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ŽUPANIJA

- akti  župana: II.

Plan  prijema  sadrži:

17. Stvarno  stanje  popunjenosti  radnih  

mjesta  u  upravnim  tijelima  i  uredima,

- potreban  broj  službenika  i  namještenika  

Na  temelju  članka  10.  Zakona  o  na  neodređeno  vrijeme  za  2013.,

službenicima  i  namještenicima  u  lokalnoj  i  - potreban  broj  vježbenika  odgovarajuće  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (”Narodne  stručne  spreme  i  struke  u  upravnim  

novine”  br.  86/08.  i  61/11)  župan  Brodsko- odjelima,  Stručnoj  službi  i  uredima,

posavske  županije  donosi - potreban  broj  službenika  i  namještenika  

na  neodređeno  vrijeme  zbog  povećanog  

PLAN opsega  poslova  ili  zamjene  odsutnog  

službenika  koji  se  nalazi  na  bolovanju  

prijema  u  službu  u  2013. (rodiljni  dopust  i  sl.),

- potreban  broj  pripadnika  nacionalnih  

manjina  radi  ostvarivanja  zastupljenosti  

I. sukladno  Ustavnom  zakonu  o  pravima  

nacionalnih  manjina  i  Zakona  o  

Ovim  Planom  utvrđuje  se  stvarno  stanje  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  

popunjenosti  radnih  mjesta  u  županijskim  samoupravi.

upravnim  odjelima  i  službama,  te  Uredu  za  

unutarnju  reviziju  i  Uredu  župana  Brodsko-

posavske  županije  na  dan  donošenja  Plana,  III.

potreban  broj  službenika  i  namještenika  na  

neodređeno  vrijeme,  te  potreban  broj  Podaci  iz  točke  I.  Plana  iskazani  su  u  

vježbenika  u 2013. tablici  koja  se  nalazi  u  prilogu  i  čini  sastavni  

dio  ovog  Plana.



Kratice  u  tablici  imaju  sljedeće  stručno  osposobljavanje  za  rad  bez  zasnivanja  

značenje: radnog  odnosa  u  trajanju  vježbeničkog  staža,  

propisanog  člankom  86.  Zakona  o  službenicima  

- MSS - radna  mjesta  za  koje  se  potrebno  i  namještenicima  u  lokalnoj  i  područnoj  

stručno  znanje  magistra  struke  ili  (regionalnoj)  samoupravi.

stručnog  specijaliste  (VSS), Vježbenici  iz  stavka  prvog  ove  odredbe  

primit  će  se  na  rad  temeljem  ugovora  sa  

- PS - radna  mjesta  za  koje  je  potrebno  Zavodom  za  zapošljavanje,  a na  osnovi  

znanje  sveučilišnog  prvostupnika  struke  poticajnih  mjera  Vlade  Republike  Hrvatske  

ili  stručnog  prvostupnika  struke  (VŠS), „Stručno  osposobljavanje  bez  zasnivanja  radnog  

odnosa”  u  2013.

- SSS - radna  mjesta  za  koje  je  potrebno  

stručno  znanje  srednje  stručne  spreme,

V.

- NSS - radna mjesta  za  koje  je  potrebno  

stručno  znanje  niže  stručne  spreme  ili  Ovaj  Plan  objavljuje  se  u  „Službenom  

završena  osnovna  škola, vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

- V - vježbenici. Klasa  :  023-01/13-01/275

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

Slavonski  Brod,  12.  ožujka  2013.

IV.

Župan

Sukladno  odredbi  članka  41.  Zakona  o  Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

radu  (”Narodne  novine”  br.  149/09.  i  61/11.)  u  

upravnim  tijelima  Županije  u  2013.  godini  

planira  se  primiti  određeni  broj  vježbenika  na  
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18. 7. Zdenka  Jukić, bacc. sestrinstva - 

predstavnik  Doma  za  starije  i  nemoćne  

osobe  Slavonski  Brod

Na  temelju  članka  178.  stavka  2.  8. Tamara  Brezičević, dipl.soc.radnik - 

Zakona  o  socijalnoj  skrbi  (”Narodne  novine”  predstavnik  zdravstvenih  ustanova

broj  73/97,  27/01,  59/01,  82/01,  103,03,  44/06,  9. Fra  Ilija  Jerković - predstavnik  

79/07,  57/11.  i  32/12.)  i  članka  4.  Odluke  o  poslodavaca  u  socijalnoj  skrbi

osnivanju  Savjeta  za  socijalnu  skrb  Brodsko- 10. Lucija  Brnić,prof. - predstavnik  

posavske  županije,  župan  Brodsko-posavske  ustanova  obrazovanja

županije  donosi 11. Vinko  Kuzmić - predstavnik  fizičkih  

osoba  koje  se  bave  socijalnom s krbi

RJEŠENJE 12. Daliborka  Koncoš, dipl.oec. - 

predstavnik  Zavoda  za  zapošljavanje  

o  imenovanju  predsjednika  i  članova Slavonski  Brod

Savjeta  za  socijalnu  skrb

Brodsko-posavske  županije

II.

