trajanja mandata župana prestane 

raspisati referendum u roku 30 dana od dana mandat samo njegovom zamjeniku neće se 

zaprimanja odluke. raspisati prijevremeni izbori. 

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za Ako prestane mandat zamjeniku župana koji 

zamjenika župana. Referendum za opoziv župana i obnaša dužnost župana raspisat će se prijevremeni 

njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije izbori za župana i njegovog zamjenika. Do 

proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni provedbe prijevremenih izbora dužnost župana 

ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u obnašat će povjerenik Vlade RH. 

godini dana u kojoj se odražavaju redoviti izbori za Ako je prestanak mandata župana nastupio 

župana. opozivom u Županiji će se raspisati prijevremeni 

Odluke o opozivu župana i njegovog zamjenika izbori za župana i njegovih zamjenika, a do 

koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na provedbe tih izbora dužnost župana obnašat će 

referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji povjerenik Vlade RH. 

su glasovali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje O svim promjenama tijekom mandata župana i 

1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača njegovih zamjenika, pročelnik upravnog tijela 

Županije. nadležnog za službeničke odnose dužan je bez 

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave 

župana i njegovih zamjenika mandat im prestaje nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

danom objave i odluke donesene na referendumu. samoupravu“. 

Odluka o opozivu objavljuje se u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije". 

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajući Članak 20. 

se primjenjuju odredbe ovog Statuta, Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i U članku 66. dodaje se novi prvi stavak koji glasi: 

zakona kojim se uređuje provedba referenduma“. „Pripadnici nacionalnih manjina koji sukladno 

odredbama Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu 

Članak 19. zastupljenost u predstavničkom tijelu Županije 

imaju pravo na zastupljenost u županijskim 

Iza članka 65. dodaje se novi članak 65. a), koji upravnim tijelima“. 

glasi: Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2. ovog članka. 

„Članak 65. a)

Ako je prestanak mandata župana nastupio prije 
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Članak 21. Članak 24. 

Članak 75. mijenja se i glasi: U članku 88. stavku 1. briše se riječ „godišnji“. 

„Županijska uprava tijela u izvršavanju općih akata U stavku 2. briše se  točka i dodaje tekst: „u skladu 

Županijske skupštine donose pojedinačne akte sa svojim Poslovnikom“. 

kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim 

interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne 

stvari). Članak 25. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka u izvršavanju 

općih akata Županijske skupštine kada je to U članku 89. briše se drugi stavak.

određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se 

rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima 

fizičkih i pravnih osoba donose prvostupanjske Članak 26. 

akte tijela državne uprave. 

Protiv pojedinačnih prvostupanjskih akata iz Iza članka 91. dodaje se podnaslov: „Istovremeno 

stavka 1. ovog članka koje donose gradska i raspuštanje predstavničkog tijela i razrješenje 

općinska upravna tijela može se izjaviti žalba župana i njegovih zamjenika“ i dodaju se dva nova  

nadležnom upravnom tijelu Županije, a protiv članka 91. a) i 91. b), koji glase: 

pojedinačnih prvostupanjskih akata upravnih tijela 

Županije i velikih gradova može se izjaviti žalba 

nadležnom ministarstvu ako posebnim zakonom „Članak 91. a)

nije drugačije određeno. 

Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se Ako Skupština u propisanom roku ne donese 

odredbe Zakona o općem upravnom postupku. Proračun, ni odluku o privremenom financiranju, 

Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se Vlada RH će na prijedlog središnjeg tijela državne 

pokrenuti upravni spor sukladno odredbama uprave nadležnog za lokalnu i područnu 

Zakona o upravnim sporovima“. (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustiti 

Skupštinu i razriješiti župana i njegove zamjenike, 

te će imenovati povjerenika Vlade RH za 

Članak 22. obavljanje poslova Skupštine i župana i raspisat 

prijevremene izbore, sukladno posebnom zakonu. 

Članak 81. mijenja se i glasi: Stupanje na snagu rješenja Vlade RH, te postupak 

„Temeljni financijski akt Županije je Proračun u zaštite prava raspuštenih tijela povodom rješenja 

kojem se utvrđuju svi njeni prihodi i rashodi. Vlade RH provodi se u skladu s posebnim 

Proračun donosi Županijska skupština u skladu s zakonom. 

posebnim zakonom. Ovlašteni predlagatelj 

Proračuna je samo župan. Članak 91. b)

 Podneseni prijedlog Proračuna župan može povući 

i nakon glasovanja o amandmanima, a prije Ako u Županiji nije donesen Proračun ni odluka o 

glasovanja o Proračunu u cjelini. privremenom financiranju, povjerenik Vlade RH 

Proračun Županije dostavlja se Ministarstvu donijet će odluku o privremenom financiranju u 

financija u skladu s posebnim zakonom“. skladu s posebnim zakonom, a financiranje se 

obavlja na temelju Proračuna prethodne godine do 

proteka roka od 90 dana od dana konstituiranja 

Članak 23. novoizabranog predstavničkog tijela“. 

U članku 87. briše se riječ „godišnji“. 
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Članak 27. Protiv odluke iz stavka 2. ovog članka nije 

dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni 

Iza članka 91. naziv poglavlja „XI Akt spor pred Visokim upravnim sudom RH“. 

Županije“ mijenja se i glasi: „XI Akt Županijske 

skupštine, župana, upravnih tijela, te nadzor 

zakonitosti rada i općih akata“. Članak 99. c)

Nadzor  zakon i tos t i  po jed inačn ih  

Članak 28. neupravnih akata koje u samoupravnom 

djelokrugu donose Skupština i župan obavljaju 

Članak 99. mijenja se i glasi: nadležna tijela državne uprave svako u svom 

„Nadzor rada zakonitosti akata Županijske djelokrugu“. 

skupštine i župana obavlja Ured državne uprave i 

nadležno ministarstvo u skladu s posebnim 

zakonom“. Članak 30. 

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i 

Članak 29. propise da u roku 30 dana izda pročišćeni tekst 

Statuta Brodsko-posavske županije.

Iza članka 99. dodaje se novi članak 99. a), 

99. b) i 99 c), koji glase: 

Članak 31. 

„Članak 99. a) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku 

Predsjednik Županijske skupštine dužan je Brodsko-posavske županije".

bez odgode Statut, Poslovnik, Proračun i druge 

opće akte dostaviti županu. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

Predsjednik Županijske skupštine dužan je BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

u roku 15 dana od dana donošenja akta iz stavka 1. 

ovog članka, zajedno s izvatkom iz zapisnika koji Klasa: 021-01/13-01/21

se odnosi na postupak donošenja općeg akta Urbroj:2178/1-01-13-1

propisan Statutom i Poslovnikom dostaviti Slavonski Brod, 26. veljače 2013. 

predstojniku Ureda državne uprave u Županiji“. 

PREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

Članak 99. b) Zvonimir Markotić,prof., v.r.

„Nadzor zakonitosti rada Županijske 

skupštine obavlja središnje tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. 

Kada utvrdi nepravilnosti u radu 

Skupštine, nadležno središnje tijelo državne 

uprave donijet će odluku kojom će sjednicu 

Skupštine ili njen dio proglasiti nezakonitim, a 

donesene akte na sjednici  ništavim. 
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11. druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od 

30 dana.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Članak 3.

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/07, 

125/08, 36/09 i 105/11), članka 6. i 42. Zakona o Poslovni prostor u smislu ove Odluke je: 

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i 

(„Narodne novine“ broj 125/11), članka 34. Statuta garažno mjesto, značenje kojih je propisano 

Brodsko-posavske županije  („Službeni vjesnik Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga 

Brodsko-posavske županije“ broj 10/09 i 19/10), prostora (u daljnjem tekstu: Zakon).

Županijska skupština Brodsko-posavske županije 

na 25. sjednici održanoj 26. veljače 2013. godine 

donijela je II. NAČIN DODJELE I ZASNIVANJE 

ZAKUPA

ODLUKU

Članak 4.

o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog 

prostora u vlasništvu Župan pokreće postupak davanja u zakup 

Brodsko-posavske županije poslovnog prostora na prijedlog upravnog tijela 

nadležnog za imovinu (u daljnjem tekstu: nadležno 

upravno tijelo).

I. OSNOVNE ODREDBE Župan u obavljanju poslova iz stavka 1. 

ovog članka odlučuje o:

Članak 1.

1. davanju u zakup poslovnog prostora,

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak 2. namjeni poslovnog prostora,

davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu 3. promjeni ili proširenju namjene 

Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: poslovnog prostora,

Županija), kao i drugi odnosi u svezi sa zakupom 4. raspisivanju javnog natječaja za davanje 

poslovnog prostora. u zakup poslovnog prostora (u daljnjem 

Uvjeti i postupak natječaja propisani ovom tekstu: natječaj),

Odlukom primjenjuju se i na postupak davanja u 5. početnom iznosu zakupnine za poslovni 

zakup poslovnog prostora u vlasništvu pravnih prostor koji se daje u natječaj,

osoba kojih je Županija vlasnik ili pretežiti vlasnik. 6. imenovanju Povjerenstva za provođenje 

Ovom Odlukom se uređuju i uvjeti i postupak postupka natječaja,

kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu ili 7. adaptaciji poslovnog prostora,

suvlasništvu Županije sadašnjem zakupniku, 8. zajedničkom ulaganju sredstava 

odnosno sadašnjem korisniku. zakupnika i Županije u poslovni prostor, 

te o prijeboju uloženih sredstava 

zakupnika sa zakupninom,

Članak 2. 9. povratu uloženih sredstava zakupniku,

10. prestanku zakupa poslovnog prostora i

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na 11. drugim pitanjima u svezi zakupa 

slučajeve privremenog korištenja poslovnog poslovnog prostora. 

prostora ili dijela poslovnog prostora radi 

održavanja sajmova, priredaba, predavanja, 

savjetovanja, skladištenja i čuvanja robe, ili u 
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Članak 5. natječaja, a osobito:

Poslovni prostor se daje u zakup putem - priprema tekst natječaja,

natječaja. Natječaj se objavljuje u lokalnom - otvara ponude i pregledava zaprimljene 
dnevnom tisku i na službenim web stranicama ponude,
Županije, s time da se danom objave natječaja - predlaže odluku o odabiru najpovoljnije 
smatra dan njegove objave u lokalnom dnevnom ponude i
tisku. - obavlja ostale poslove u svezi s provedbom 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, poslovni natječaja.
prostori se daju u zakup bez natječaja u slučajevima 

propisanim Zakonom, o čemu zaključkom 

odlučuje župan. Članak 8.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i 
Članak 6. pravne osobe koje ispunjavaju posebnim propisima 

utvrđene uvjete za obavljanje djelatnosti za koju je 
Početni iznos mjesečne zakupnine namijenjen poslovni prostor koji se daje u zakup, te 

određuje se: pod uvjetom da uplate natječajem određen iznos 

jamčevine.
- komparativnom metodom, prema visini Ugovor o zakupu ne može se sklopiti s fizičkom ili 

zakupnine koja se u trenutku raspisivanja pravnom osobom koja ima dospjelu, a 
natječaja postiže na području jedinice nepodmirenu obvezu prema Županiji, osim ako je 
lokalne samouprave u kojoj se nalazi sukladno posebnim propisima odobrena odgoda 
nekretnina, te prema površini nekretnine i plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se 
njenoj namjeni, fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

- prema procjeni ovlaštenog sudskog Jamčevina se određuje najmanje u visini trostrukog 
vještaka, iznosa početne mjesečne zakupnine.

- prema podacima porezne uprave. Jamčevina koju su položili sudionici natječaja čije 

ponude nisu prihvaćene, bit će im vraćena po 

Način utvrđivanja početnog iznosa mjesečne završetku natječaja, a najkasnije u roku od 15 dana 

zakupnine određuje nadležno upravno tijelo. od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije 

ponude. Položena jamčevina sudionika natječaja 

čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u 

III. UVJETI I POSTUPAK NATJEČAJA zakupninu.

Članak 7.

Članak 9.

O raspisivanju natječaja za davanje u zakup 

poslovnog prostora odlučuje župan donošenjem Tekst javnog natječaja obvezno sadrži:

odluke o raspisivanju natječaja. - podatke o poslovnom prostoru (adresa, 
Prije raspisivanja natječaja župan na prijedlog površina, opis i drugi podaci kojima se 
nadležnog upravnog tijela posebnom odlukom pobliže određuje poslovni prostor),
imenuje Povjerenstvo za provođenje natječaja za - određenje namjene poslovnog prostora,

2 davanje u zakup poslovnog prostora (u daljnjem - početni iznos mjesečne zakupnine po m ,
tekstu: Povjerenstvo). - iznos, rok i način plaćanja jamčevine,
Povjerenstvo se sastoji od najmanje 3 (tri) člana. - vrijeme na koje se poslovni prostor daje u 
Broj članova Povjerenstva mora biti neparan. zakup,
Povjerenstvo koordinira pripremu i provođenje - način i rok podnošenja pisanih ponuda,
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- navođenje dokaza koje je potrebno priložiti iznosom mjesečne zakupnine, najpovoljnijom 

uz ponudu, ponudom, smatrat će se ona koja je pristigla ranije.

- mjesto i adresa na koju se ponude 

dostavljaju s naznakom „NE OTVARATI – 
Članak 12.za natječaj“,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda.
Po okončanju postupka natječaja, zapisnik 

o provedenom natječaju, zajedno s ponudom koju 

se predlaže prihvatiti kao najpovoljniju, Članak 10.
Povjerenstvo putem nadležnog upravnog tijela 

dostavlja županu radi donošenja odluke o odabiru Natječaj se provodi putem prikupljanja 
najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora o pisanih ponuda. Rok za dostavu ponude iznosi 
zakupu poslovnog prostora. Odluka o odabiru najmanje 8 (osam) dana, a najviše 15 (petnaest) 
najpovoljnije ponude dostavlja se svim dana od dana objave natječaja.
sudionicima natječaja.Rok za dostavu ponuda utvrđuje župan prilikom 

S ponuditeljem čija je ponuda odabrana donošenja odluke o raspisivanju natječaja za 
kao najpovoljnija zaključuje se ugovor o zakupu davanje u zakup poslovnog prostora.
pod uvjetima i na način propisan ovom Odlukom.

Ako fizička, odnosno pravna osoba čija je 

ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od Članak 11.
zaključenja ugovora ili ne pristupi njegovom 

zaključenju u roku iz članka 15. ove Odluke, gubi Otvaranje i pregled prispjelih ponuda 
pravo na povrat uplaćene jamčevine.provodi Povjerenstvo, na mjestu i u vrijeme 

U slučaju iz stavka 3. ovog članka župan utvrđeno u natječaju. O svom radu Povjerenstvo 
može donijeti odluku o odabiru sljedeće vodi zapisnik kojeg potpisuju svi prisutni 
najpovoljnije ponude koja ispunjava uvjete iz predstavnici ponuditelja i članovi Povjerenstva.
natječaja ili poništiti natječaj.Na početku otvaranja ponuda, utvrđuje se 

broj zaprimljenih ponuda, te identitet nazočnih 

ponuditelja ili njihovih opunomoćenika.
IV. UGOVOR O ZAKUPUOpunomoćenic i  su dužni  predat i  

Članak 13.Povjerenstvu valjanu punomoć.

Po utvrđenju činjenica iz stavka 2. ovog 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora članka, pristupa se otvaranju omotnica prema 

zaključuje se, u pravilu, na određeno vrijeme, r e d o s l j e d u  z a p r i m a n j a ,  u t v r đ u j e  s e  
najduže na rok od 15 (petnaest) godina.pravovremenost i potpunost, te se čita sadržaj 

svake ponude.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće 
Članak 14.se uzeti u razmatranje, već će se odmah zapisnički 

utvrditi njihova nevaljanost. 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora Ponude koje se utvrde val janim, 

biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen Povjerenstvo razmatra usporedbom ponuđenih 
(solemniziran) po javnom bilježniku, te osim bitnih zakupnina, te zapisnički utvrđuje koju ponudu 
sastojaka određenih Zakonom, u pravilu sadrži smatra najpovoljnijom.
sljedeće odredbe:Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda 
- odredbu o obvezi održavanja prostora,koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši 
- odredbu o obvezi zakupnika da plaća iznos zakupnine.

komunalnu naknadu, naknadu za uređenje Ako se na natječaj dostave dvije ili više 
voda, te druga javna davanja koje proizlaze valjanih ponuda za isti poslovni prostor s jednakim 
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iz prava korištenja poslovnim prostorom, Zakupnik je dužan poslovni prostor 

- odredbu kojom zakupnik prihvaća koristiti u skladu s namjenom prostora, sukladno 

povećanje zakupnine u tijeku trajanja uvjetima određenim Ugovorom o zakupu 

zakupa prema županovoj odluci poslovnog prostora. 