I. Savjet  za  socijalnu  skrb  osniva  se  u  

cilju  planiranja  i  razvoja  mreže  socijalnih  

Za  predsjednika  Savjeta  imenuje  se: usluga  i  ostvarivanja  prava,  obveza,  mjera  i  

ciljeva  socijalne  skrbi  na  području  Brodsko-

Klara  Šćuka, univ.spec.oec. posavske  županije,  a  u  skladu  sa  Zakonom  o  

socijalnoj  skrbi  i  Odluci  o  osnivanju  Savjeta  za  

Za  članove  Savjeta  imenuju  se: socijalnu  skrb  Brodsko-posavske  županije.

1. Branka  Došen, iur.,  predstavnik  

regioanlne  samouprave III.

2. Stanka  Jelinić, dipl.soc.radnik. - 

predstavnik  grada  Slavonskog  Broda Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

3. Slavica  Nikšić,prof.defektolog - donošenja,  a  objavit  će  se  u „Službenom  

predstavnik  Centra  za  socijalnu  skrb  vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

Slavonski  Brod

4. Lidije  Rajković. dipl.soc.radnik - Klasa  :  550-01/12-01/42

predstavnik  Centra  za  socijalnu  skrb  Urbroj:  2178/1-07-12-3

Nova  Gradiška Slavonski  Brod,  13.  ožujka  2013.

5. Katarina  Junačko,dipl.soc.radnik - 

predstavnik  Doma  za  djecu Župan

6. Vlč. Markan  Kormanjoš - predstavnik Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

vjerskih  zajednica
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OPĆINA  BEBRINA

1. Članak 2.

Iza članka 5 dodaje se članak  5.a, koji glasi:

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba, Članak 5.a

178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 

144/12), članka 22. Zakona o postupanju s Za sve obveznike komunalnog doprinosa 

nezakonito izgrađenim zgradama i članka 30. uključujući i one koji ozakonjuju nezakonito 

Statuta općine BEBRINA („Službeni vjesnik izgrađene zgrade za koje je doneseno rješenje o 

Brodsko-posavske županije“ br. 09/09), Općinsko izvedenom stanju i to: zgrade poljoprivredne 

vijeće općine BEBRINA na svojoj 24. sjednici namjene te pomoćne građevine (dvorišne 

održanoj dana 14. ožujka  2013.godine, donosi zgrade, ljetne kuhinje, izdvojene garaže, 

nadstrešnice, drvarnice, natkrivene terase i 

ODLUKU slični objekti u funkciji stambenog objekta) 

utvrđuje se visina komunalnog doprinosa u svim 
3o izmjenama i dopunama Odluke o zonama u iznosu od 1,00 kn/m .“

komunalnom doprinosu 

Članak 3. 
Članak 1.

Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa 
U Odluci o komunalnom doprinosu  („Službeni uključujući i one koji ozakonjuju nezakonito 
vjesnik Brodsko-posavske županije“  br.18/06, izgrađene zgrade za koje je doneseno rješenje o 
2/2010)  članak 5.  mijenja se i glasi: izvedenom stanju iz članka 1. i 2. ove Odluke 

oslobađaju se svi objekti javne namjene bez 

obzira na investitora.
Članak 5

 „Za sve obveznike komunalnog doprinosa  Članak 4. 
uključujući i one koji ozakonjuju nezakonito 

izgrađene zgrade za koje je doneseno rješenje o Odredbe članka 1., 2. i 3. ove Odluke primjenjuju se 
izvedenom stanju i to: stambene, poslovne, na zahtjeve podnijete do roka propisanog Zakonom 
gospodarsko-proizvodne namjene te vikendice i o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
klijeti,  utvrđuje se visina komunalnog doprinosa u („Narodne novine“ br. 86/12), kao i na zahtjeve  

3
iznosu od 2,00 kn/m “ podnijete  za obračun komunalnog doprinosa za 
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izdavanje  rješenja o uvjetima građenja  za zahvate 2.

u prostoru temeljem odredbi Zakona o 

komunalnom gospodarstvu.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

Članak 5. novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta općine 

Postupci  započeti do stupanja na snagu ove Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Odluke, za koje je podnijet zahtjev za obračun županije", br.  09/09), a u vezi sa člankom 8. 

komunalnog doprinosa, a u kojem nije donijeto Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

rješenje o komunalnom doprinosu u postupku samoupravi i člankom 54. Zakona o izmjenama i 

ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada  i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

postupku izdavanje  rješenja o uvjetima građenja  (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ br. 

za zahvate u prostoru, iz članka 1. i 2.ove Odluke, 144/12.), Općinsko vijeće općine BEBRINA na 

nastavit će se i dovršiti prema odredbama ove svojoj  24. sjednici održanoj 14.ožujka  

Odluke. 2013.godine, donijelo je

Članak 6. STATUT

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana općine Bebrina

objavljivanja  u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

I.  OPĆE ODREDBE

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BEBRINA Članak  1.

Klasa:  363-01/13-01/- Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni 

Urbroj: 2178/02-03-13-1 djelokrug općine Bebrina , njezina službena 

Bebrina,  14. ožujak 2013.godine obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i 

način rada tijela općine, način obavljanja poslova, 

Predsjednik oblici neposrednog sudjelovanja građana u 

Mijo Belegić, v.r. odlučivanju, način provođenja referenduma u 

pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna 

samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja 

s drugim jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, te druga pitanja od 

važnosti za ostvarivanje prava i obveza općine 

Bebrina (dalje u tekstu: općina).

Samoupravni djelokrug općine iz stavka 1. ovog 

članka uređen je u poglavljima kako slijedi:

I.  OPĆE ODREDBE

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE 

III. JAVNA PRIZNANJA

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 

LOKALNE I PODRUČNE
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(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE Članak 4.

GRAĐANA U ODLUČIVANJU

1. Referendum Općina ima grb i zastavu.  

2. Mjesni zbor građana

3. Predstavke i pritužbe Grb i zastava općine mogu se rabiti na način kojim 

se poštuje tradicija i dostojanstvo općine.

VII. TIJELA  OPĆINE Središnje tijelo državne uprave nadležno za 

1. Općinsko vijeće lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 

       1.1.  Radna tijela Općinskog vijeća donosi rješenje o odobrenju grba i zastave.

       2.   Općinski načelnik Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka nije 

dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni 

VIII. UPRAVNA TIJELA – Jedinstveni upravni spor.

odjel

IX. JAVNE SLUŽBE

X. MJESNA SAMOUPRAVA Članak 5.

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE 

XII. AKTI OPĆINE I NADZOR NAD Grb općine Bebrina svjetlo plavi je štit omeđen 

ZAKONITOŠĆU crvenim obrubom. Na štitu se nalazi  crtež serežana 

XIII. JAVNOST RADA (graničara)  srebrne boje  sa crnim obrubnim 

XIV. PROMJENE STATUTA OPĆINE linijama.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 6.

Članak 2.

Zastava općine Bebrina je jednobojna - tamno 

Općina je jedinica lokalne samouprave a područje plave boje s grbom općine u sredini zastave na 

na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o sjecištu dijagonale.

područjima županija, gradova i općina u Republici Omjer širine i dužine zastave je 2:1, a visina grba je 

Hrvatskoj. 2/3 širine.

Granica općine ide granicama područja rubnih 

katastarskih općina u kojima su smještena naselja. Članak 7.

U sastavu općine su sljedeća naselja: Bebrina, Dan općine Bebrina je 17.travanj – dan kada je 

Banovci, Dubočac, Kaniža, Stupnički Kuti, konstituirano  Općinsko vijeće općine Bebrina i  

Šumeće i Zbjeg. time  ustrojena  općina Bebrina kao jedinica 

lokalne samouprave.

Granice općine mogu se mijenjati na način i u 

postupku propisanom  zakonom.

Članak 8.

Članak 3. Način uporabe i zaštita obilježja općine utvrđuje se 

posebnom odlukom općinskog načelnika. 

Općina je pravna osoba.

Sjedište općine je u Bebrini, Bebrina 81.
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III. JAVNA PRIZNANJA IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 

LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  

Članak 9. SAMOUPRAVE

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja Članak 12.

za osobita postignuća i doprinos od značaja za 

razvitak i ugled općine, a osobito za naročite Os tvaru juć i  za jedničk i  in te res  u  

uspjehe ostvarene u području gospodarstva, unapređivanju gospodarskog, društvenog i 

znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja kulturnog razvitka, općina uspostavlja i održava 

čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, suradnju s drugim jedinicama lokalne  samouprave 

tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i 

djelatnosti. međunarodnim ugovorima.

Članak 10. Članak 13.

Javna priznanja općine su: Općinsko vijeće donosi odluku o 

uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji 
1. Počasni građanin, dugoročan i trajan interes za uspostavljanje 
2. Nagrada za životno djelo, a osobito za suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. 

naročite uspjehe ostvarene u području 

gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te 
unapređivanja čovjekovog okoliša, postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se 
ljudskih prava, športa, tehničke kulture, posebnom odlukom Općinskog vijeća.
zdravstva i drugih javnih djelatnosti, 

3. Nagrada, za naročite uspjehe ostvarene u 

području gospodarstva, znanosti, kulture, Članak 14.
zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, 

ljudskih prava, športa, tehničke kulture, O uspostavljenoj suradnji sklapa se 
zdravstva i drugih javnih djelatnosti, sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).