Zakupnik je dužan o svojem trošku snositi - odredbu da je zakupnik dužan plaćati 
troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora i n a k n a d u  z a  t r o š k o v e  k o r i š t e n j a  
manjih investicijskih popravaka, kao i o svom zajedničkih uređaja i  obavl janja 
trošku izvršiti popravak kvarova koje je sam zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se 
uzrokovao.nalazi poslovni prostor po njihovom 

dospijeću,

- odredbu o ograničenju davanja poslovnog 
Članak 17.prostora u podzakup, ili na korištenje 

trećim osobama temeljem drugog pravnog 
Zakupnik je ovlašten isključivo uz posla,

prethodnu pisanu suglasnost Županije činiti - odredbu da zakupnik u zakup uzima 
preinake poslovnog prostora ili izvoditi radove radi poslovni prostor u viđenom stanju, te da ga 
adaptacije i poboljšanja stanja poslovnog prostora.je dužan privesti ugovornoj namjeni o 

vlastitom trošku u određenom roku,

- odredbe o načinu i razlozima prestanka 
Članak 18.ugovora,

- odredbe o prestanku ugovora, posebno o 
Zakupnik ne smije bez izričite pisane otkazu i otkaznim rokovima.

suglasnosti Županije dati poslovni prostor ili 

njegov dio u podzakup ili na korištenje trećim Prilikom primopredaje poslovnog prostora 
osobama.sastavlja se zapisnik u kojem se unose podaci o 

stanju poslovnog prostora.

VI. PRESTANAK ZAKUPA

Članak 15.
Članak 19.

Ponuditelj je dužan potpisati Ugovor o 
Zakup poslovnog prostora prestaje na zakupu poslovnog prostora u roku od 30 (trideset) 

način predviđen Zakonom, odnosno Ugovorom o dana od dana donošenja odluke o odabiru 
zakupu poslovnog prostora.najpovoljnije ponude.

Ukoliko zakupnik u roku iz stavka 1. ovog 

članka ne potpiše Ugovor o zakupu poslovnog 
VII. KUPOPRODAJA POSLOVNOG prostora, smatrat će se da je odustao od zaključenja 
PROSTORAugovora.

Članak 20.

V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH 
Poslovni prostor u vlasništvu Županije može se STRANA
prodati sadašnjem zakupniku ili sadašnjem 

korisniku koji uredno izvršavaju svoje obveze Članak 16.
prema Županiji, a sve u skladu s uvjetima i 

postupkom propisanim ovom Odlukom i to na Zakupnik je dužan plaćati ugovorenu 
temelju prethodno javno objavljenog popisa zakupninu mjesečno unaprijed, i to najkasnije do 
poslovnih prostora koji su predmet prodaje.desetoga dana u mjesecu.
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Popis poslovnih prostora koji su predmet prostor nastavio koristiti na temelju ranije 

kupoprodaje na prijedlog župana utvrđuje sklopljenog ugovora o zakupu kojem je prestala 

Županijska skupština. valjanost, te pod uvjetima utvrđenim Zakonom. 

Sadašnjim zakupnikom smatra se zakupnik 

poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o 

zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu Članak 23.

djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u 

trajanju od najmanje 5 (pet) godina. Pravo na kupnju poslovnog prostora ne može 

Sadašnjim korisnikom se smatra korisnik ostvariti zakupnik poslovnog prostora koji je isti 

poslovnog prostora koji nema sklopljen ugovor o dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge 

zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu pravne osnove prepustio korištenje poslovnog 

djelatnost, a protiv kojeg se ne vodi postupak radi prostora drugoj osobi.

ispražnjena i predaje poslovnog prostora, te koristi 

taj prostor bez prekida u trajanju od najmanje 5 

(pet) godina. Članak 24.

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke 

VIII. UVJETI I POSTUPAK prodaje se po tržišnoj cijeni osim u slučajevima 

KUPOPRODAJE predviđenim Zakonom kad se tržišna cijena može 

umanjiti.

Članak 21.

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora u Članak 25.

vlasništvu Županije osobe iz stavka 3. i 4. članka 

20. ove Odluke podnose u roku od 90 (devedeset) Tržišnu cijenu poslovnog prostora koji je 

dana od dana objave popisa poslovnih prostora koji predmet kupoprodaje utvrđuje ovlašteni sudski 

su predmet kupoprodaje (u daljnjem tekstu: popis) vještak građevinske ili arhitektonske struke, s liste 

nadležnom upravnom tijelu. ovlaštenih sudskih vještaka, po odabiru nadležnog 

Popis iz prethodnog stavka ovog članka upravnog tijela.

objavljuje se u lokalnom dnevnom tisku i na 

službenim web stranicama Županije, s time da se 

danom objave popisa smatra dan njegove objave u IX. UGOVOR O KUPOPRODAJI

lokalnom dnevnom tisku.

Članak 26.

Članak 22. Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora, na 

prijedlog nadležnog upravnog tijela, donosi župan, 

Iznimno od stavka 1. članka 20. ove odnosno Županijska skupština na prijedlog župana 

Odluke, pravo na kupnju poslovnog prostora može ovisno o vrijednosti poslovnog prostora, a prema 

ostvariti zakupnik koji se nalazi u zakupnom posebnom zakonu i Statutu Županije.

odnosu sa Županijom u trajanju kraćem od pet Na temelju odluke o kupoprodaji župan će sklopiti 

godina ako je podmirio sve obveze iz ugovora o ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora u roku od 

zakupu i druge financijske obveze prema Županiji, 90 dana od dana donošenja odluke.

i to pod uvjetima utvrđenim Zakonom.

Iznimno od stavka 1. članka 20. ove Odluke, 

poslovni prostor u vlasništvu Županije može se Članak 27.

prodati sadašnjem korisniku toga prostora koji u 

njemu obavlja dopuštenu djelatnost, a koji je taj Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora mora 
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imati zakonom utvrđene obvezne elemente, biti 12.

sastavljen u pisanom obliku i potvrđen 

(solemniziran) po javnom bilježniku.

Na temelju članka 36. Statuta Brodsko-

posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE posavske županije“ br. 10/09 i 19/10) Županijska 

ODREDBE skupština je na 25. sjednici, održanoj 26. veljače  

2013. godine, donijela
Članak 28.

Na oblike raspolaganja nekretninama koji nisu PROGRAM RADA
uređeni ovom Odlukom primjenjuju se odredbe 

Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama Županijske skupštine za 2013. godinu
u vlasništvu Brodsko-posavske županije, kao i 

odgovarajuće odredbe Zakona. 

I.

Članak 29. Programom rada okvirno se određuju aktivnosti 

predstavničkog t i jela t i jekom godine u 
Na prava i obveze stranaka koje nisu propisane ostvarivanju zakonskih i statutarnih zadaća iz 
ovom Odlukom, odgovarajuće se primjenjuju samoupravnog djelokruga Županije koja se odnose 
odredbe zakona. na područje obrazovanja, zdravstva, prostornog i 

urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, 

prometa i prometne infrastrukture, održavanja 
Članak 30. javnih cesta, planiranja i razvoja obrazovnih, 

zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, kao i 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana na druga područja propisana posebnim zakonima.
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije". 

II.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Slijedom navedenog predlažu se teme i akti koje je 

u ovom trenutku moguće identificirati s osnova 
Klasa: 021-01/13-01/22 pravne norme i pravne prakse za raspravu i 
Urbroj:2178/1-01-13-1 odlučivanje na sjednicama Županijske skupštine 
Slavonski Brod, 26. veljače 2013. tijekom 2013. godine i to:

Predsjednik 

Županijske skupštine 1. Prijedlog programa rada Županijske 
Zvonimir Markotić, prof., v.r. skupštine u 2013. godini

Nositelj izrade: Stručna služba Županijske 

skupštine i župana

Rok rasprave: veljača  2013.

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Brodsko-posavske županije
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Ovom Odlukom provest će se usklađivanje 5. a) Prijedlog odluke o uvjetima, načinu i 

Statuta Brodsko-posavske županije s Izmjenama i postupku raspolaganja i  upravl janja 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj nekretninama u vlasništvu Brodsko-posavske 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. županije 

144/12) i Zakonom o lokalnim izborima (Narodne 

novine br. 144/12).    b) Prijedlog odluke o davanju u zakup i 

kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu   

Nositelj izrade: Stručna služba Županijske Brodsko-posavske županije 

skupštine i župana

Predlagatelj:     Odbor za Statut, Poslovnik i P r e d m e t n i m  o d l u k a m a  r a d i  

propise transparentnosti i javnosti u raspolaganju 

                          Župan Brodsko-posavske županije nekretninama i poslovnim prostorom u vlasništvu 

Rok rasprave: veljača 2013. Brodsko-posavske županije, uređuje se način i 

postupak provođenja javnog natječaja, donošenja 

odluka o najpovoljnijim ponuditeljima i sklapanju 

3. Prijedlog Poslovnika o izmjenama i ugovora. Odluke se temelje na odredbama Zakona 

dopunama Poslovnika Županijske skupštine o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te Zakonu 

o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. 

Ovim Prijedlogom provest će se usklađivanje 

Poslovnika Županijske skupštine  s Izmjenama i Nositelj izrade: Stručna služba Županijske 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj skupštine i župana

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. Predlagatelj:   Župan Brodsko-posavske županije 

144/12) i Zakonom o lokalnim izborima (Narodne Rok rasprave:   veljača/ožujak 2013. 

novine br. 144/12).

Nositelj izrade: Stručna služba Županijske 6. Analiza stanja dospjelih dugova zdravstvenih 

skupštine i župana ustanova u kontekstu postupanja sukladno 

Predlagatelj:     Odbor za Statut, Poslovnik i Zakonu o sanaciji javnih ustanova i donošenja 

propise odgovarajućih odluka  ustanova

Rok rasprave:  veljača/ožujak 2013. 

Zakonom o sanaciji javnih ustanova 

(Narodne novine br. 136/12) uređen je postupak 

4. Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne sanacije javnih ustanova kod kojih osnivač ne može 

politike za ravnopravnost spolova podmiriti nastale gubitke ili ispunjavati novčane 

    2011.-2015. obveze u zakonom utvrđenim rokovima, a sve radi 

postizanja financijske stabilnosti i jačanju 

Sukladno obvezama koje proizlaze iz odgovornosti u njihovom upravljanju, te s tim u 

Nacionalne politike ravnopravnosti spolova za svezi povećanja kvalitete i efikasnosti u pružanju 

razdoblje 2011.-2015. Županijska skupština će usluga. 

donijeti Akcijski plan za provedbu Nacionale Ukoliko osnivač javne ustanove ne može 

politike ravnopravnosti spolova na području sam sanirati dugove svojih ustanova, Zakon 

Brodsko-posavske županije. obvezuje osnivača da pozove Vladu RH na 

prihvaćanje sanacije. Odluku donosi predstavničko 

Nositelj izrade: Povjerenstvo za ravnopravnost tijelo Županije, koje odluku dostavlja nadležnom 

spolova ministarstvu. Trenutno je najaktaulanija sanacija 

Predlagatelj:     Povjerenstvo za ravnopravnost zdravstvenih ustanova, pa kako bi Županijska 

spolova skupština mogla utemeljeno odlučiti o potrebi ili ne 

Rok rasprave:  veljača 2013. sanacije zdravstvenih ustanova, nužna je prethodna 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  2Strana:  164



rasprava o strukturi dospjelih dugova. Na temelju - Zavoda za javno zdravstvo Brodsko – 

analitičkih  podloga Skupština će utvrditi stvarno posavske županije 

činjenično stanje, a time i potrebu za sanacijom od - Zavoda za hitnu medicinu
strane Vlade RH. Opcije koje se mogu iščitati iz 

zakona su: pozvati Vladu RH da preuzme sanaciju Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i 
zdravstvenih ustanova sa svim rizicima za daljnji Zakona o zdravstvenom osiguranju, te pravima i 
razvoj i unapređenje zdravstva na području BPŽ, o b v e z a m a Ž u p a n i j e  n a d  z d r a v s t v e n i m 
koji se realno očekuju ili će osnivač sam provesti ustanovama, čiji je osnivač, Županijska skupština 
sanaciju. razmatra stanje i problematiku zdravstvenih 

ustanova na osnovu godišnjih izvješća o 
Nositelj izrade: zdravstvene ustanove kojima je poslovanju u prethodnoj godini. Izvješća trebaju 
osnivač BPŽ obuhvaćati prikaz stanja i poslovanja zdravstvenih 
Predlagatelj:   Župan Brodsko-posavske županije ustanova, rezultate provedenih reformskih 
Rok rasprave:  veljača 2013. zadataka i prijedloga mjera za poboljšanje stanja u 

zdravstvu u Županiji, s posebnim osvrtom na 

financijsku problematiku.
7. Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i Ukoliko pojedine ustanove uđu u projekt 
godišnjeg programa zaštite održavanja,  sanacije Vlade RH neće njihova izvješća biti 
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog predmet rasprave u ovom terminu, već ranije, 
područja odnosno u okviru teme pod točkom 6. ovog propisa.

Prema odredbi članka 76. stavak 6. Zakona Nositelji izrade: zdravstvene ustanove
o zaštiti prirode («Narodne novine» br. 70/05 i Predlagatelj: Župan BPŽ
139/08) Upravno vijeće Javne ustanove za Rok rasprave: ožujak/travanj 2013.
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 

Brodsko-posavske županije osnivaču dostavlja 

izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i 9. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, financiranja decentraliziranih funkcija u  
promicanja i korištenja zaštićenog područja do 1. osnovnom obrazovanju na području Brodsko-
ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. posavske županije u 2013. godini

Nositelj izrade: Javna ustanova za upravljanje Na temelju odredbi Zakona o odgoju i 
zaštićenim prirodnim vrijednostima BPŽ obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne 
Predlagatelj:  Upravno vijeće Javne ustanove                  novine br. 86/09, 87/08, 92/10, 105/10, 92/11 i 
Rok rasprave: veljača  2013. 126/12-pročišćeni tekst) Vlada Republike 

Hrvatske donosi  Odluku o kriterijima i mjerilima 
8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
2012. zdravstvenih ustanova: minimalnog financijskog standarda javnih potreba 

u osnovnom školstvu za 2013. godinu koja se 
- Opće bolnice "Dr. J. Benčević", odnosi na financiranje decentraliziranih funkcija u 

Slavonski Brod osnovnom školstvu.
- Opće bolnice Nova Gradiška, Na temelju Vladine odluke, Županijska 
- Doma zdravlja Slavonski Brod, skupština mora donijeti svojuOdluku o kriterijima, 
- Doma zdravlja "Dr. A. Štampar" Nova mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

Gradiška, funkcija u osnovnom obrazovanju na području 
- Ljekarne Slavonski Brod, Brodsko-posavske županije, pa će se pristupiti 

izradi županijske odluke, kada se za to ispune 

uvjeti.
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Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 12. Prijedlog plana rashoda za nabavku 

šport i kulturu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna      

Predlagatelj: Župan BPŽ ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje 

Rok rasprave: veljača 2013. škole Brodsko-posavske županije u  2013.

10. Odluka o kriterijima i mjerilima za Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za 

financiranje decentraliziranih funkcija utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

srednjih  škola Brodsko-posavske županije u minimalnog financijskog standarda javnih potreba 

2013. godini srednjih škola i učeničkih domova u 2013. Županija 

donosi Plan rashoda za nabavu proizvedene 

Nakon donošenja Državnog proračuna za dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

2013. godinu Vlada Republike Hrvatske donosi nefinancijskoj imovini u srednjim školama 

Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje Brodsko-posavske županije i dostavlja ga 

bilančnih prava za financiranje minimalnog Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Plan 

financijskog standarda javnih potreba srednjih mora sadržavati naziv škola na koje se odnose 

škola i učeničkih domova, a na temelju te Odluke ulaganja, vrstu i opis ulaganja, ukupan planirani 

Županijska skupština donosi Odluku o kriterijima i iznos potreban za realizaciju svih ulaganja 

mjerilima za financiranje decentraliziranih obuhvaćenih projektom i planirani iznos u 2013. 

funkcija srednjih škola Brodsko-posavske županije godini .

u 2013. godini.

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

šport i kulturu Predlagatelj: Župan BPŽ

Predlagatelj: Župan BPŽ Rok rasprave: veljača/ožujak  2013.

Rok rasprave: veljača/ožujak  2013.

13. a) Plan rashoda za materijal, dijelove i 

11. Prijedlog plana rashoda za nabavu usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna    o sn o vnih škola u 2013.

ulaganja na nefinancijskoj  imovini u osnovnom       b) Plan rashoda za materijal, dijelove i 

školstvu Brodsko-posavske  županije usluge tekućeg i investicijskog održavanja  

srednjih škola u 2013.

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za 

utvrđivanje bilančnih prava za financiranje Prema Vladinim odlukama o kriterijima i mjerilima 

minimalnog standarda javnih potreba osnovnog za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

školstva u 2013. Županija donosi Plan rashoda za minimalnog standarda javnih potreba u osnovnim 

nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna školama u 2012. te srednjih škola i učeničkih 

ulaganja na nefinancijskoj imovini. Plan mora domova u 2013. nadležno tijelo Županije donosi 

sadržavati škole na koje se odnose ulaganja, vrstu i poseban Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge 

opis ulaganja, ukupno planirani iznos sredstava tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih, 

potreban za realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih odnosno srednjih škola Brodsko-posavske 

projektom u 2013. Isti se dostavlja Ministarstvu županije, te iste dostavlja Ministarstvu znanosti, 

znanosti, obrazovanja i športa. obrazovanja i športa.

Na temelju operativnih planova za 2013., 

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, izradit će se planovi pod a) i b) i predložiti 

šport i kulturu Županijskoj skupštini njihovo donošenje. U 

Predlagatelj: Župan BPŽ planovima se raspoređuju sredstva svakoj školi.

Rok rasprave: veljača/ožujak 2013.
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Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, Slavonski Brod i Centra za socijalnu skrb  Nova 

šport i kulturu Gradiška i financiranje pomoći za   troškove 

Predlagatelj: Župan BPŽ stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 

Rok rasprave: veljača/ožujak  2013. 2013. 

Temeljem odredbi članka 25. Zakona o 

14. Odluka o kriterijima i mjerilima, te načinu socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 33/12) i 

f i n a n c i r a n j a  m a t e r i j a l n i h  r a s h o d a ,  Vladine odluke o minimalnim financijskim 

nefinancijske imovine i hitnih intervencija standardima za decentralizirano financiranje 

investicijskog i tekućeg održavanja Doma za Centra za socijalnu skrb i pomoći stanovanja 

starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2013. korisnicima koji se griju na drva u 2013., 

Županijska skupština donijet će svoju odluku za 

Temeljem Vladine Odluke o minimalnim Centar za socijalnu skrb i Centar za socijalnu skrb 

financijskim standardima za decentralizirano Nova Gradiška.

financiranje domova za starije i nemoćne osobe 

Županijska skupština svojom Odlukom utvrđuje Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i 

kriterije za raspodjelu i dodjeljuje sredstva Domu socijalnu skrb 

za starije i nemoćne osobe, kojem je osnivač Predlagatelj: Župan BPŽ

Brodsko-posavska županija. Rok rasprave: veljača/ožujak 2013. 

Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i 

socijalnu skrb 17. Informacija o općem stanju sigurnosti, 

Predlagatelj: Župan BPŽ kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom  

Rok rasprave: veljača/ožujak 2013. redu i miru na području Brodsko-posavske 

županije u 2012. godini

15. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu Policija surađuje s tijelima jedinica lokalne 

f i n a n c i r a n j a  i  r a s p o r e d u  s r e d s t a v a   (regionalne) samouprave na poduzimanju mjera 

decentraliziranih funkcija u zdravstvu za 2013. radi ostvarenja sigurnosti građana i imovine, pa 

na području Brodsko-posavske  županije polazeći od toga Policijska uprava Brodsko-

posavska podnijet će Županijskoj skupštini 

Temeljem Vladine odluke o minimalnim Informaciju o općem stanju sigurnosti ,  

financijskim standardima za decentralizirane kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i 

funkcije u zdravstvu u 2013., Županijska skupština miru na području Brodsko-posavske županije u 

donosi za područje Brodsko-posavske županije 2012. godini, a temeljem članka 9. Zakona o 

Odluku o kriterijima, mjerilima, načinu policijskim poslovima i ovlastima.

f i n a n c i r a n j a  i  r a s p o r e d u  s r e d s t a v a  

decentraliziranih funkcija u zdravstvu na području Nositelj izrade: PU Brodsko-posavska

BPŽ u 2013. Predlagatelji: PU Brodsko-posavska

Rok rasprave: veljača 2013.

Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i 

socijalnu skrb 

Predlagatelj: Župan BPŽ 18. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 

Rok rasprave: veljača/ožujak  2013. Brodsko-posavskoj županiji u 2012. godini

Izvješće će sadržavati podatke o broju 

16. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu zaposlenih u pravnim osobama, zaposlene kod 

financiranja Centra za socijalnu skrb    f i z i č k i h   o so b a ,   ob r t n i k a ,   i n d i v i dua lne  
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pol jopr ivrednike – akt ivne os iguranike 20. Informacija o elementarnim nepogodama na 

mirovinskog osiguranja i samostalne profesionalne području Brodsko-posavske županije

djelatnosti,  kao i registriranu nezaposlenost u 

Područnoj službi HZZZ Slavonski Brod. U Informaciji će se dati svi relevantni 

Pored ovakvih statističkih pregleda u podaci o elementarnim nepogodama tijekom 2012. 

Izvješću se daje i prikaz aktivnosti vezano za g o d i n e  n a  p o l j o p r i v r e d n i m  u s j e v i m a ,  

profesionalno usmjeravanje, materi jalno građevinskim i drugim objektima, zatim o 

osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, prijavljene obavljenoj procjeni šteta, visini šteta, kao i o 

potrebe za radnicima i na kraju, poseban osvrt na dodijeljenim sredstvima Vlade Republike 

Vladine mjere za poticanje zapošljavanja. Hrvatske za djelomično ublažavanje posljedica 

C i l j  I z v j e š ć a  j e  u p o z n a v a n j e  šteta i njihovoj raspodjeli onima koji su pretrpjeli 

predstavničkog tijela sa stvarnim stanjem štete.

zaposlenosti i aktivnom politikom u području 

zapošljavanja. Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu

Predlagatelj: Povjerenstvo za procjenu šteta od 

Nositelj izrade: Područna služba Hrvatskog elementarnih nepogoda

zavoda za zapošljavanje Slavonski Brod, Rok rasprave: ožujak  2013.

Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: ožujak  2013.

21. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste u 

2012. godini i o održavanju i građenju 

19. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u županijskih i lokalnih cesta na području BPŽ

2012. godini:     

S u k l a d n o  o d r e d b a m a  Z a k o n a  o  

a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod  ustanovama («Narodne novine» br. 76/93, 29/97, 

b) Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje 47/99) te Odluci o osnivanju Županijske uprave za 

c) Zajednice športskih udruga i saveza BPŽ  ceste, Županijska skupština najmanje jedanput 

d) Zajednice tehničke kulture Slavonski Brod  godišnje razmatra Izvješće o radu i poslovanju 

e) Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica za Županijske uprave za ceste, odnosno o izvršenju 

povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Programa građenja i održavanja županijskih i 

Brod lokalnih cesta na području Županije iz svoje 

f) Hrvatskog Crvenog križa - Društvo Crveni nadležnosti u 2012. godini.

križ BPŽ

Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste

Polazeći od prava, obveza i odgovornosti Predlagatelj: Upravno vijeće ŽUC-a i župan BPŽ

osnivača, odnosno vlasnika ustanova, utvrđenih Rok rasprave: ožujak/travanj 2013. 

Zakonom o ustanovama, Zakona o lokalnoj upravi i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim 22. Izvješće o radu Centra za gospodarenje 

posebnim zakonima, Skupština će razmotriti otpadom za 2012. 

godišnja izvješća o radu i financijskom poslovanju 

ustanova u kulturi, te udruga  iz područja tehničke Sredstva za rad ove tvrtke osiguravaju u 

kulture i športa u prethodnoj godini. Proračunu, pa je i obveza da se izvijesti osnivača o 

učinjenom. 2018. je relativno blizu pa je 

Nositelj izrade: ustanove, nadležne zajednice i neophodno djelovati brzo i učinkovito kako se ne bi 

udruge-koordinator UO za obrazovanje,šport teret financiranja cijelog projekta izgradnje 

i kulturu i UO za zdravstvo i socijalnu skrb komunalnog deponija prebacio na građane 

Predlagatelji:  Župan BPŽ Županije. 

Rok rasprave: ožujak/travanj  2013.
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Nositelj izrade: Centar za gospodarenje otpadom Nositelj izrade: Dom za starije i nemoćne osobe 

Predlagatelj: Centar za gospodarenje otpadom Slavonski Brod  

Rok rasprave: ožujak/travanj 2013. Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: ožujak/travanj 2013.

23. a) Izvješće o provođenju Plana upravljanja 

vodama na području malih slivova:

Brodska Posavina i Šumetlica-Crnac u 2012. 25. Prijedlog izmjena i dopuna Mreže osnovnih 

      b) Plan upravljanja lokalnim vodama na škola na području Brodsko-posavske  županije 

slivnom području u 2013. 

U 2012. godini Županijska skupština je 

Zakonom o vodama („Narodne novine“ br. utvrdila tekst Inicijative za izmjene i dopune Mreže 

153/09) utvrđena su dva vodna područja u osnovnih škola na području BPŽ i o istoj putem UO 

Republici Hrvatskoj: za obrazovanje,šport i kulturu provela stručnu 

- Vodno područje rijeke Dunav, raspravu. Temeljem navedenog Županijska 

skupština će svojom odlukom konačno definirati - Jadransko vodno područje, 
izmjene i dopune Mreže osnovnih škola na a ova područja mogu se podijeliti na podslivove, 
području BPŽ i istu uputiti na usvajanje male slivove i sektore.
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Slijedom ovih podjela u Brodsko-

posavskoj županiji nalaze se dva područja malih 
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, slivova i to: Brodska Posavina i Šumetlica-Crnac.
šport i kulturu Planom upravljanja vodnim područjem 
Predlagatelj: Župan BPŽobuhvaćeno je upravljanje malim slivovima, pa će 
Rok rasprave: ožujak 2013. se predstavničkom tijelu prezentirati izvješće o 

upravljanju na ova dva mala sliva u Brodsko-

posavskoj županiji, kao i Plan za 2013. 
26. Odluka o dodjeli županijskih priznanja u 

2013. godini
Nositelj izrade: Hrvatske vode - Vodno 

gospodarske ispostave u Slavonskom Brodu i Svake godine u prigodi obilježavanja Dana 
Novoj Gradiški u koordinaciji s UO za Županije zaslužnim pojedincima i pravnim i 
poljoprivredu fizičkim osobama dodjeljuju se određena 
Predlagatelji: Župan BPŽ županijska priznanja, koja će predložiti Županijsko 
Rok rasprave: ožujak  2013. povjerenstvo nakon provedenog javnog poziva.

Nositelj izrade: Povjerenstvo za dodjelu 
24. Izvješće o radu i financijskom poslovanju županijskih priznanja
Doma za starije i nemoćne osobe  Slavonski Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu županijskih 
Brod za 2012. godinu priznanja

Rok rasprave: travanj 2013.
Prema odredbama Zakona o socijalnoj 

skrbi osnivačka prava nad Domom za starije i 

nemoćne osobe, nad kojim ima osnivačka prava 27. Informacija o dodijeljenim stipendijama 
Brodsko-posavska županija. Ustanova ima obvezu Brodsko-posavske županije za 2013. 
najmanje jedanput godišnje osnivača izvijestiti o 

svom financijskom poslovanju i provođenju Na temelju čl. 34. Statuta Brodsko-posavske 
politike upravljanja, kao i realizaciju projekata županije «Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
koje je osnivač podržao. županije» br. 10/09 i 19/10), a sukladno čl. 2. 

Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele 
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stipendija iz sredstava Županijskog proračuna izdvajanje BPŽ iz sastava Stanice u Požegi o čemu 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» će informirati i Županijska skupština. 

br. 15/08 i 17/09). Komisija za stipendiranje 

studenata daje informaciju predstavničkom tijelu o Nositelj izrade: Stožer zaštite i spašavanja BPŽ

dodijeljenim stipendijama za 2013. godinu. Predlagatelj:     Stožer zaštite i spašavanja BPŽ

Rok rasprave:   I. polugodište 2013. 

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

šport i kulturu 30. Informacija o provođenju mjera i aktivnosti 

Predlagatelj: Župan BPŽ nacionalnih planova i programa na području 

Rok rasprave: srpanj 2013. Brodsko-posavske županije vezano za: 

   - populacijsku politiku, 

  - prava i interese djece, 

28. Informacija o provedbi Nacionalne   - prevenciju poremećaja u ponašanju djece i 

strategije suzbijanja zlouporabe droga na mladih, 

području Brodsko-posavske županije u 2012.   - prava osoba s invaliditetom 

godini

U materijalu će se dati pregled mjera i 

Informacija će sadržavati sve relevantne aktivnosti koje su utvrdila povjerenstva i 

pokazatelje vezano za provedbu Nacionalne koordinacije, imenovane za područje Brodsko-

strategije suzbijanja zlouporabe droga na području posavske županije, za provođenje aktivnosti iz 

Brodsko-posavske županije, s prikazom aktivnosti nacionalnih planova i programa na području 

pojedinih tijela u provođenju preventivnih mjera i Brodsko-posavske županije, a u cilju promicanja 

to: Službe za prevenciju ovisnosti Zavoda za javno razvoja i dobrobiti određenih skupina i pojedinaca. 

zdravstvo (Centar za prevenciju ovisnosti, 

Policijska uprava Brodsko-posavska, centara za Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje 

socijalnu skrb, škola, vjerskih zajednica, udruga, te šport i kulturu i Upravni odjel za zdravstvo i 

Povjerenstva za praćenje Nacionalne strategije. socijalnu skrb 

Informacija treba sadržavati i prijedlog Predlagatelj:    Župan BPŽ

novih preventivnih mjera za suzbijanje zlouporabe Rok rasprave: prvo polugodište 2013. 

droga.

Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i 31. Izvješće o obavljenoj reviziji Županijskog 

socijalnu skrb u suradnji s institucijama zaduženim proračuna za 2012. godinu

za provođenje Nacionalne strategije

Predlagatelj: Župan BPŽ i Povjerenstvo za Sukladno odredbama Zakona o reviziji 

praćenje provođenja Nacionalne  strategije Područni ured za reviziju obavit će kontrolu 

Rok rasprave: srpanj 2013. županijskih prihoda i izdataka u protekloj godini i o 

tome izvijestiti župana koji će izvijestit  Skupštinu 

29. Informacija o osnivanju Stanice Hrvatske o nalazu revizije i eventualno naloženim mjerama.

gorske službe spašavanja u Slavonskom Brodu

Nositelji izrade: Područni ured Državne revizije

Prema odredbama Zakona o HGSS, kada se Predlagatelj: Župan BPŽ

ispune za to propisani uvjeti i uz postojanje Rok rasprave: prvo polugodište 2013.

opravdanih potreba na razini lokalnih jedinica 

mogu se osnivati Stanice HGS. Budući su ovi uvjeti 

i u Brodsko-posavskoj županiji napokon ispunjeni 

Stožer zaštite i spašavanja BPŽ pravodobno je 

inicirao osnivanje Stanice u Sl. Brodu, odnosno 
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32. Izvješće o stanju kakvoće zraka na području Predlagatelj: Župan  BPŽ

Brodsko-posavske županije Rok rasprave: srpanj 2013.

U Izvješću će se prikazati svi relevantni pokazatelji 

o stanju kakvoće zraka, do kojih se dolazi putem 35.a)  Analiza poljoprivrede Brodsko-posavske 

mjernih postaja na području grada Slavonskog županije u 2012. godini

Broda, a proizlazi iz obveze propisane člankom 14.      b) Analiza poticajnih mjera Vlade RH na 

Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine br. 130/11). području BPŽ u 2012. godini

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno Izvješće će sadržavati sve relevantne pokazatelje 

gospodarstvo i zaštitu okoliša vezano za ukupno stanje u poljoprivredi, od 

Predlagatelj: Župan BPŽ vlasničke strukture, proizvodnje poljoprivrednih 

Rok rasprave: drugo polugodište 2013. proizvoda novčanih poticaja i potpora do mjera 

zemljišne politike koje donosi Vlada Republike 

Hrvatske.

33. Informacija o poslovanju Slobodne zone 

Đuro Đaković-Slavonski Brod d.o.o. u 2012. Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu

godini Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: srpanj 2013.