4. Zahvalnica, za naročite uspjehe ostvarene 

u području gospodarstva, znanosti, kulture, Sporazum  o suradnji općine i lokalne jedinice 
zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, druge države objavljuje se u službenom glasilu 
ljudskih prava, športa, tehničke kulture, općine, ukoliko postoji, a ukoliko nema općina 
zdravstva i drugih javnih djelatnosti. službeno glasilo, objavit će se u službenom glasilu 

Županije.

Članak 11.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov 

izgled i oblik, postupak dodjele, te tijela koja Članak 15.
provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se 

posebnom odlukom Općinskog vijeća. Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz 

samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom 

Republike Hrvatske i zakonima, te  podliježe samo 

nadzoru zakonitosti rada i akata tijela općine.
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Članak 16. Članak 18.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

poslove lokalnog značaja kojima se neposredno samoupravnog djelokruga općine, čije je 

ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili obavljanje od interesa za građane na području više 

zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom 

poslove koji se odnose na: prenijeti na  Brodsko-posavsku županiju.

1.   uređenje naselja i stanovanje, Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

2.   prostorno i urbanističko planiranje, samoupravnog djelokruga općine posebnom 

3. komunalno gospodarstvo, odlukom prenijeti na mjesne odbore.

4. brigu o djeci,

5. socijalnu skrb,

6. primarnu zdravstvenu zaštitu, VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 

7. odgoj i osnovno obrazovanje, GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

8. kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

9. zaštitu potrošača, Članak 19.

10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

11. protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, Građani mogu neposredno sudjelovati u 

12. promet na svom području, te odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog 

13. ostale poslove sukladno posebnim referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa 

zakonima. zakonom i ovim Statutom.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog 

djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 1. Referendum

uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog 

članka. Članak 20 .

Sadržaj i način obavljanja poslova iz Referendum se može raspisati radi 

samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta općine, 

odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz 

u skladu sa zakonom i ovim Statutom. djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog 

pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni 

 područja općine kao i o drugim pitanjima 

Članak 17. određenim zakonom.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz Pri jedlog za donošenje odluke o  

članka 16. ovoga Statuta organizirati zajednički s raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovoga 

drugom jedinicom lokalne samouprave ili više članka može temeljem odredbi zakona i ovog 

jedinica lokalne samouprave, osnivanjem Statuta, podnijeti:

zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili - jedna trećina članova Općinskog vijeća, 

službe, zajedničkog trgovačkog društva ili - općinski načelnik, 

zajednički organizirati obavljanje pojedinih - većina vijeća mjesnih odbora na području 

poslova u skladu s posebnim zakonom. općine 

- i najmanje 20% ukupnog broja birača 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan upisanih u popis birača općine.

stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće.
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Članak 21. Ako središnje tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje 

stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati 

raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja 

njegovog zamjenika. odluke o ispravnosti prijedloga.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi Ako je raspisivanje referenduma predložila 

opoziva općinskog načelnika i njegovog  najmanje jedna trećina članova predstavničkog 

zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 

broja birača upisanih u popis birača općine. predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje 

referenduma predložila većina vijeća mjesnih 

            Prijedlog mora biti podnesen u pisanom odbora na području općine, predstavničko tijelo 

obliku i mora sadržavati: dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te 

- osobne podatke (ime i prezime, adresu ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o 

prebivališta i JMBG) raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od 

-  i vlastoručni potpis birača. zaprimanja prijedloga.

            Općinsko vijeće ne smije raspisati Odluka o raspisivanju referenduma donosi se 

referendum za opoziv općinskog načelnika i većinom glasova svih članova predstavničkog 

njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 tijela.

mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog 

referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se 

održavaju redovni izbori za općinskog načelnika i Članak 23.

njegovog zamjenika.

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži:

- naziv tijela koje raspisuje referendum, 

Članak 22. - područje za koje se raspisuje referendum, 

- naziv akta o kojem se odlučuje na 

Ako su pri jedlog za raspisivanje referendumu, odnosno naznaku pitanja o 

referenduma podnijeli birači, Općinsko vijeće je kojem će birači odlučivati, 

dužno podneseni prijedlog za raspisivanje - obrazloženje akta ili pitanja o kojima se 

referenduma u roku od 8 dana od dana primitka raspisuje referendum, 

dostaviti središnjem tijelu državne uprave - referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) jedan ili više prijedloga o kojima će birači 

samoupravu. odlučivati, 

- i dan održavanja referenduma.

Središnje tijelo državne uprave će u roku od 60 

dana od dostave prijedloga utvrditi ispravnost 

podnesenog prijedloga i da li je referendumsko Članak 24.

pitanje sukladno odredbama Zakona i u skladu s tim 

svoju odluku dostaviti Općinskom vijeću. Pravo glasanja na referendumu imaju 

građani s prebivalištem na području općine, 

Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave odnosno na području za koje se raspisuje 

kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije referendum i upisani su u popis birača.

dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni 

spor pred Visokim upravnim sudom Republike 

Hrvatske.
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Članak 25. pravilu je javno, a odluke se donose većinom 

glasova prisutnih građana.