Brodsko-posavska županija jedna je od 

osnivača i suvlasnika Slobodne zone "Đuro 

Đaković" - Slavonski Brod d.o.o., s udjelom od 36. Analiza poslovanja gospodarstva Brodsko-

15,19% udjela, pa će u tom svojstvu razmotriti posavske županije u 2012. s dostupnim 

poslovanje te tvrtke, osobito s aspekta njenog pokazateljima za 2013.

doprinosa razvoju gospodarstva Brodsko-

posavske županije. Polazeći od temeljnih zadaća Županije u 

području gospodarstva da usklađuje interese i 

Nositelj izrade: Uprava Slobodne zone Đuro poduzima aktivnosti radi ravnomjernijeg 

Đaković-Slavonski Brod d.o.o. gospodarskog razvitka, a time i osiguranja uvjeta 

Predlagatelj: Župan BPŽ za brže i kvalitetnije zapošljavanje, izradit će se i 

Rok rasprave: srpanj 2013. prezentirati Skupštini cjelovit prikaz poslovanja 

             gospodarstva u 2012. godini, s dostupnim 

pokazateljima za 2013. godinu

34. Informacija o gospodarenju zajedničkim 

lovištima na području Brodsko-posavske Nositelji izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u 

županije suradnji s Poreznom upravom, FINA-om,  

Gospodarskom i obrtničkom komorom Brodsko-

Polazeći od odredbi Zakona o lovstvu posavske županije, te s HZZZ, podružnica 

(«Narodne novine» br. 140/05 i 175/09), kao i prava Slavonski Brod

i obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) Predlagatelj: Župan BPŽ

samouprave u području lovstva, te Odluke o Rok rasprave: srpanj 2013.

zajedničkim lovištima, Skupštini će biti podnesena 

Informacija  o gospodarenju zajedničkim lovištima 

na području Brodsko-posavske županije radi 37. Godišnji izvještaj o izvršenju Županijskog 

sagledavanja organiziranosti i stanja lovstva na proračuna za 2012.

području Brodsko-posavske županije.

Prema odredbi članka 110. Zakona o 
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) župan 
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podnosi Županijskoj skupštini na donošenje prostorno planiranje dužan je pripremiti izvješće o 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. stanju u prostoru na području Brodsko-posavske 

lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, čiji je županije, te sukladno članku 26. Zakona, isto 

sadržaj propisan člankom 108. citiranog Zakona. upućivati nadležnim tijelima Županije na 

Dakle, osim obveznog sadržaja iz članka 108. točka prihvaćanje.

1. do 6.., Godišnji izvještaj obuhvaća i izvršenje 

financijskih planova izvanproračunskih korisnika Nositelj izrade: Zavod za prostorno planiranje

na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i Predlagatelj:  Župan BPŽ

obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka Rok rasprave: drugo polugodište 2013.

rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika.

Slijedom ovih zakonskih određenja 

Upravni odjel za Proračun i financije do 1. svibnja 40. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

tekuće za prethodnu godinu dužan je izraditi i Brodsko-posavske županije za  2013. godinu

dostaviti županu Brodsko-posavske županije 

Godišnji izvještaj, a župan do 1. lipnja Županijskoj Prema odredbi čl. 110. Zakonu o proračunu 

skupštini (čl. 107. Zakona o proračunu). («Narodne novine» br. 96/03) župan će podnijeti 

Županijskoj skupštini na donošenje Polugodišnji 

Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i izvještaj o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske 

financije županije u prvom polugodištu (I-VI mj. 2009.) do 

Predlagatelj: Župan BPŽ 15. rujna tekuće godine. Sadržaj polugodišnjeg 

Rok rasprave: srpanj 2013. izvještaja propisan je člankom 108. Zakona u točki 

od 1. do 6. Zajedno s Polugodišnjim izvještajem 

izvršenja Proračuna, podnosi se Županijskoj 

38. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna skupštini na suglasnost i Polugodišnji izvještaji o 

Brodsko-posavske županije za 2013. godinu izvršenju financijskih planova izvan proračunskih 

korisnika.

U praksi se do sada pokazalo da prilikom Slijedom navedenoga, Upravni odjel za 

donošenja Proračuna nisu poznati svi fiskalni Proračun i financije i izvan proračunski korisnici 

parametri, osobito u okolnostima ne donošenja pripremit će polugodišnje izvještaje i uputiti 

Državnog proračuna i funkcioniranja državnih Županijskoj skupštini na usvajanje.

tijela temeljem privremenog financiranja, kao što 

je sada slučaj i kod izvora prihoda i kod izdataka, pa Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i 

će se tijekom 2013. godine provesti usklađivanje financije 

Županijskog proračuna, a ako bude potrebno Predlagatelj: Župan BPŽ

tijekom godine provodit će se uravnoteženje Rok rasprave: rujan/ listopad 2013.

proračunskih prihoda i rashoda

41. Program energetske učinkovitosti u 

Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i neposrednoj potrošnji energije u Brodsko- 

financije posavskoj županiji

Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: tijekom godine prema potrebi Prema članku 9. Zakona o učinkovitosti 

korištenja energije u neposrednoj potrošnji 

(„Narodne novine“ br. 152/08) Županija je obvezna 

39. Izvješće o stanju u prostoru Brodsko- donijeti Program energetske učinkovitosti u 

posavske županije neposrednoj potrošnji energije kao planski 

dokument za vrijeme od tri godine kojim se u 

Prema odredbi članka 38. Zakona o prostornom skladu s Nacionalnim akcijskim planom utvrđuje 

uređenju («Narodne novine» br. 76/07) Zavod za politika za poboljšanje energetske učinkovitosti 
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krajnje potrošnje energije na području Brodsko- Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

posavske županije. šport i kulturu 

Program sadrži prikaz i ocjenu stanja, te Predlagatelj: Upravni odjel za obrazovanje,šport i 

potrebe u neposrednoj potrošnji energije, ciljeve, kulturu 

uključujući okvirni cilj ušteda energije na području Rok rasprave: rujan / listopad 2013. 

Županije, mjere za poboljšanje energetske 

učinkovitosti, izvore sredstava za financiranje 

ulaganja u primjeni mjera poboljšanja energetske 44. Prijedlog plana održavanja i građenja 

učinkovitosti, te druge potrebne podatke. županijskih i lokalnih cesta na području  

Brodsko-posavske županije u 2014. – prethodno 

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno mišljenje

gospodarstvo i zaštitu okoliša u suradnji sa 

stručnim institucijama Županijska uprava za ceste obvezno svake godine 

Predlagatelj: Župan BPŽ temeljem članka 22. Zakona o cestama («Narodne 

Rok rasprave: rujan 2013. novine» br. 84/11) donosi Program građenja i 

održavanja županijskih i lokalnih cesta uz 

42. Analiza stanja i analiza programske prethodnu suglasnost Ministarstva, a Županijska 

djelatnosti kulturno-umjetničkih društava u  skupština temeljem odredbi Statuta Županijske 

BPŽ u 2012. uprave za ceste na isti daje suglasnost. 

Slijedom rečenog Županijska uprava za 

U analizu je nužno utvrditi programske ces te će podni je t i  Program građenja i  

sadržaje s kojima društva nastupaju, broj članova rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta za 2014. 

društva, njihovu dobnu i spolnu strukturu, te je godinu radi davanja suglasnosti.

posebno važno utvrditi izvorne programe 

folklornih sadržaja s posebnim naglaskom na Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste

sadržaje koji njeguju izvornu (lokalnu) baštinu. Predlagatelj: Upravno vijeće ŽUC-a i župan BPŽ

Analiza bi trebala poslužiti i kao podloga za Rok rasprave:  listopad/studeni 2013.

osnivanje ZAKUD-a.

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 45. a) Izvješće o radu Vatrogasne zajednice 

šport i kulturu Brodsko-posavske županije za I-IX 2013.  

Predlagatelj: Upravni odjel za obrazovanje,šport i godine i Financijsko izvješće za isto razdoblje

kulturu       b) Plan rada Vatrogasne zajednice Brodsko-

Rok rasprave: rujan/listopad 2013. posavske županije za 2014. godinu i Financijski 

plan za 2014. godinu

43. Informacija o stanju očuvanosti pokretne i 
S obzirom da se Vatrogasna zajednica nepokretne kulturne baštine na prostoru  

Brodsko-posavske županije u cijelosti financira iz Brodsko-posavske županije 
Županijskog proračuna potrebno je da Županijskoj 

skupštini svake godine podnese Izvješće o radu i Za informaciju je nužno prikupiti podatke o 
Financijsko izvješće za tekuću godinu, te Plan rada stanju očuvanosti, stanju ugroženosti, potrebama 
i Financijski plan za narednu godinu, a što je i preventivne zaštite, te potrebama za restauracijom i 
obveza iz Zakona o vatrogastvu. Navedeno je, konzervacijom spomeničke baštine s prostora BPŽ. 
među ostalim, u svrsi planiranja Županijskog Za podatke vezane uz izradu ovakve informacije 
proračuna za 2014. godinu.nužno je zatražiti pomoć i podatke Ministarstva 

kulture, konzervatorskog odjela u Sl. Brodu, 

Gradska knjižnica Sl. Brod i Nova Gradiška, kao i 

Muzeja u Sl. Brodu, Novoj Gradiški i Vrpolju.
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Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica Brodsko- Brod i da ista obavlja poslove Županijske razvojne 

posavske županije agencije, ista je u obvezi izvijestiti predstavničko 

Predlagatelj: Župan BPŽ tijelo Županije, o svojim aktivnostima, te 

Rok rasprave: studeni 2013. polučenim efektima i koristima za poduzetnike. 

Navedeno je, među ostalim, u svrsi planiranja 

46. a) Izvješće o radu Turističke zajednice Županijskog proračuna za 2014. godinu.

Brodsko-posavske županije za I-IX 2013. i 

Financijsko izvješće za isto razdoblje Nositelj izrade: CTR d.o.o. Slavonski Brod - 

      b) Plan rada Turističke zajednice Brodsko- Županijska razvojna agencija  

posavske županije za 2014. i Financijski plan za Predlagatelj: Župan BPŽ

2014. godinu Rok rasprave: studeni 2013.

Županijska turistička zajednica za izvršenje svog 

Plana ostvaruje sredstva iz Županijskog proračuna, 49. a) Izvješće o utrošku sredstava za 

pa je s tog osnova, ali i potrebe upoznavanja unapređenje biljne proizvodnje u 2013.

javnosti o svojim aktivnostima na promicanju b) Izvješće o utrošku sredstava za unapređenje 

turističkih mogućnosti Županije, dužna izvijestiti stočarske proizvodnje u 2013.

predstavničko tijelo o svom radu u 2013. godini,        

kao i o Programu rada i Financijskom planu za  Navedene djelatnosti u nadležnosti su 

2014. godinu. Navedeno je, među ostalim, u  svrsi Poljoprivredno-savjetodavne službe i Hrvatske 

planiranja Županijskog proračuna za 2014. godinu. poljoprivredne agencije, a izuzetno su značajne za 

poticanje i unapređenje poljoprivrede i stočarstva u 

Nositelj izrade: Turistička zajednica Brodsko- Županiji, te se za njihovo financiranje planiraju 

posavske županije sredstva i u Županijskom proračunu. 

Predlagatelj: Župan BPŽ Izvješće će sadržavati prikaz realizacije 

Rok rasprave: studeni 2013. navedenih programa, te utrošak financijskih 

sredstava u 2013. s prijedlogom za 2014. 

47. Plan rada Centra za gospodarenje otpadom 
Nositelj izrade: a) Hrvatska poljoprivredna za 2013. 
komora – Područni ured BPŽ                                                              

    b) Hrvatska poljoprivredna agencija – Sredstva za rad osiguravaju se u Proračunu 
Županijski ured BPŽpa je i obveza da se osnivaču podnese plan rada za 
Predlagatelj: Župan BPŽnarednu godinu. 
Rok rasprave: studeni 2013.

Nositelj izrade: Centar za gospodarenje otpadom 

Predlagatelj: Centar za gospodarenje otpadom 
50. Programi rada i financijski planovi za 2013. Rok rasprave: studeni 2013. 
godinu:

a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod  48. a) Izvješće o radu CTR-a d.o.o. Slavonski 
b) Spomen galerije Ivana Meštrovića VrpoljeBrod - županijske razvojne agencije za I-IX 
c) Županijskog saveza športova 2013. i Financijsko izvješće za isto razdoblje
d) Zajednice tehničke kulture      b) Plan rada CTR-a d.o.o. Slavonski Brod - 
e) Županijskog crvenog križažupanijske razvojne agencije za 2014. i 
f) Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica za Financijski plan za 2014. godinu
povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Budući je Brodsko-posavska županija 
Temeljem osnivačkih prava i obveza vlasnik 100% udjela u tvrtki CTR d.o.o. Slavonski 
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osnivača ovih ustanova propisanih Zakonom o tijelima na raspravu i usvajanje, do kraja godine. 

ustanovama i posebnim zakonima, kao i odlukama 

predstavničkog tijela, Županija osigurava sredstva Nositelj izrade: Stručna služba Županijske 

za njihov rad, pa su slijedom toga spomenute skupštine i župana  u suradnji s Područnim uredom 

ustanove kao korisnici Županijskog proračuna za zaštitu i spašavanje

dužne sa svojim programima rada i financijskim Predlagatelj: Županijski stožer zaštite i 

planovima za narednu godinu upoznati Županijsku spašavanja

skupštinu i župana. Rok rasprave: studeni/prosinac 2013.

Nositelj izrade: ustanove i zajednice

Predlagatelji: upravna vijeća, župan BPŽ 53. Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih 

Rok rasprave: studeni/prosinac 2013. u 2013. i Program rada za 2014. godinu

Sukladno Zakonu o savjetu mladih u 

51. a) Izvješće o radu HCK – Društva Crveni Brodsko-posavskoj županiji ustrojen je Županijski 

križ Brodsko-posavske županije u razdoblju I- savjet mladih  20. svibnja 2008. godine.

IX 2012. i Financijsko izvješće za to razdoblje Savjet svoje obveze izvršava temeljem 

b) Plan rada HCK Društva Crveni križ Programa rada koji odobrava Županijska 

Brodsko-posavske županije za 2014. i skupština, a najmanje jedanput godišnje podnosi 

Financijski plan za 2014. izvješće o radu i djelovanju Županijskoj skupštini.

Savjet će zajedno s Izvješćem za 2013. 

Nositelj izrade: HCK – Društvo Crveni križ BPŽ godinu podnijeti Županijskoj skupštini i Program 

Predlagatelji: Župan BPŽ rada za 2014. godinu radi davanja suglasnosti na 

Rok rasprave: studeni/prosinac 2013. isti.

Nositelj izrade: Stručna služba Županijske 

52.  Izvješće o stanju zaštite i spašavanja s skupštine i župana

prijedlogom smjernica za organizaciju i sustav Predlagatelji: Savjet mladih BPŽ

zaštite i spašavanja na području Županije Rok rasprave: prosinac 2013.

Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Narodne 

novine", br. 174/04) između ostalog propisana su 54. Prijedlog programa javnih potreba u 

određena prava i obveze u području zaštite i osnovnom i srednjem školstvu u 2014. godini

spašavanja za predstavnička i izvršna tijela. Ista su 

sadržana u odredbi članka 28. i 29. Zakona i odnose Prema odredbi članka 143. Zakona o 

se na: razmatranje stanja, zaštite i spašavanja na odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

području županija najmanje jednom godišnje, te («Narodne novine» br. 87/08) Županija može 

utvrđivanje smjernica za razvoj tog sustava; na utvrditi šire javne potrebe u osnovnom i srednjem 

osiguranje sredstava u Županijskom proračunu školstvu (sufinanciranje prehrane učenika, 

(1% izvornog Proračuna), te određivanje kontakt materijalni troškovi, sufinanciranje prijevoza, 

osobe; donošenje procjene ugroženosti; planova cjelodnevni boravak učenika ostalih programa 

zaštite i spašavanja i dr. osnovnog školstva od zajedničkih interesa jedinica 

Postupajući po odredbama ovog zakona lokalne samouprave, kapitalna ulaganja u prostor i 

nadležna služba u suradnji s Područnim uredom za opremu), te osigurati sredstva u Proračunu za 

zaštitu i spašavanje i drugim institucijama će njihovu realizaciju.

Izvješće o stanju zaštite i spašavanje, kao i 

smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja u Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

Brodsko-posavskoj županiji, te uputiti nadležnim šport i kulturu
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Predlagatelj: Župan BPŽ 57. Program javnih potreba u športu na 

Rok rasprave: prosinac 2013. području Brodsko-posavske županije u 2014.  

godini

55. Program javnih potreba u kulturi na Člankom 37. Zakona o športu («Narodne 

području Brodsko-posavske županije u 2014.      n ovine» br. 71/06 i 150/08) propisano je da 

godini Županija utvrđuje javne potrebe u športu i za 

ostvarivanje Programa osigurava financijska 

Zakonom o financiranju javnih potreba u sredstva u Proračunu. Župan će temeljem članka 

kulturi («Narodne novine» br. 47/90 i 27/93) 39. narečenog Zakona predložiti Županijskoj 

propisano je da Županija donosi Program javnih skupštini Program javnih potreba u športu za 2014. 

potreba u kulturi od zajedničkog interesa za godinu, zajedno sa sredstvima za planirane 

gradove i općine u svom sastavu, kao i Županije u namjene.

cjelini, usklađuje interese i poduzima aktivnosti 

radi ravnomjernog kulturnog razvitka gradova i Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

općina, zatim utvrđuje odnose u financiranju šport i kulturu

kulture pojedinih općina i gradova na području Predlagatelj: Župan BPŽ

Županije i Županije kao cjeline, te usklađuje Rok rasprave: prosinac 2013.

razvitak. Program javnih potreba u kulturi donosi 

Skupština na prijedlog župana, zajedno s 

Proračunom. 58. Izvješće o realizaciji Programa poticanja 

malog gospodarstva Brodsko-posavske 

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, županije u 2013. godini 

šport i kulturu

Predlagatelj: Župan BPŽ Izvješće će sadržavati podatke o realizaciji 

Rok rasprave: prosinac 2013. ostvarenih i započetih projekata poticanja malog i 

 srednjeg poduzetništva temeljem Županijskog 

programa poticanja malog gospodarstva. Isto će 

56. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi sadržavati podatke o ukupnoj svoti odobrenih i 

na području Brodsko-posavske županije u 2014. realiziranih kredita za razvojne programe malih i 

godini srednjih poduzetnika, o financijskoj potpori 

poduzetnicima, o funkcioniranju poduzetničkih 

Zakonom o tehničkoj kulturi («Narodne inkubatora, poslovnih zona i poduzetničkih 

novine» br. 76/93 i 11/94) propisano je da Županija centara, te o efektima cjelokupnog programa. 

donosi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 

od zajedničkog interesa za gradove i općine od Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo

interesa za Županiju, usklađuje interese i poduzima Predlagatelj: Župan BPŽ

aktivnosti radi ravnomjernog razvitka tehničke Rok rasprave: prosinac 2013. 

kulture na području Županije.

Program donosi Skupština na prijedlog 

župana BPŽ. 59. a) Prijedlog proračuna Brodsko-posavske 

županije za 2014. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje,       b) Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna 

šport i kulturu Brodsko-posavske županije za 2014.  godinu

Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: prosinac 2013. Sukladno odredbi čl. 39 Zakona o 

proračunu župan će predložiti Županijskoj 

skupštini na donošenje Proračun za 2013. godinu i 
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projekciju na razini podskupine ekonomske 61. Kadrovska pitanja

klasifikacije za iduće dvije proračunske godine do 

konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje Županijska skupština će tijekom 2013. 

primjenu Proračuna od 1. siječnja godine za koju se godine, sukladno svojim zakonskim i statutarnim 

donosi Proračun. Proračun se sastavlja po uputama nadležnostima, raspravljati i odlučivati o 

Ministarstva financija izrađenih na osnovi konkretnim prijedlozima izbora i imenovanja, a 

smjernica Vlade RH i uputa Upravnog odjela za osobito onih kadrovskih akata koje novoizabrano 

Proračun i financije za izradu Županijskog predstavničko tijelo po konstituiranju mora 

proračuna koje obvezno dostavlja korisnicima donijeti kao i o obavijestima nositelja izvršne 

Proračuna radi izrade prijedloga financijskih vlasti,vezano za ovlast imenovanja predstavnika 

planova za iduću godinu. osnivača u upravljačka tijela javnih ustanova i 

Županijska skupština u okviru donošenja drugih institucija. 

Proračuna za iduću godinu razmatra i daje 

suglasnost na prijedlog financijskog plana izvan Nositelj izrade: Stručna služba Županijske 

proračunskih korisnika (čl. 36 Zakona). skupštine i župana

Odlukom o izvršenju Proračuna propisuje Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja

se izvršavanje proračunskih rashoda i izdataka u Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine

skladu s namjenom, a istom se propisuje način i 

uvjeti izvršavanja Proračuna s računom Proračuna, 

sukladno odredbi čl. 55. Zakona o proračunu. PROVEDBENE ODREDBE

Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i III.

financije u suradnji s proračunskim korisnicima i 

izvan proračunskim korisnicima Osim navedenih tema iz točke II. Skupština će 

Predlagatelj: Župan BPŽ raspravljati i odlučivati i o svim drugim pitanjima 

Rok rasprave: prosinac 2013. koja zbog redovitih lokalnih izbora ili drugih 

opravdanih razloga  u ovom Programu nije moguće 

preciznije iskazati, a u datom trenutku će biti 

60. Davanje suglasnosti na statute ustanova čiji aktualna, kako za Županiju, tako i za jedinice 

je osnivač Brodsko-posavska županija lokalne samouprave u njenom sastavu.

Županijska skupština će razmotriti i dati 

suglasnost ili prethodnu suglasnost na sve IV.

prijedloge statuta koji sukladno posebnim 

zakonima, budu dostavljeni radi davanja Sjednice Županijske skupštine u pravilu će se 

suglasnosti/prethodne suglasnosti, i to ustanova održavati prema terminskom planu koji će se 

kojima je osnivač (zdravstvene ustanove, utvrđivati na Predsjedništvu Županijske skupštine.

obrazovne ustanove, ustanove u kulturi i drugim 

javnim djelatnostima).

V.

Nositelji izrade: javne ustanove

Predlagatelji: školski odbori i upravna vijeća O provedbi Programa rada brinu predsjednik 

ustanova, te župan BPŽ Županijske skupštine, župan, zamjenici župana i 

Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine Tajništvo Županijske skupštine.
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VI. Brodsko-posavske županije". 

Ovaj Program rada donosi se za 2013., a objavit će ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

županije“.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Klasa: 021-01/13-01/23

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Urbroj: 2178/1-01-13-1

Slavonski Brod, 26. veljače 2013. 

Klasa: 021-01/13-01/19

Urbroj: 2178/1-01-13-1 Predsjednik 

Slavonski Brod, 26. veljače 2013. Županijske skupštine 

Zvonimir Markotić,prof., v.r.

PREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zvonimir Markotić, prof., v.r.

- akti  župana:

13. 14.

Na temelju članka 29. Zakona o Na  temelju  članka  br. 56.  Statuta  

ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, Brodsko-posavske  županije  (”Službeni  vjesnik  

47/99 i 35/08) i članka 34. Statuta Brodsko- Brodsko-posavske  županije”  broj  10/09.  i  

posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko- 19/10),  župan  donosi

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

skupština je na 25. sjednici, održanoj 26. veljače ODLUKU

2013. donijela 

o  predmetu,  broju  i  visini  iznosa  

ODLUKU financiranja  sustava  za  korištenje  

o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni obnovljivih  izvora  energije  (OIE)  u  

djelatnosti Opće bolnice Nova Gradiška 2013.  godini

I.   Članak  1.

Daje se suglasnost na Odluku o promjeni Predmet  sufinanciranja  u  projektu  

djelatnosti Opće bolnice Nova Gradiška, koju je „Poticanje  korištenja  OIE  kod  fizičkih  osoba  na  

donijelo Upravno vijeće Opće bolnice Nova području  Brodsko-posavske  županije”  (u  

Gradiška 14. veljače 2013. daljnjem  tekstu:  Projekt)  u  2013.  godini  je  

ugradnja  sljedećih  sustava  OIE:

II.  - solarni  kolektorski  sustav  za  pripremu  

potrošne  tople  vode  ili  za  pripremu  

Ova suglasnost stupa na snagu danom potrošne  tople  vode  i  potpore  grijanju,

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku - sustav  za  korištenje  biomase
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Pod  sustavi  za  korištenje  obnovljivih  Odluci  o  kriterijima  odabira  korisnika  

izvora  smatraju  se  isključivo: sredstava.

Projektom  će  se  sufinancirati  ugradnja  

a) solarni  kolektorski  sustavi  za  grijanje  ili  100  sustava  OIE  u  kućanstva  Brodsko-posavske  

za  pripremu   potrošne  tople  vode  i  potpore  županije.

grijanju  koji  se  sastoje  od  minimalno  sljedećih  Cilj  mjere  poticanja  je  ugradnja  sustava  

komponenti: sa solarnim  toplinskim  kolektorima  za  pripremu  

- solarni  toplinski  kolektori, potrošne  tople  vode  ili  za  pripremu  potrošne  

- nosači  solarnih  toplinskih  kolektora, tople  vode  i  potporu  grijanju  u  70  kućanstava,  

- spremnici  tople  vode  i sustava  s  kotlom  na  drvnu  sječku/pelete  ili  s  

- ostala  oprema  solarnog  kruga:  oprema  pirolitičkim  kotlom  na  drva  za  pripremu  

za  automatsku  regulaciju,  pumpna  grupa potrošne  tople  vode  i  grijanje  u  30  kućanstava.

- cirkulacijska  pumpa,  ekspanziona  Aktivnosti  provedbe  Natječaja  provodit  

posuda  i  ventili  (zaporni,  nepovratni  i  će  stručne  službe  Brodsko-posavske  županije,  

sigurnosni),  izolirani  cjevovod  i  pribor  te  Stručno  povjerenstvo  sastavljeno  od  

za  postavljanje. predstavnika  Županije  uz  mogućeg  člana  iz  

Fonda  za  zaštitu  okoliša  i  energetsku  

učinkovitost  (FZOEU).  Povjerenstvo  će s e  

b) sustavi  za  korištenje  biomase: sastajati  prema  potrebi.

kotlovi  na  drvnu  sječku/pelete  ili  

pirolitički  kotlovi  na  drva  za  pripremu  potrošne  

tople  vode  i  grijanje  trebaju  se  sastojati  od  Članak  3.

sljedećih  komponenti:

- spremnik  drvne  sječke/peleta, Sufinacirat  će  se  prihvatljivi  troškovi  

- sustav  za  dobavu  drvne  sječke/peleta  s  opreme  i  ugradnje  u  iznosu  do  50%  vrijednosti  

pužnim  vijkom, sustava  od  čega  40%  bi  bila  sredstva  FZOEU,  

- kotao  na  drvnu  sječku/pelete  ili  što  će  se  ugovorom  regulirati  između  FZOEU  i  

porolitički  kotao  na  drva, Županije,  a  10%  sredstva Županije,  odnosno  

- plamenik  za  drvnu  sječku/pelete, najviše  do  15.000,00 kn s  PDV-om  (12.000,00 kn  

- oprema  za  automatsku  regulaciju  kotla, sredstva  FZOEU  i  3.000,00 kn  sredstva  

- spremnici  tople  vode  (toplinski  Županije)  po  kućanstvu.

spremnik  za  pirolitički  sustav  je  Nepovratna  novčana  sredstva  će  se  

obvezan), isplaćivati  za  troškove  nabave  i  ugradnje  

- kotlovska  pumpna  grupa - cirkulacijska  opreme  sustava  za  korištenje  OIE  nastale  nakon  

pumpa,  ekspanziona  posuda  i  ventil  1.  siječnja  2013.  godine.

(zaporni,  nepovratni  i  sigurnosni)  i Nepovratna  novčana  sredstva  se  

- pribor  za  postavljanje. dodjeljuju  za  opremu  i  ugradnju  opreme  na  

osnovu  ispostavljenih  računa  i  ovjerenog  

zapisnika  ovlaštenog  izvođača  radova  da  je  

Članak  2. sustav  ugrađen  prema  uputama  proizvođača,  te  

popunjenih  i  ovjerenih  jamstvenih  listova  za  

Natječaj  će  biti  objavljen  po  objavi  opremu  i  radove.

rezultata  natječaja  Fonda  i  prihvaćanja  projekta  

Brodsko-posavske  županije  za  sufinanciranje,  a  

primanje  prijava  građana  za  sudjelovanje  u  Članak  4.

Natječaju  trajat  će  do  utroška  sredstava,  

odnosno  do  kraja  2013.  godine.  Odabir  Planirana  vrijednost  sufinanciranja  

korisnika  sufinanciranja  vršit  će  se  prema  Projekta  iznosi  1.500.000,00 kn  sa  PDV-om.
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Članak  5. „Poticanje  mjera  energetske  učinkovitosti  na  

obiteljskim  kućama  u  Brodsko-posavskoj  

Izvor - način  planiranih  sredstava:  županiji”  (dalje  u  tekstu:  Projekt)  u  2013.  

Financijska s redstva  Brodsko-posavska  županija  godini  je  povećanje  toplinske  zaštite  vanjske  

planirala  je  u  razdjelu  05 - Upravni  odjel  za  ovojnice.  pod  povećanjem  toplinske  zaštite  

komunalno  gospodarstvo  i  zaštitu  okoliša,  vanjske  ovojnice  smatra  se  isključivo:

Program:  komunalna  infrastruktura,  promet  i  

energetska  učinkovitost,  Aktivnost:  kapitalne  - Toplinska  izolacija  vanjskih  zidova  sa  

pomoći  JLS  za  projekte  komunalne  ili  bez  vanjske  stolarije  i

infrastrukture,  prometa  i  energetske  - Toplinska  izolacija  krova  ili  stropa  

učinkovitosti. prema  negrijanom  tavanu.

Članak  6. Člnak  2.

Ova  Odluka s tupa  na  snagu  danom  Natječaj  za  sufinanciranje  bit  će  

objavljivanja  u  „Službenom v jesniku  Brodsko- objavljen  po  objavi  rezultata  natječaja  Fonda  za  

posavske  županije”. zaštitu  okoliša  i  energetsku  učinkovitost  (dalje  

u  tekstu:  Fond)  i  prihvaćanja  projekta  Brodsko-

Klasa  :  351-04/13-01/01 posavske  županije  za  sufinanciranje,  a  primanje  

Urbroj:  2178/1-01-11-13-1 prijava  građana  za  sudjelovanje  u  natječaju  

Slavonski  Brod,  3.  siječnja  2013.  godine trajat  će  do  utroška  sredstava,  odnoso  do  kraja  

2013.  godine.

Župan Odabir  korisnika  sufinanciranja  vršit  će 

Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r. s e  prema  Odluci  o  kriterijima  odabira  korisnika  

sredstava.

Projektom  će  se  sufinancirati  20  

objekata.

15. Članak  3.

Cilj  projekta  je  povećanje  svijesti  o  

Na  temelju  članka  56.  Statuta  Brodsko- energetskim  potrebama,  uštedama i  racionalnom  

posavske  županije  (”Službeni  vjesnik  Brodsko- korištenju  energije,  te  sanacijom  ili  izgradnjom  

posavske  županije”  broj  10/09.  i  19/10)  župan  toplinske  zaštite  vanjske  ovojnice  objekata  

Brodsko-posavske  županije  donosi preko  smanjenja  potrošnje  energije  za  grijanje  

kod  privatnih  osoba,  smanjiti  ukupnu  emisiju  

ODLUKU Co2  u  Županiji.

Aktivnosti  provedbe  natječaja  provodit  

o  poticanju  energetske  učinkovitosti  u  će  stručne  službe  Brodsko-posavske  županije,  

kućanstvima  Brodsko-posavske  županije  u  te  Stručno  povjerenstvo  sastavljeno  od  

2013.  godini predstavnika  Županije  uz  mogućeg  člana  iz  

Fonda.  Povjerenstvo  će  imenovati  župan,  a  

sastajat  će  se  prema  potrebi.

Članak  1.

Predmet  sufinanciranja  u  projektu  
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Članak  4. Članak  7.

Sufinancirat  će  se  prihvatljivi  troškovi  Klasa  :  351-04/13-01/03

opreme  i  materijala  i  radovi  u  iznosu  do  50%  Urbroj:  2178/1-01-11-13-4

vrijednosti  od  čega  40%  bi  bila  sredstva  Fonda,  Slavonski  Brod,  28.  siječnja  2013.  godine

a  10%  sredstva  Županije  što  će  se  ugovorno  

regulirati  između  Fonda  i  Županije,  odnosno  Župan

najviše  do  37.500,00 kn  s  PDV-om  ukupno  po  Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

kućanstvu  (30.000,00 kn  sredstva  Fonda  i  

7.500,00 kn  sredstva  Županije).

Nepovratna  novčana  sredstva  će  se  

isplaćivati  za  troškove  nabave  i  ugradnje  

materijala  i  opreme  za  izgradnju/sanaciju  

toplinske  zaštitne  vanjske  ovojnice  objekta  16.

nastale  nakon  1.  siječnja  2013.  godine.