Odluka donesena na referendumu o 

pitanjima iz članka 20. stavka 1. ovog Statuta 

obvezna je za Općinsko vijeće, osim ako se radilo o 3. Predstavke i pritužbe

savjetodavnom referendumu.

Članak 28.

2. Mjesni zbor građana G r a đ a n i  i m a j u  p r a v o  p r e d l a g a t i  

Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili 

Članak 26. rješavanje određenog pitanja iz djelokruga 

Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 

mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 

drugog pitanja iz djelokruga općine kao i o drugim stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom 
 

pitanjima određenim zakonom. podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača 

općine.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. 

ovoga članka može podnijeti najmanje jedna Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 

trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 

načelnik. primitka prijedloga.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o 

prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 Članak 29.

od dana zaprimanja prijedloga.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i 

utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje, upravnih tijela općine, te na nepravilan odnos 

te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 

potrebno dostaviti Općinskom vijeću. ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 

svojih građanskih dužnosti.

Članak 27. Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 

općine, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je 

Zbor građana saziva predsjednik odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja 

Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana predstavke, odnosno pritužbe.

donošenja odluke iz članka 26. stavka 3. ovoga 

Statuta. Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka 

osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 

Zbor građana mjesnog odbora može ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem 

sazvati i vijeće mjesnog odbora. sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 

komuniciranjem s predstavnicima tijela ili 

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru sredstvima elektroničke komunikacije.

građana potrebna je prisutnost najmanje 10% 

birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za 

čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana u 
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VII. TIJELA  OPĆINE imovinom općine čija pojedinačna 

vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 

Članak 30. primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 

godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 

Tijela općine su Općinsko vijeće i  općinski otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno 

načelnik. raspolaganju ostalom imovinom, a ako je 

iznos 0,5 % prihoda bez primitaka manji od 

 70.000,00 kn tada odlučuje o vrijednosti 

1. Općinsko vijeće koja prelazi iznos od 70.000,00 kn ali 

uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 

Članak 31. 1.000.000,00 kuna,

8. donosi odluku o promjeni granice općine, 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i 9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih 

tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte odjela i službi,

u okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge 10. donosi odluku o  kr i ter i j ima za 

poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim ocjenj ivanje s lužbenika i  nač inu 

Statutom. provođenja ocjenjivanja,

11. osniva javne ustanove, ustanove, 

Ako zakonom ili drugim propisom nije trgovačka društva i druge pravne osobe, za 

utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz obavljanje gospodarskih, društvenih, 

samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se komunalnih i drugih djelatnosti od interesa 

odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog za  općinu,

djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a 12. odlučuje o davanju suglasnosti za 

izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog zaduživanje pravnim osobama koje je 

načelnika. osnovala općina ili koje su u većinskom 

vlasništvu općine; 

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. 13. daje prethodne suglasnosti na statute  

ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 

poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće. osnivanju nije drugačije propisano,

14. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 

suradnji s drugim jedinicama lokalne  

Članak 32. samouprave, u skladu s općim aktom i 

zakonom,

Općinsko vijeće: 15. raspisuje lokalni referendum,

      16. b i ra  i  r az r ješava p reds jedn ika i  

1.   donosi Statut općine, potpredsjednika Općinskog vijeća,  

2. donosi Poslovnik o radu, 17. bira i razrješava predsjednike i članove 

3. donosi odluku o uvjetima, načinu i radnih tijela Općinskog vijeća,

postupku gospodarenja nekretninama u 18. odlučuje o pokroviteljstvu općine,

vlasništvu općine, 19. donosi odluku o kriterijima, načinu i 

4. donosi Proračun i odluku o izvršenju postupku za dodjelu javnih priznanja i 

Proračuna, dodjeljuje javna priznanja, 

5. usvaja godišnje izvješće o izvršenju 20. imenuje i razrješava i druge osobe 

Proračuna, određene zakonom, ovim Statutom i 

6. d o n o s i  o d l u k u  o  p r i v r e m e n o m  posebnim odlukama Općinskog vijeća,

financiranju, 21. donosi odluke i druge opće akte koji su mu 

7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i s tavl jeni  u d je lokrug zakonom i  

nekretnina te raspolaganju ostalom podzakonskim aktima.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  3Strana:  222



Odluke iz stavka 1. točke 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika 

14, 15 i 16. ovog članka Općinsko vijeće donosi Općinskog vijeća u obavljanju svoje dužnosti, 

većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. zamjenjuje ga s istim pravima potpredsjednik.