Podnositelj  prijave  može  se  prijaviti  

istovremeno  za  izgradnju/sanaciju  fasade  i  Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o 

toplinske  izolaciju  krova  ili  stropa  prema  službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

negrijanom  tavanu  sa  ili  bez  ugradnje/promjene  područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

vanjske  stolarije. novine“ br. 86/08. i 61/11.), na prijedlog pročelnika 

Nepovratna  novčana  sredstva se  županijskih upravnih tijela, župan Brodsko-

dodjeljuju  za  materijal  i  rad  na  osnovu  posavske županije donosi

ispostavljenog  računa  i  ovjerenog  zapisnika  

ovlaštenog  izvođača  radova  da  su  PRAVILNIK

materijal/oprema  ugrađeni  prema  uputama  

proizvođača  i  popunjenog  i  ovjerenog  o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

garantnog  lista  za  materijal/opremu  i  radove,  te  unutarnjem redu i sistematizaciji

dostavljenog  certifikata  za  materijal/opremu. radnih mjesta u županijskim upravnim 

tijelima

Članak  5.

Članak 1.

Planirana  vrijednost  sufinanciranja  

Projekta  iznosi  750.000,00 kn  s  PDV-om. Ovim Pravilnikom mijenja se i dopunjuje 

Sistematizacija radnih mjesta u županijskim 

upravnim odjelima i službama kao sastavnog dijela 

Članak  6. Pravilnika o unutarnjem redu („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 21/10. i 6/12.).

Izvor  planiranih  sredstava:  Financijska s 

redstva  Brodsko-posavske  županije  planirana  su  

u  razdjelu  05 - Upravni  odjel  za  komunalno  Članak 2.

gospodarstvo  i  zaštitu  okoliša,  program  

Komunalna  infrastruktura,  promet  i  energetska  U članku 5. stavak 1. alineja 6. mijenja se i glasi:

učinkovitost,  Aktivnost:  Kapitalne  pomoći  JLS  „- u Ispostavi Upravnog odjela za graditeljstvo i 

za  projekte  komunalne  infrastrukture,  prometa  i  prostorno uređenje u Novoj Gradiški izdaju se akti 

energetske  učinkovitosti. vezani uz provedbu dokumenata prostornog 

uređenja i građenja te ozakonjenje zgrada i drugi 

upravni i neupravni akti sukladno Zakonu o 
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prostornom uređenju i gradnji i Zakonu o požara obavlja i poslove za radna tijela koje osniva 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama za župan ili Županijska skupština.

područje grada Nova Gradiška i općina: Cernik, Broj izvršitelja: jedan (1)“

Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, 

Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo U točki 14. naziv radnog mjesta „domar-

Selo i Vrbje.“ telefonista“ mijenja se u „domar“, a u opisu 

poslova brišu se poslovi „telefoniste u dislociranim 

prostorima na Trgu pobjede bb“ i dodaju se sljedeći 

Članak 3. poslovi:

„obavlja pregled unutarnjeg prostora upravne 

U članku 10. Pravilnika o unutarnjem redu zgrade Županije izvan radnog vremena i u neradne 

Sistematizacija radnih mjesta mijenja se i dane radi prevencije mogućih štetnih posljedica 

dopunjuje kako slijedi: zbog kvara na električnim, protupožarnim i drugim 

aparatima; vodi brigu o zaključavanju upravnih 

a) u Stručnoj službi Županijske skupštine i zgrada Županije po završetku radnog vremena.“

župana pod rednim brojem 1. Pročelnik Stručne 

službe – tajnik Županijske skupštine, u opisu b) U Upravnom odjelu za Proračun i financije, u 

poslova dodaje se tekst: Odsjeku za Proračun i financije, dodaje se novo 

„prati i predlaže mjere za provođenje Zakona o radno mjesto:

zaštiti osobnih podataka i u tom smislu surađuje s 

Agencijom za zaštitu osobnih podataka; obavlja i „6. Viši stručni suradnik za analitičko-

druge pravne poslove po nalogu župana, zamjenika normativne i financijsko-računovodstvene 

župana i predsjednika Županijske skupštine.“ poslove

Iza rednog broja 7. dodaje se novi redni broj 8. Potrebno stručno znanje: magistar ekonomske 

koji glasi: struke ili stručni specijalist ekonomske struke, 

najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, 

„8. III. Viši referent zaštite na radu položen državni stručni ispit, poznavanje rada na 

računalu.

Potrebno stručno znanje: sveučilišni prvostupnik Opis poslova: Obavlja manje složene poslove s 

struke ili stručni prvostupnik struke zaštite na radu ograničenim brojem međusobno povezanih 

ili sigurnosti, najmanje jedna godina radnog različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje 

iskustva na odgovarajućim poslovima, položen ograničen broj postupaka utvrđenih stručnih 

državni stručni ispit, položen poseban ispit za tehnika i metoda rada, a odnose se na analitičko-

obavljanje poslova zaštite na radu. normativne, financijske i računovodstvene poslove 

Opis poslova: Pruža stručnu pomoć županu i korisnika Proračuna obuhvaćenih sustavom 

zamjenicima župana i ovlaštenicima te lokalne (županijske) riznice.

zaposlenicima i njihovim povjerenicima u Broj izvršitelja: dva (2)“

provedbi i unapređenju zaštite na radu; obavlja 

unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na U Pododjeljku za zajedničke poslove i restoran 

radu; predlaže otklanjanje nedostataka glede društvene prehrane u opisu poslova voditelja 

zaštite na radu; prati ozljede na radu i sastavlja o Pododjeljka, dodaju se sljedeći poslovi:

tome izvješća za potrebe župana, surađuje s „Brine o obavljanju pravovremene registracije 

tijelima inspekcije rada i drugim ovlaštenim vozila, osiguranju i ishođenju godišnjih parkirnih 

institucijama; prati i poduzima odgovarajuće mjere karti za službene automobile, o njihovoj tehničkoj 

vezano za zaštitu od požara; sudjeluje u radu ispravnosti, tehničkom održavanju, redovitom 

Odbora za zaštitu na radu; vodi i ažurira propisane servisiranju i otklanjanju kvarova te vodi potrebne 

evidencije. Uz poslove zaštite na radu i zaštite od evidencije u svezi s korištenjem službenih 
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automobila (evidencije prijeđenih kilometara i dr.); izradi općih i pojedinačnih upravnih ili neupravnih 

sastavlja izvješća o potrošnji goriva službenih akata iz područja kulture te obavlja i sve druge 

vozila za protekli mjesec te obavlja sve druge poslove po nalogu pročelnika.

poslove u svezi s korištenjem službenih vozila, Broj izvršitelja: jedan (1)“

sukladno posebnim propisima.“

„7. Viši stručni suradnik za šport, tehničku 

c) U Upravnom odjelu za graditeljstvo i kulturu, predškolski odgoj, osnovno i srednje 

prostorno uređenje – Ispostava Nova Gradiška, školstvo

u opisu poslova pod rednim brojem 5. briše se tekst: 

„položen stručni ispit iz područja graditeljstva“. Potrebno stručno znanje: magistar ekonomske 

struke ili stručni specijalist ekonomske struke, 

najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, 

d) U upravnom odjelu za obrazovanje, šport i položen državni stručni ispit, poznavanje rada na 

kulturu mijenjaju se nazivi radnih mjesta pod računalu.

rednih brojem 6. i 7. tako da glase:

Opis poslova: Obavlja manje složene poslove s 

ograničenim brojem međusobno povezanih 

„6. Viši stručni suradnik za kulturu i različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje 

informiranje ograničen broj postupaka utvrđenih stručnih 

tehnika i metoda rada. Proučava i stručno obrađuje 

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili najsloženija pitanja u području športa, tehničke 

stručni specijalist društvene struke (magistar kulture, predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg 

kroatologije, profesor), jedna godina radnog školstva. Priprema i provodi natjecanja u znanju 

iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen učenika osnovnih i srednjih škola, prati susrete i 

državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu. smotre u području tehničke kulture i športa. Prati 

Opis poslova: Obavlja manje složene poslove s provedbu Zakona o športu, priprema program 

ograničenim brojem međusobno povezanih javnih potreba u športu za koje se osiguravaju 

različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje sredstva u Proračunu županije, priprema izvješće i 

ograničen broj postupaka utvrđenih stručnih analizu stanja u športu i mjere za unapređivanje 

tehnika i metoda rada, a odnose se na praćenje rada razvoja športa. Prati stanje u području tehničke 

ustanova u kulturi i informatičkih ustanova, zatim kulture, priprema prijedlog programa javnih 

na zaštitu i financiranje kulturnih dobara i potreba u tehničkoj kulturi. 

vrijednosti sukladno posebnom Zakonu o zaštiti 

kulturnih dobara (materijalna i nematerijalna Surađuje s predškolskim ustanovama i općinama 

kulturna dobra) te predlaganje najoptimalnijih na provođenju programa u godini prije polaska u 

rješenja u korištenju tih dobara. Sudjeluje u osnovnu školu. Prikuplja podatke o djeci 

iniciranju i koordinaciji oko utvrđivanja prijedloga predškolskog uzrasta i prati ostvarivanje programa 

kapitalnih ulaganja u području kulture i u području predškolskog odgoja i obrazovanja. 

informiranja; sudjeluje u pripremi programa javnih Prati ostvarivanje i izrađuje analizu nacionalnih 

potreba u kulturi i u praćenju ostvarenja planiranih programa (za prava djece, za mladež, za 

aktivnosti i projekata proračunskim sredstvima. populacijsku politiku). Obavlja i druge poslove po 

Obavlja stručne i administrativne poslove za rad nalogu pročelnika.

kulturnog vijeća Brodsko-posavske županije. Prati Broj izvršitelja: jedan (1)“

realizaciju programa i aktivnosti udruga iz 

područja kulture od interesa za Županiju, kao 

informativnih institucija koje su korisnici 

županijskog proračuna. Priprema i sudjeluje u 
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Članak 4. Klasa: 023-01/13-01/206

Urbroj: 2178/1-11-01/13-1

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja Slavonski Brod, 27. veljače 2013.

u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. ŽUPAN

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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OPĆINA  GARČIN

1. Članak 2.

Za pokretanje žurnih aktivnosti  i realizaciju ove 

Na temelju članka 32. Statuta općine Odluke zadužuju se načelnik općine Garčin i 

Garčin   («Službeni vjesnik Brodsko-posavske Upravni odjel općine  Garčin, a što se  naročito 

županije» broj 9/09), Općinsko vijeće općine odnosi na podnošenje zahtjeva Središnjem 

Garčin, na svojoj 25. sjednici održanoj  13.veljače  državnom uredu za upravljanje državnom 

2013. godine,  donijelo je   imovinom, glede rješavanja imovinsko-pravnih 

odnosa na nekretnini navedenoj u članku 1. ove 

ODLUKU Odluke, s prikupljanjem  potrebne dokumentacije, 

za prijenos iste u vlasništvo općine Garčin.

o  izgradnji  uređaja  za  prečišćavanje  

otpadnih  voda

Članak 3.

Članak 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  a 

objavit će se u  «Službenom vjesniku  Brodsko-

U skladu s prostorno-planskom dokumentacijom posavske županije».

općine  Garčin i Programom izgradnje uređaja za 

prečišćavanje opadnih voda na području općine OPĆINSKO  VIJEĆE

Garčin, pristupa se izgradnji uređaja za OPĆINE  GARČIN

prečišćavanje  na lokaciji  katastarske općine  

Zadubravlje,  a koju lokaciju predstavlja kčbr. 786, Klasa:  021-05/13-02/207

u katastarskoj općini Zadubravlje, koja nekretnina Urbroj: 2178/06-13-01-1

je uknjižena u vlasništvo Republike Hrvatske. Garčin, 13.veljače 2013. godine.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.
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2. OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  GARČIN

Na temelju članka 32. Statuta općine Klasa: 021-05/13-02/205

Garčin   («Službeni vjesnik Brodsko-posavske Urbroj:  2178/06-13-01-1

županije» broj 9/09), Općinsko vijeće općine Garćin, 13.veljače 2013. godine.

Garčin, na svojoj 25 sjednici održanoj 13.veljače  

2013. godine, donijelo je   PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKU Mato Jerković, v.r.

o  izgradnji  poduzetničke  zone

Članak 1.

3.

U skladu s prostorno-planskom dokumentacijom 

općine  Garčin i Programom izgradnje 

poduzetničke zone u općini Garčin, pristupa se Na temelju članka 27. Statuta općine 

izgradnji poduzetničke zone na lokaciji  Garčin («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

katastarskih općina Trnjani i Klokočevik,  a koju županije» broj 32), Općinsko vijeće općine Garčin, 

lokaciju predstavljaju kčbr. 41, kčbr. 42/1, kčbr. na svojoj 25 sjednici održanoj 13. veljače  2013. 

42/2, kčbr. 42/3, kčbr. 42/4 i kčbr. 43/1, u godine, donijelo je   

katastarskoj općini Trnjani i kčbr. 1642, u 

katastarskoj općini Klokočevik, koje nekretnine su ODLUKU

uknjižene u vlasništvo Republike Hrvatske, a u 

svrhu izgradnje kompostane i bioenergane. o  proširenju  poduzetničke  zone

Članak 2. Članak 1.

Za pokretanje žurnih aktivnosti  i realizaciju ove U skladu s prostorno-planskom dokumentacijom 

Odluke zadužuju se načelnik općine Garčin i opć ine Garč in  i  P rogramom izgradn je  

Upravni odjel općine  Garčin, a što se  naročito poduzetničke zone u općini Garčin, pristupa se 

odnosi na podnošenje zahtjeva  Središnjem proširenju poduzetničke zone na lokaciji  voćnjaka 

državnom uredu za upravljanje  državnom Dolci u Trnjanima, koju u naravi čini kčbr. 755/3, 

imovinom, glede rješavanja imovinsko-pravnih katastarske općine Trnjani, koja je uknjižena u 

odnosa na nekretninama navedenim u članku 1. ove vlasništvo Republike Hrvatske.

Odluke,  s prikupljanjem  potrebne dokumentacije, 

za prijenos istih u vlasništvo općine Garčin.

Članak 2.

Članak 3. Za pokretanje žurnih aktivnosti  i realizaciju ove 

Odluke zadužuju se načelnik općine Garčin i 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Upravni odjel općine  Garčin, a što se  naročito 

objavit će se u  «Službenom vjesniku  Brodsko- odnosi na podnošenje zahtjeva  Središnjem 

posavske županije». državnom uredu za upravljanje  državnom 

imovinom, glede rješavanja imovinsko-pravnih 
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odnosa na nekretnini navedenoj u članku 1. ove Selo, koja nekretnina je uknjižena u vlasništvo 

Odluke,  s prikupljanjem  potrebne dokumentacije, Republike Hrvatske.

za prijenos iste u vlasništvo općine Garčin.

Članak 2.

Članak 3.

Za pokretanje žurnih aktivnosti  i realizaciju ove 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Odluke zadužuju se načelnik općine Garčin i 

objavit će se u «Službenom vjesniku  Brodsko- Upravni odjel općine  Garčin, a što se  naročito 

posavske županije». odnosi na podnošenje zahtjeva  Središnjem 

državnom uredu za upravljanje  državnom 

OPĆINSKO  VIJEĆE imovinom, glede rješavanja imovinsko-pravnih 

OPĆINE  GARČIN odnosa na nekretnini navedenoj u članku 1. ove 

Odluke,  s prikupljanjem  potrebne dokumentacije, 

Klasa:  021-05/13-02/206 za prijenos iste u vlasništvo općine Garčin.

Urbroj: 2178/06-13-01-1

Garčin, 13. veljače 2013. godine.

Članak 3.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

Mato Jerković, v.r. objavit će se u  «Službenom vjesniku  Brodsko-

posavske županije».

OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  GARČIN

4. Klasa: 021-05/13-02/208

Urbroj:  2178/06-13-01-1

Garćin, 13.veljače 2013. godine.

Na temelju članka 32. Statuta općine 

Garčin   («Službeni vjesnik Brodsko-posavske PREDSJEDNIK 

županije» broj 9/09), Općinsko vijeće općine OPĆINSKOG VIJEĆA

Garčin, na svojoj 25. sjednici održanoj 13.veljače  Mato Jerković, v.r.

2013. godine,  donijelo je   

ODLUKU

o  izgradnji  crpne  stanice  za  vodoopskrbu

5.

Članak 1.