Smatra se da je predsjednik Općinskog 

Članak 33. vijeća odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost 

ako duže od 30 dana nije dostupan dužnosnicima i 

Općinsko vijeće ima predsjednika i zaposlenicima općine radi dogovora o obavljanju 

potpredsjednika. poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća U slučaju da predsjednik Općinskog vijeća 

biraju članovi Općinskog vijeća iz reda članova nije nazočan na sazvanoj sjednici Općinskog vijeća 

Općinskog vijeća, većinom glasova svih članova, zamijenit će ga potpredsjednik i potpisuje sve 

na prijedlog  Komisije za izbor i imenovanja ili  1/3 odluke i druge akte koje je Općinsko vijeće 

(jedne trećine) članova Općinskog vijeća na način i donijelo na toj sjednici. 

postupak utvrđen Poslovnikom o radu Općinskog 

vijeća općine Bebrina.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika Članak 35.

Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje 

obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik Općinsko vijeće čini 13 (trinaest) vijećnika 

i potpredsjednici imaju pravo na naknadu  koji se biraju na način i u postupku kako je to 

sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća. propisano posebnim zakonom.

U Općinskom vijeću pravo na razmjernu 

Članak 34. zastupljenost ostvaruju pripadnici nacionalne 

manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima 

Predsjednik Općinskog vijeća: nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima. 

- zastupa Općinsko vijeće,
Članak 36.- saz iva i  p reds jedava s jednicama 

Općinskog vijeća, 
Mandat članova Općinskog vijeća - predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

izabranih na redovnim izborima traje četiri godine. - u p u ć u j e  p r i j e d l o g e  o v l a š t e n i h  
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na predlagatelja u propisani postupak,
pr i jevremenim izbor ima t ra je  od dana - brine o postupku donošenja odluka i općih 
konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg akata, 
mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim - održava red na sjednici Općinskog vijeća,
izborima.- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi 
Članak 37.Općinsko vijeće,

- brine o suradnji Općinskog vijeća i 
Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna 

općinskog načelnika,
i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

- brine se o zaštiti prava vijećnika i
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu 

- obavlja i druge poslove određene zakonom 
s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 

opozivi.
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Članak 38. Članak 40.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka Vijećnik Općinskog vijeća ima prava i 

vremena na koji je izabran: dužnosti:

- ako podnese ostavku, danom dostave - sudjelovati na sjednicama Općinskog 

pisane ostavke; vijeća;

- ako mu je pravomoćnom sudskom - raspravljati i glasovati o svakom pitanju 

odlukom potpuno oduzeta poslovna koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća;

sposobnost, danom pravomoćnosti sudske - predlagati Vijeću donošenje akata, 
odluke; podnositi prijedloge akata i podnositi 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom amandmane na prijedloge akata;

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u - postavljati pitanja iz djelokruga rada 
trajanju dužem od šest mjeseci, danom Općinskog vijeća;
pravomoćnosti presude; - postavljati pitanja općinskom načelniku i 

- ako odjavi prebivalište s područja općine, zamjeniku općinskog načelnika;
danom prestanka prebivališta, - sudjelovati na sjednicama radnih tijela 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a 
danom prestanka državljanstva i u radnim tijelima kojih je član i glasovati i

- smrću. - tražiti i dobiti podatke potrebne za 

obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih 

tijela općine.
Članak 39. -    ima pravo uvida u registar birača za vrijeme 

dok obavlja dužnost.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata 

prihvati obnašanje dužnosti koja je prema Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti 
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 
predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova 
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s na sjednicama Općinskog vijeća.
odredbama zakona.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su 
Po prestanku obnašanja nespojive kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje 

dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku 

Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana Vijećnik ima i druga prava i dužnosti 
prestanka obnašanja nespojive dužnosti . utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i 
Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana Poslovnika Općinskog vijeća. 
podnošenja pisanog zahtjeva.

Član Vijeća može staviti mandat u Članak 41.
mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije 
Vijećnik može tražiti nastavljanje se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i 

obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i 
trajanja mandata. odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 

dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, 

djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i 
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postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, vijećnika, temeljem objavljenih rezultata 

postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana nadležnog Izbornog povjerenstva o 

na sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad provedenim izborima,

Općinskog vijeća. - obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 

ostavkama na vijećničku dužnost, te o 
Općinsko vijeće posebnom odlukom zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 

uređuje načela i standarde dobrog ponašanja počinju obavljati vijećničku dužnost,
predsjednika, potpredsjednika i članova - obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 
Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih mandata vijećnika i o zamjenicima 
tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih vijećnika koji umjesto njih počinju 
dužnosti. obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 

mirovanja mandata vijećnika,
1.1.  Radna tijela Općinskog vijeća - obavještava Općinsko vijeće o prestanku 

mandata kada se ispune zakonom 
Članak 42. predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko 

vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za 
Radna tijela Općinskog vijeća su: početak mandata zamjeniku vijećnika.

- Komisija za izbor i imenovanja,

- Mandatna komisija i Članak 45.
- Druga stalna i povremena radna tijela

Druga stalna i povremena radna tijela:

- proučavaju i razmatraju pitanja iz 
Članak 43. djelokruga Općinskog vijeća, 

- pripremaju prijedloge odluka i drugih 
Komisija za izbor i imenovanja, predlaže: akata, 

- daju mišljenja i prijedloge u svezi pitanja 
- izbor i razrješenje predsjednika i koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

potpredsjednika Općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela 

Općinskog vijeća, Članak 46.
- imenovanje i razrješenje drugih osoba 

određenih ovim Statutom i drugim Sastav, broj članova, djelokrug i način rada 
odlukama Općinskog vijeća, radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim 

- propise  o primanjima vijećnika, te odlukama. 
naknade vijećnicima za rad u Općinskom 

vijeću.

2. Općinski načelnik

Članak 44. Članak 47.

Mandatna komisija: Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na 

neposrednim izborima u postupku i na način kako 
- na konstituirajućoj sjednici obavještava je to propisano posebnim zakonom.

Općinsko vijeće o provedenim izborima za 

Općinsko vijeće i imenima izabranih Općinski načelnik je izvršno tijelo općine i nositelj 
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je izvršne vlasti općine. primitaka manji od 70.000,00 kn tada 

odlučuje o vrijednosti do iznosa od 

Iznimno od stavka 2. ovog članka, izvršno tijelo je i 70.000,00 kn, ako je stjecanje i otuđivanje 

zamjenik u slučajevima: planirano u Proračunu i provedeno u skladu 

- da je izabran na neposrednim izborima sa zakonskim propisima;

zajedno s općinskim načelnikom i, 6. upravlja prihodima i rashodima općine;

- ako je mandat općinskog načelnika prestao 7. up rav l j a  r a spo lož iv im novčan im 

nakon isteka 2 godine mandata. sredstvima na računu proračuna općine;

8. donosi pravilnik o unutarnjem redu za 

Zamjenik općinskog načelnika iz st. 3. ovog članka upravna tijela općine;

koji obnaša dužnost općinskog načelnika ima sva 9. imenuje i razrješava pročelnike upravnih 

prava i dužnosti općinskog načelnika. tijela;

10. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;

Općinski načelnik i njegov zamjenik stupaju na 11. utvrđuje plan prijema u službu u upravna 

izabrane dužnosti prvog radnog dana koji slijedi tijela općine;

danu objave konačnih rezultata izbora. 12. predlaže izradu prostornog plana kao i 

njegove izmjene i dopune;

Iznimno od stavka 5. ovog članka, općinski 13. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

načelnik, te njegov zamjenik, u slučaju iz čl. 90. st. prostornog plana;

1. Zakona o lokalnim izborima, stupaju na dužnost 14. imenuje i razrješava upravitelja vlastitog 

danom podnošenja ostavke na nespojivu dužnost.  pogona;

Mandat općinskog načelnika je četiri 15. donosi odluku o objavi prikupljanja 

godine. ponuda ili raspisivanju natječaja za 

Mandat općinskog načelnika i njegovog obavljanje komunalnih djelatnosti;

zamjenika počinje prvog radnog dana koji slijedi 16. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 

danu objave konačnih rezultata izbora i traje do komunalnih djelatnosti;

prvog radnog dana koji slijedi danu objave 17. donosi odluku o objavi prikupljanja 

konačnih rezultata izbora novoga općinskog ponuda ili raspisivanju natječaja za 

načelnika. obavljanje komunalnih djelatnosti na 

temelju ugovora i sklapa ugovor o 

povjeravanju poslova;

Općinski načelnik: 18. daje prethodnu suglasnost na izmjenu 

cijena komunalnih usluga;

1. priprema prijedloge općih akata; 19. imenuje i razrješuje predstavnike općine u 

2. izvršava i osigurava izvršavanje općih tijelima javnih ustanova, trgovačkih 

akata Općinskog vijeća; društava i drugih pravnih osoba kojima je 

3. utvrđuje prijedlog Proračuna općine i općina osnivač;

izvršenje Proračuna; 20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi 

4. upravlja imovinom općine u skladu sa Općinskom vijeću izvješće o izvršenju 

zakonom, ovim Statutom i općim aktima P rograma održavan ja  komuna lne  

Općinskog vijeća; infrastrukture i Programu gradnje objekata 

5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i i uređaja komunalne infrastrukture za 

nekretnina općine čija pojedinačna prethodnu godinu;

vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda 21. provodi postupak natječaja i donosi odluku 

bez primitaka ostvarenih u godini koja o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 

prethodi godini u kojoj se odlučuje o poslovnog prostora u vlasništvu općine u 

stjecanju i otuđivanju pokretnina i skladu s posebnom odluku Općinskog 

nekretnina, a ako je iznos 0,5 % prihoda bez vijeća o poslovnim prostorima;
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22. donosi odluku o uređenju prometa i podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana 

parkiranja na području općine; primitka zahtjeva.