U skladu s prostorno-planskom dokumentacijom Na temelju članka 31. i 32. Zakona o 

općine  Garčin i Programom izgradnje crpne komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 

stanice za vodoopskrbu na području općine Garčin, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 

pristupa se izgradnji crpne stanice na lokaciji  178/04., 38/09., 79/09. i 49/11.), i članka 32. 

katastarske općine  Bicko Selo,  a koju lokaciju Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-

predstavlja kčbr. 386, u katastarskoj općini Bicko posavske županije“, broj 09/09.), Općinsko vijeće 
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općine Garčin na 25. sjednici održanoj 13. veljače („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

2013. godine donosi broj 21/04, 4/06, 15/09 i 18/12) dodaje se članak 5a. 

koji glasi:

IZMJENU I DOPUNU 

„Za objekte u postupku legalizacije 

Odluke o komunalnom doprinosu utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog 

doprinosa građevine po vrsti objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, 
3Članak 1. određena u kunama po prostornom metru (kn/m ) 

izgrađene građevine, kako slijedi:
U Odluci o komunalnom doprinosu 

VRSTA 
OBJEKTA 

 PRVA  
ZONA 

DRUGA ZONA 

    
Stambeni objekti i svi pomoćni 
prostori u sklopu stambenog 
objekta 
 
Proizvodni i  poslovni objekti 
(objekti ili dijelovi stambenog 
objekta koji su građeni u svrhu 
gospodarske djelatnosti, a nalaze se 
u građevinskoj ili  izvan građevinske 
zone, a nisu namijenjeni 
poljoprivrednoj proizvodnji) 

ukupno: 5,00 kn/m3 4,00 kn/m3 
   
- javne površine 2,00 kn/m3 2,00 kn/m3 
- nerazvrstane ceste 2,00 kn/m3 2,00 kn/m3 
- javna rasvjeta 1,00 kn/m3 1,00 kn/m3 

    
Pomoćni objekti 
(dvorišne zgrade, izdvojene garaže, 
drvarnice, natkrivene terase i slični 
objekti u funkciji stambenog 
objekta) 

ukupno: 2,00 kn/m3 2,00 kn/m3 
   
- nerazvrstane ceste 2,00 kn/m3 2,00 kn/m3 
- javna rasvjeta 1,00 kn/m3 1,00 kn/m3 
   

    
Gospodarski objekti 
(objekti za poljoprivrednu namjenu 
građeni u građevinskoj ili izvan 
građevinske zone) 

ukupno: 1,00 kn/m3 1,00 kn/m3 
   
- nerazvrstane ceste 1,00 kn/m3 1,00 kn/m3 
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Članak 2. II.

Ova Odluka stupa na snagu danom Ova Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom 
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku doprinosu stupa na snagu danom donošenja, a bit će 
Brodsko-posavske županije".objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.
OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/13-01/215

Ur.broj: 2178/06-13-01-1Klasa: 021-01/13-01/213 
Garčin, 13. veljače 2013. god.Urbroj: 2178/06-01-12-01

Garčin, 13. veljače 2013.
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆAPredsjednik
Mato Jerković, v.r.Općinskog vijeća:

Mato Jerković, v.r.

7.

6.

Na temelju članka 32. Statuta općine 

Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske Na temelju članka 32. Statuta općine 
županije" broj 9/09), Općinsko vijeće općine Garčin ("Službeni vjesnik" Brodsko - posavske 
Garčin na 25. sjednici održanoj 13. veljače 2013.g. županije br. 09/09) Općinsko vijeće općine Garčin 
donosina 25. sjednici održanoj 13. veljače 2013. g. 

donijelo je
ODLUKU

ODLUKU
 o izdvajanju djelatnosti iz Komunalnog 

poduzeća Garčin d.o.o.o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje 

dimnjačarskih poslova

I.

I.
U skladu sa Zakonom, Općinsko vijeće 

donijelo je Odluku o izdvajanju djelatnosti iz Raskida se Ugovor o koncesiji za 
Konunalnog poduzeća Garčin d.o.o.obavljanje dimnjačarskih poslova na području 

općine Garčin sklopljen s dimnjačarskim obrtom 

DIMKO - GAS iz Kaniže u skladu sa člankom 9. 
II.istog Ugovora.

Iz Komunalnog poduzeća Garčin d.o.o. 

izdvajaju se sve djelatnosti za koje je registrirano 

osim opskrbe pitkom vodom, te odvodnje  i 
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pročišćavanja otpadnih voda. II.

Janaf d.d. obvezao se snositi sve troškove vezane za 

III. realizaciju projekta.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku IV
Brodsko – posavske županije“.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
OPĆINSKO VIJEĆE donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 
OPĆINE GARČIN Brodsko – posavske županije“.

Klasa: 021-05/13-02/212 OPĆINSKO VIJEĆE 
Urbroj: 2178/06-13-01-2 OPĆINE GARČIN
Garčin, 13.veljače 2013.g

Klasa: 021-05/13-02/219
PREDSJEDNIK  Urbroj: 2178/06-13-01-2

OPĆINSKOG VIJEĆA Garčin, 13.veljače 2013.g
Mato Jerković, v.r.

PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.

8.

Na temelju članka 32. Statuta općine 9.
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" broj 9/09), Općinsko vijeće općine 

Garčin na 25. sjednici održanoj 13. veljače 2013.g. Na temelju članka 32. Statuta općine 
donosi Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" broj 9/09), Općinsko vijeće općine 
ODLUKU Garčin na 25. sjednici održanoj 13. veljače 2013. g. 

donosi
 o izgradnji vodovodne mreže prema terminalu 

Janaf-a d.d. ODLUKU

o kupovini nekretnina 
I.

Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je Članak 1.
Odluku o izgradnji vodovodne mreže prema 

terminalu Janaf-a d.d.u suradnji s općinom Gornja Općinsko vijeće donijelo je Odluku o 
Vrba i Janafom d.d. Zagreb. kupovini nekretnina u k.o. Garčin, k.č.br. 182 i 183 

površine 8632 m² po cijeni od 33.750,00 kn od 

Luke Trabalka iz Garčina, Kralja Tomislava 49.
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Članak 2. Članak 1.

Navedena čestica će se kupiti za potrebe Općinsko vijeće donijelo je Odluku o 
rješavanja imovinsko – pravnih odnosa za kupovini nekretnina u k.o. Trnjani, k.č.br. 396 
izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u površine 101 m² po cijeni od 8.000,00 kn od Željka 
Bickom Selu. Baze iz Trnjana, Sv. Marka 14.

Članak 3. Članak 2.

Za sve daljnje dogovore o kupovini Navedena čestica će se kupiti za potrebe 

nekretnina zadužuje se općinski načelnik. rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u 

Trnjanima na trasi vodovoda, kanalizacije i 

plina.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom Članak 3.

donošenja,  a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko – posavske županije“. Za sve daljnje dogovore o kupovini 

nekretnina zadužuje se općinski načelnik.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GARČIN

Članak 4.

Klasa: 021-05/13-02/209

Urbroj: 2178/06-01-13-1 Ova Odluka stupa na snagu danom 

Garčin, 13.veljače 2013.g donošenja,  a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko – posavske županije“.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINSKO VIJEĆE 

Mato Jerković, v.r. OPĆINE GARČIN

Klasa: 021-05/13-02/210

Urbroj: 2178/06-01-13-1

Garčin, 13.veljače 2013.g

10. PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.

Na temelju članka 32. Statuta općine 

Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" broj 9/09), Općinsko vijeće općine 

Garčin na 25. sjednici održanoj 13. veljače 2013. g. 

donosi

ODLUKU

o kupovini nekretnina 
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11. Klasa: 021-05/13-02/211

Urbroj: 2178/06-01-13-1

Garčin, 13.veljače 2013.g

Na temelju članka 32. Statuta općine 

Garčin (Službeni vjesnik Brodsko-posavske PREDSJEDNIK 

županije broj 9/09), Općinsko vijeće općine Garčin OPĆINSKOG VIJEĆA

na 25. sjednici održanoj dana 13. veljače 2013. g. Mato Jerković, v.r.

donosi

ODLUKU

o kupovini nekretnina 

12.

Članak 1.

Na temelju članka 32. Statuta općine 

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

kupovini nekretnina u k.o. Sapci, k.č.br. 353/5 županije" broj 9/09), Općinsko vijeće općine 

površine 308 m² po cijeni od 16.170.00 kn od Ivana Garčin na 25. sjednici održanoj 13. veljače 2013. g. 

Hradovi iz Sapca 130. donosi

ODLUKU

Članak 2.

o ustupanju nekretnina 
Navedena čestica će se kupiti za potrebe 

rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u Sapcima 

za rješavanje pješačke staze. I

Na temelju zamolbe Antuna i Blaženke 
Članak 3. Trabalko iz Garčina, Kralja Tomislava 47, 

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o ustupanju 
Za sve daljnje dogovore o kupovini nekretnina na k.č.br.22/2 u k.o. Garčin.

nekretnina zadužuje se općinski načelnik.

II
Članak 4.

Antun i Blaženka Trabalko kupili su stambeni 

Ova Odluka stupa na snagu danom objekt uz koji se nalazi navedena katastarska 

donošenja,  a objavit će se u „Službenom vjesniku čestica, a na kojoj je prijašnji vlasnik sagradio 

Brodsko – posavske županije“. peradarnik.

Naknadnim uvidom u gruntovni izvadak, 

OPĆINSKO VIJEĆE kopiju plana i posjedovni list, utvrđeno je da se ista 

OPĆINE GARČIN nalazi u vlasništvu općine Garčin.

Slijedom gore navedenog, Antunu i 

Blaženki Trabalko ustupa se k.č.br. 22/2 u k.o. 

Garčin.
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III najpovoljnije ponude.

Sve troškove nastale oko prijepisa 

vlasništva podmirit će podnositelj zamolbe. II.

Za parcelu br.3 površine 4178 m² kao jedini 

i najpovoljniji ponuditelj odabire se firma IV.
EXPERIO d.o.o. iz Vranovaca, Danka Matajića 21 

koja je u natječaju ponudila cijenu od 20,10 kn/m² Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
na 12 mjesečnih obroka. objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko - 

posavske županije".

III.OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE
Za sve poslove oko sklapanja Ugovora prema 

uvjetima iz natječaja zadužuje se načelnik općine.Klasa: 021-05/13-02/221

Urbroj: 2178/06-03-13-1

Garčin, 13.veljače 2013.g
IV                          

PREDSJEDNIK  
Ova Odluka stupa na snagu danom OPĆINSKOG VIJEĆA

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Mato Jerković, v.r.
Brodsko – posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GARČIN

Klasa: 021-05/13-02/20413.
Urbroj: 2178/06-13-01-2

Garčin, 13.veljače 2013.g

Na temelju članka 32. Statuta općine 
PREDSJEDNIK  Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

OPĆINSKOG VIJEĆAžupanije" broj 9/09), Općinsko vijeće općine 
Mato Jerković, v.r.Garčin na 25. sjednici održanoj 13. veljače 2013. g. 

donosi

ODLUKU

 o izboru najpovoljnije ponude po provedenom 
14.natječaju za prodaju zemljišta u Poslovnoj 

zoni Zadubravlje

Na temelju članka 32. Statuta općine 

Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske I.
županije br. 09/09) i članka 48. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. Na temelju provedenog natječaja za 
152/08 i 21/10), Općinsko vijeće općine Garčin na prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Zadubravlje, 
svojoj 25.  sjednici održanoj 13. veljače 2013. Općinsko vijeće donijelo je odluku o izboru 
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godine donosi III

RJEŠENJE Zadužuje se načelnik općine Garčin za provedbu 

Rješenja.

o djelomičnom raskidu ugovora o zakupu 

poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu RH na 

području općine Garčin br. 17 IV

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

I a bit će objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko 

– posavske županije“.

Temeljem članka 7. stavak 2. Ugovora o 

zakupu br. 17, sklopljenog dana 21.03.2005. Klasa: 021-01/13-01/218

godine između Republike Hrvatske i Ružice Urbroj: 2178/06-01-13-01

Mladar iz Sapca, Sapci 138, prema kojem Garčin, 13. veljače 2013. god.

zakupodavatelj može otkazati ugovor u slučaju 

povrata poljoprivrednog zemljišta prijašnjem PREDSJEDNIK 

vlasniku, Općinsko vijeće općine Garčin donijelo OPĆINSKOG VIJEĆA

je Rješenje o djelomičnom raskidu ugovora o Mato Jerković, v.r.

zakupu poljoprivrednog zemljišta, i to za k.č.br. 
2361 površine 0,8841 m , k.č.br. 361 površine 

2 20,8844 m   i dio k.č.br. 362/3 površine 0,3062 m  

sve to u k.o. Sapci.

II

Zakupoprimatelj je dužan po skidanju 

usjeva zemljište iz predmetnog Ugovora o zakupu 

predati u posjed Republici Hrvatskoj.
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1. „Za  obveznike  komunalnog  doprinosa  

koji  ozakonjuju  nezakonito  izgrađene  zgrade  

poljoprivredne,  gospodarske  namjene,  te  

Na  temelju  članka  31.  stavak  7.  Zakona  pomoćne  građevine  (dvorišne  zgrade,  izdvojene  

o  komunalnom  gospodarstvu  (”Narodne  garaže,  drvarnice,  natkrivene  terase  i  slične  

novine”  br.  26/03-pročišćeni  tekst,  82/04,  objeke  u  funkciji  stambenog  objekta)  utvrđuje  

110/04-Uredba,  178/04,  38/09,  79/09,  153/09,  se  visina  komunalnog  doprinosa  u  svim  zonama  

49/11,  84/11,  90/11  i  144/12)  i  članka  29.  u  iznosu  od  1,00 kn po m3".

Statuta  općine  Sibinj  (”Službeni  vjesnik  

Brodsko-posavske  županije”  br.  12/09.  i  21/11),  

Općinsko  vijeće  općine  Sibinj  na  svojoj  23.  Članak  3.

sjednici  održanoj  14. veljače  2013.  godine,  

donosi Odredbe  članka  1.  i  2.  ove  Odluke  

primjenjuju  se  isključivo  samo  na  zahtjeve  

podnijete  do  roka  propisanog  Zakonom  o  

ODLUKU postupanju  s  nezakonito  izgrađenim  zgradama  

(”Narodne  novine”  br. 86/12).

o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  

komunalnom  doprinosu

Članak  4.

Članak  1. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  

dana  od  dana  objavljivanja  u  „Službenom  

U  Odluci  o  komunalnom  doprinosu  vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

(”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  

br.  17/04,  19/05.  i  08/10)  iza  članka  3.  dodaje  OPĆINSKO  VIJEĆE

se  članak  3.a,  koji  glasi: OPĆINE  SIBINJ

„Za  obveznike  komunalnog  doprinosa  Klasa  :  021-05/13-01/1

koji  ozakonjuju  nezakonito  izgrađene  zgrade  Urbroj:  2178/08-01-13-2

stambene  namjene  utvrđuje  se  visina  Sibinj, 14. 2. 2013.  godine

komunalnog  doprinosa  u  svim  zonama  u  iznosu  

od  2,00 kn  po m3". Predsjednik

Općinskog  vijeća

Ivica  Galetić, v.r.

Članak  2.

Iza  članka  3.a  dodaje  se  članak  3. b,  

koji  glasi:

OPĆINA  SIBINJ
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

1.

Na temelju članka 31. i 32. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN  26/03 - pročišćeni tekst i 82/04, 
110/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.), te članka 32. Statuta općine 
Velika Kopanica ( "Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 9/09.), Općinsko vijeće općine Velike 
Kopanice na svojoj 41.  sjednici održanoj 13. veljače 2013. godine donosi

ODLUKU
 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
općine Velika Kopanica

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" 25/12) u članku 5. točke I,II, III mijenjaju se i glase:

I. ZONA

3- Stambeni i pomoćni objekti…………………………….1,00 kn/ m
3- Poslovni i proizvodni objekti u naselju……………….. 1,00 kn/ m
3- Poslovni i proizvodni objekti izvan naselja……………1,00 kn/ m

3- Gospodarski objekti u naselju………………………….1,00 kn/ m
3- Gospodarski objekti izvan naselja……………………..1,00 kn/ m
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II. ZONA

3- Stambeni i pomoćni objekti…………………………….1,00 kn/ m
3- Poslovni i proizvodni objekti u naselju……………….. 1,00 kn/ m
3- Poslovni i proizvodni objekti izvan naselja……………1,00 kn/ m

3- Gospodarski objekti u naselju………………………….1,00 kn/ m
3- Gospodarski objekti izvan naselja……………………..1,00 kn/ m

III. ZONA

3
- Stambeni i pomoćni objekti…………………………….1,00 kn/ m

3
- Poslovni i proizvodni objekti u naselju……………….. 1,00 kn/ m

3
- Poslovni i proizvodni objekti izvan naselja……………1,00 kn/ m

3
- Gospodarski objekti u naselju………………………….1,00 kn/ m

3
- Gospodarski objekti izvan naselja……………………..1,00 kn/ m

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se na vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada koji su podnijeli zahtjev za 
ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području općine Velika Kopanica ili izgradnju novih u periodu od 
13. veljače 2013.godine do 30.lipnja 2013.godine. 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa:363-01/13-01/6
Ur.broj:2178/12-03-13-01
Velika Kopanica, 13. veljače 2013.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Divić,dipl.ing.agr., v.r.
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2.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne 
novine“, broj 24/11), i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", 
broj 09/09), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica je na 41. sjednici održanoj 13. veljače 2013. godine donijelo:
 

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
u 2013. godini (siječanj-lipanj)

I

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju 
najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću općine Velika Kopanica (u nastavku teksta: Općinsko vijeće) u 
Općinskom vijeću koji su izabrani s nezavisnih lista, koja su osigurana u Proračunu općine Velika Kopanica za 
2013. godinu, u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn. 

II

Sredstva iz točke 1. ove Odluke raspoređuju se tako da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog 
vijećnika, i da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 
predviđenog za svakog vijećnika. 

III

Prema kriterijima iz točke 1. i 2. ove Odluke utvrđuje se jednaki iznos sredstava za svakog pojedinog 
vijećnika u iznosu od 1.879,69 kn. 

Za svakog vijećnika podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 187,96 kn. 
Sredstva se raspoređuju političkim strankama i nezavisnim vijećnicima kako slijedi:

Red. 
broj 

Politička stranka Broj 
vijećnika 

Od toga podzastupljeni 
spol 

Koeficijent Iznos u 
kunama 

1. HDZ 7 1 7,1 13.345,79 
2. HSP 2 1 2,1 3.947,34 
3. HSS 2 0 2 3.759,38 
4. SDP 2 1 2,1 3.947,34 
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IV

S obzirom na predstojeće izbore za novi saziv Općinskog vijeća u svibnju 2013. godine, sredstva iz točke 
1. i točke 3. ove Odluke rasporedit će se razmjerno, tj. za šest mjeseci, odnosno 50% navedenih iznosa, dok će se 
50% iznosa iz točke 1. ove Odluke rasporediti sukladno novom sazivu Općinskog vijeća. 

V

Sredstva iz točke 4. ove Odluke doznačuju se političkim strankama na njihove račune, tromjesečno u 
jednakim iznosima. 

VI

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPNICA

Klasa: 021-01/13-01/1
Ur.broj:2178/12-03-13-01
Velika Kopanica, 13. veljače 2013.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r.

3.

Na temelju članka 6. stavak 5. i članka 42. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 
("Narodne novine", broj 125/11.) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije», broj 09/09.), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 41. sjednici održanoj dana 13. 
veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU

o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu općine Velika Kopanica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine 
Velika Kopanica sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku, određuju se tijela za provođenje natječaja, 
te način sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
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Članak 2.

Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke smatraju se poslovne i zdravstvene zgrade, poslovne 
prostorije, garaže i garažna mjesta.

Poslovnim prostorom u vlasništvu općine Velika Kopanica upravlja općina Velika Kopanica.

Članak 3.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve privremenog korištenja poslovnog prostora ili dijela 
poslovnog prostora radi održavanja savjetovanja, predavanja, priredaba, sajmova ili u druge slične svrhe, a čije 
korištenje ne traje duže od 30 (trideset) dana. 

Članak 4.

Poslovni prostor u vlasništvo općine, te pravnih osoba u njenom vlasništvu ili pretežitom vlasništvu daje 
se u zakup putem javnog natječaja. 

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme, s trajanjem zakupa do najduže 5 (pet) godina.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog 

natječaja u slučaju iz članka 6.stavak 2. i 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči općine Velika Kopanica i na Web stranici općine Velika 

Kopanica, te u tjednom tisku.

Članak 5.

Odluku o raspisivanju natječaja, odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja iz prethodnog 
članka i odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi načelnik a za pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu 
općine nadležno tijelo utvrđeno aktima te pravne osobe.

II. UVJETI I POSTUPAK NATJEČAJA

Članak 6.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, a usmenim nadmetanjem 
samo u slučaju iz članka 12. ove Odluke.

Rok za dostavu ponuda iznosi 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja.

Članak 7.

Natječaj

Natječaj za davane u zakup poslovnog prostora treba sadržavati:
a) adresu, namjenu i površinu poslovnog prostora,

2
b) početni iznos jedinične zakupnine mjesečno po m
c) vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup
d) iznos jamčevine kao i odredbu da mu, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora 

odnosno ukoliko ugovor ne sklopi u roku kojeg odredi načelnik, iznos jamčevine neće biti vraćen,
e) dan i vrijeme kad se može pogledati poslovni prostor
f) odredbu da na javnom natječaju ne može učestvovati natjecatelj koji prema općini ne ispunjava obveze,
g) dan i vrijeme otvaranja ponuda tjednom tisku. 
h) dokaz o pravu prvenstva
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i) odredbu da općina zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, odnosno ne prihvatiti niti jednu 
ponudu.

Članak 8.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) sastoji se od predsjednika, i dva (2) člana.

Kad odluku o imenovanju Povjerenstva donosi nadležno tijelo utvrđeno aktima pravne osobe u vlasništvu 
ili pretežitom vlasništvu općine najmanje jedan član Povjerenstva mora biti predstavnik općine kojeg imenuje 
načelnik. 

O svom radu Povjerenstvo vodi zapisnik kojeg potpisuju svi nazočni ponuditelji ili njihovi punomoćnici i 
članovi Povjerenstva.

Članak 9.

Pismene ponude dostavljaju se na adresu općine Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika 
Kopanica, poštom ili neposredno. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – Ponuda za 
natječaj“

Ponuda treba sadržavati:

1. naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja, sjedište ili adresu i OIB, naziv banke i broj mjesečno po m2, 
računa radi povrata jamčevine, 

2. oznaku poslovnog prostora na koji se odnosi ponuda
3. ponuđenu mjesečnu zakupninu u apsolutnom iznosu 
4. kratak opis djelatnosti koju će ponuditelj obavljati u poslovnom prostoru

Uz ponudu treba priložiti:

1. presliku osobne iskaznice (ukoliko je natjecatelj fizička osoba), odnosno izvadak iz registra ne stariji od 
30 dana za pravne osobe,

2. dokaz o uplaćenoj jamčevini 
3. ovlaštenje (za zastupanje pravnih osoba) odnosno punomoć (za punomoćnika ponuditelja - 

fizičku osobu), 
4 . dokaz o prvenstvenom pravu (ukoliko isto postoji) 
5. pisanu izjavu da nema nepodmirenih dugova prema općini i pravnim u njenom vlasništvu ili 

pretežitom vlasništvu
 
Tekstom natječaja može se propisati i dostava druge dokumentacije ili podataka.

Članak 10. 

Otvaranje i razmatranje prispjelih ponuda provodi Povjerenstvo na mjestu i u vrijeme određeno u 
natječaju.
Prije otvaranja prispjelih ponuda Povjerenstvo će utvrditi:
− broj prispjelih ponuda,
− te identitet nazočnih ponuditelja ili njihovih opunomoćenika,
− broj izjava o povlačenju ponude.

Po utvrđenju činjenica iz stavka 2. ovog članka pristupa se otvaranju omotnica prispjelih ponuda 
redosljedom njihova zaprimanja, pri čemu predsjednik Povjerenstva čitanjem upoznaje nazočne sa sadržajem 
svake ponude.
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Nepravodobne, nečitke, nepotpune ili ponude s ponuđenim iznosom manjim od početnog iznosa 
zakupnine nije priložen dokaz o uplaćenoj jamčevini, zapisnički će se utvrditi njihova nevaljalost.

Ponude koje se utvrde valjanim Povjerenstvo razmatra usporedbom pristiglih ponuđenih zakupnina i 
zapisnički utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najveći 
iznos zakupnine.

Članak 11.

U slučaju da na natječaju za jedan poslovni prostor pristigne više ponuda s istim iznosom ponuđene 
zakupnine, a koji je ujedno i najviši, nadmetanje se između tih ponuditelja iskazivanjem većeg iznosa od 
ponuđene zakupnine u pisanom obliku.

Ponuđeni iznos mora biti najmanje 10% veći od dostavljene ponude.
Ukoliko i na taj način ponuditelji ponude isti iznos nadmetanje se nastavlja dok jedan ponuditelj ne ponudi 

veći iznos od drugoga.

Članak 12.

Ukoliko ponuditelj koji je ponudio najveći iznos zakupnine odustane nakon provedenog postupka 
otvaranja pisanih ponuda Povjerenstvo utvrđuje drugog najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 13.

Nakon utvrđivanja najpovoljnije ponude pristupa se utvrđenju koji od nazočnih ponuditelja želi ostvariti 
prvenstveno pravo prihvaćanjem najvećeg ponuđenog iznosa zakupnine.

Članak 14.

Po okončanju postupka natječaja zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom najpovoljnije ponude 
Povjerenstvo dostavlja načelniku, a za pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu nadležnom tijelu 
utvrđenom aktima te pravne osobe, radi donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim sudionicima natječaja.

Članak 15.

Ukoliko ponuditelj koji je sudjelovao u javnom natječaju, a čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, 
smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete ili ako smatra da 
postupak javnog natječaja nije pravilno proveden, ima pravo u roku od osam (8) dana od dana primitka odluke iz 
prethodnog uložiti prigovor načelniku, odnosno nadležnom tijelu utvrđenom aktima pravne osobe u vlasništvu ili 
pretežitom vlasništvu općine.

Obrazložena odluka o prigovoru mora biti dostavljena podnositelju prigovora u roku od (15) dana od dana 
podnošenja prigovora.

Zakupnina

Članak 16.

Početni iznos mjesečne zakupnine određuje se prema iznosu zakupnine uzimajući u obzir namjenu 
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poslovnog prostora i to:

Članak 17.

Zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed, i to najkasnije do desetog dana u mjesecu. 

Članak 18.

Troškovi korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni 
prostor obveza su zakupnika i ne uračunavaju se u zakupninu ako to nije izričito ugovoreno.

Jamčevina

Članak 19.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke, odnosno pravne osobe koje udovoljavaju općim i 
posebnim uvjetima natječaja polazeći od općih propisa (opći uvjeti) i posebnih odredbi natječaja (posebni uvjeti), 
te pod uvjetom da uplate jamčevinu najmanje u visini dvostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine. 

Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja zadržava se i uračunava u zakupninu.
Ponuditelji mogu odustati od ponude prije otvaranja ponuda i u tom slučaju imaju pravo na povrat 

jamčevine. 
U slučaju odustajanja od ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda gubi se pravo na 

povrat jamčevine. 
Jamčevine uplaćene od ponuditelja čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 15 

(petnaest) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Prvenstveno pravo

Članak 20.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pod uvjetom da nisu korisnici mirovine 
ostvarene po tom Zakonu, da ispunjavaju uvjete iz natječaja, te prihvate najveći ponuđeni iznos zakupnine. 

Prednost pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno. Ako na natječaju sudjeluje i 
zadovoljava uvjete natječaja više osoba s prvenstvenim pravom red prvenstva između tih osoba ostvaruje se tako 
da prednost imaju: 

- članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
- članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
- HRVI iz Domovinskog rata, 
- dragovoljci iz Domovinskog rata, 
- ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta 

Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci

DJELATNOSTI 
 

POVRŠINA U m2 IZNOS kn/ m2 

UGOSTITELJSTVO do 200 m2 6,50 kn 
TRGOVINA do 250 m2  5,50 kn  
USLUŽNE DJELATNOSTI do 250 m2  5,00 kn 
ZANATSTVO do 200 m2 4,50 kn 
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Ukoliko se ni prema stavku 2. ovoga članka ne može odrediti red prvenstva, prednost imaju natjecatelji s 
više članova obitelji.

III UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 21.

S ponuditeljem, čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, sklapa se ugovor o zakupu poslovnog 
prostora, u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o odabiru, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po 
javnom bilježniku. Trošak javnog bilježnika snosi zakupnik.

Članak 22.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora općina ne može sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima 
dospjelu nepodmirenu obvezu prema njenom proračunu, osim ako je, sukladno posebnim propisima, odobrena 
odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Članak 23.

Odredbe ugovora o zakupu koje se odnose na sadržaj ugovora, predaju i održavanje poslovnog prostora, 
radove na popravcima, uređenju i preinakama poslovnog prostora, obvezu plaćanja naknade za korištenje 
zajedničkih uređaja i prostorija, obvezu plaćanja komunalne naknade, ostala prava i obveze ugovornih strana 
moraju se utvrditi u skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora. 

Na zakupne odnose koji nisu uređeni Zakonom i ovom Odlukom primjenjuju se opći propisi
obveznog prava o zakupu.

Članak 24.

Ako fizička ili pravna osoba čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od zaključenja ugovora 
ili ne pristupi njegovom zaključenju u roku iz članka 21., ove Odluke, načelnik može donijeti odluku o odabiru 
sljedeće najpovoljnije ponude koja ispunjava uvjete iz javnog natječaja ili poništiti javni natječaj. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 25.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je prije potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora dostaviti općini 
solemniziranu zadužnicu koja pokriva godišnji iznos zakupnine.

IV PRESTANAK ZAKUPA

Članak 26.

Zakup poslovnog prostora prestaje na način utvrđen Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.
Ako ugovorom nije drukčije određeno otkazni rok iznosi 30 (trideset) dana, a otkaz se može dati samo 

prvog ili petnaestog dana u mjesecu.
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Članak 27.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme svaka ugovorna 
strana može otkazati u svako doba, ako druga ugovorna strana ne izvršava svoje obveze utvrđene ugovorom ili 
Zakonom. 

Članak 28.

Općina zadržava pravo raskida ugovora o zakupu u slučaju kada to zahtijeva interes općine. 
Općina može otkazati ugovor o zakupu, bez obzira na ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa ako:
- zakupnik korištenjem poslovnog prostora ometa ostale korisnike nekretnine u mirnom 

korištenju iste,
- ako zakupnik izgubi pravo na obavljanje djelatnosti temeljem rješenja nadležnog tijela,
- ako se poslovni prostor mora rušiti, 
- ako zakupnik u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pisane opomene ne plati dospjelu zakupninu 

ili troškove za dva uzastopna mjeseca ili 3 (tri) mjeseca u bilo kojem razdoblju tekuće godine, 
- ako zakupnik duže od 60 (šezdeset) dana ne koristi poslovni prostor bez opravdanog razloga, 
- ako zakupnik ne dostavi zakupodavcu novu solemniziranu zadužnicu koja pokriva godišnji iznos 

ugovorene zakupnine u roku od 15 dana od dana primitka poziva za dostavu iste.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.

Za rješavanje spora između zakupodavca i zakupnika o međusobnim pravima i obvezama iz ugovora o 
zakupu, te za ispražnjene poslovnog prostora nadležan je sud.

Članak 30.

Na pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora i Zakona o obveznim odnosima.

Članak 31.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o uvjetima davanja poslovnog prostora u 
vlasništvu općine Velika Kopanica, listopada 1997. g.

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu (8) osmog dana od objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa : 372-02/13-01/01
Urbroj : 2178/12-03-13-1
Velika Kopanicai, 13. veljače 2013.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r.
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4. Željko  Abramović,  Vrpolje,  Štrossmajerova 

12, OIB 80436883716.

Na  temelju  članka  21.  i  članka  30.  

stavak  2.  Zakona  o  vatrogastvu  (”Narodne  Članak  2.

novine”  106/99,  117/01,  36/02,  96/03,  139/04,  

174/04,  38/09,  i  80/10)  i  članka  39.  Zakona  o  Ovaj  Zaključak  stupa  na snagu  danom  

lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  

(”Narodne  novine”  33/01,  60/01,  129/05,  vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

1209/07,  125/08,  36/09,  150/11.  i  144/12.)  i  

članka  46.  Statuta  općine  Vrpolje  (”Službeni  OPĆINA  VRPOLJE

vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  9/09),  OPĆINSKA  NAČELNICA

općinska  načelnica  općine  Vrpolje  12.  veljače  

2013.  godine  donijela  je Klasa  .  023-01/13-01/07

Urbroj:  2178/11-01/13-1

ZAKLJUČAK Vrpolje,  12.  veljače  2013. g.

o  potvrđivanju  imenovanja  zapovjednika  Načelnica

vatrogasne  postrojbe  Dobrovoljnog  općine  Vrpolje

vatrogasnog  društva  Vrpolje Ankica  Zmaić, v.r.

Članak  1.

Općinska  načelnica  općine  Vrpolje  

potvrđuje  imenovanje  zapovjednika  vatrogasne  

postrojbe  Dobrovoljnog  vatrogasnog  društva  

Vrpolje  u  osobi

OPĆINA  VRPOLJE

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  2Strana:  206



Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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