23. organizira zaštitu od požara na području 

općine i vodi brigu o uspješnom Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od općinskog 

provođenju i poduzimanju mjera za načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju 

unapređenje zaštite od požara; prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije 

24. usmjerava djelovanje upravnih odjela i podnesenog izvješća o istom pitanju.

službi općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga općine, odnosno 

poslova državne uprave, ako su preneseni Članak 50.

općinu;

25. nadzire rad upravnih odjela i službi u Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnom djelokrugu i poslovima samoupravnog djelokruga općine:

državne uprave;

26. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose - ima pravo obustaviti od primjene opći akt 
drugi ovlašteni predlagatelji; Općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim 

27. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te 
mjesnih odbora, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 

28. obavlja i druge poslove predviđene ovim dana otkloni uočene nedostatke. Ako 
Statutom i drugim propisima. Općinsko vijeće to ne učini, općinski 

načelnik je dužan bez odgode o tome 

obavijestiti  predstojnika ureda državne 
Članak 48. uprave u Brodsko-posavskoj županiji,

- ima pravo obustaviti od primjene akt 
Općinski načelnik je odgovoran za mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom 

ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je 
njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost donijelo Općinsko vijeće.
akata  upravnih tijela općine.  

Članak 51.

 
Članak 49. Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga 

zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je 
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi općinski načelnik spriječen obavljati svoju 
Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže 
radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako 
srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine 
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije 

neposredno dostupan na drugom mjestu radi 
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, 
vijeće može od općinskog načelnika tražiti i potpisivanja akata i sl.
izvješće o drugim pitanjima iz njegovog 

djelokruga. Općinski načelnik može obavljanje određenih 

poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, 
Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo 
općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od obavljanje.
dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži 

izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za 
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Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz pravo na naknadu za rad.

stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa 

općinskog načelnika. 9. Osnovna mjerila za određivanje plaće, 

Pravo na zamjenika općinskog načelnika ostvaruju odnosno naknade za rad općinskog 

i pripadnici nacionalne manjine, sukladno načelnika i njegovog zamjenika, kao i 

Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i druga prava vezana uz profesionalno 

Zakonu o lokalnim izborima. obavljanje dužnosti određuje se odlukom 

Općinskog vijeća u skladu s odredbama 

posebnog zakona.

Članak 52.

10. Osobe koje su dužnost obavljale 

1. Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije 

odlučiti hoće li dužnost obavljati prestanka obavljanja dužnosti, po 

profesionalno ili volonerski. prestanku profesionalnog obavljanja 

2. Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće 

roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po 

dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom prestanku profesionalnog obavljanja 

upravnom odjelu općine o tome na koji će dužnosti i to u visini prosječne plaće koja 

način obnašati dužnost. im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 

mjeseci prije prestanka profesionalnog 

3. Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije obavljanja dužnosti.

postupila na način propisan stavkom 2. 

ovoga članka smatra se da dužnost obavlja 11. Osobe koje su dužnost obavljale 

volonterski. profesionalno manje od 6 mjeseci, po 

prestanku obavljanja profesionalne 

4. Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće 

1. ovoga članka smatra se dan početka i staž osiguranja onoliko mjeseci koliko su 

mandata. dužnost obavljali profesionalno i to u visini 

prosječne plaće koja im je isplaćivana prije 

5. Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu prestanka profesionalnog obavljanja 

promijeniti način obavljanja dužnosti u dužnosti.

tijeku mandata, dostavom pisane obavijsti 

o promjeni načina obavljanja dužnosti 12. Osobe koje dužnost nisu obavljale 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine. profesionalno već volonterski nemaju 

pravo na naknadu po prestnku obavljanja 

6. Novi način obavljanja dužnosti započinje dužnosti.

prvog dana sljedećeg mjeseca nakon 

dostave pisane obavijesti. 13. Prije isteka roka iz stavka 10. i 11. ovog 

članka, ostvarivanje prava prestaje na 

7. Ako općinski načelnik i njegov zamjenik v las t i t i  zah t j ev,  zapoš l j avan jem,  

svoju dužnost obavljaju profesionalno, za umirovljenjem ili izborom na drugu 

vrijeme profesionalnog obavljanja dužnost koju obavlja profesionalno.

dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i 

druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja 14. Po prestanku profesionalnog obnašanja 

dužnosti uračunava im se u staž osiguranja. dužnosti općinski načelnik i njegov 

zamjenik koji je prije obnašanja dužnosti 

8. Ako općinski načelnik i njegov zamjenik bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ima 

svoju dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo rasporeda, odnosno povratka na rad 
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odgovarajućom primjenom odredaba U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. 

zakona kojim se uređuju obveze i prava ovoga članka prije isteka dvije godine mandata 

državnih dužnosnika. općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela 

nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 

15. Pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske 

ovlašten je za donošenje deklaratornih radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 

odluka o početku, načinu, te prestanku općinskog načelnika.

obnašanja dužnosti općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika, kao i pojedinačnih Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od 

rješenja o visini plaće utvrđene sukladno razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka 

odredbama posebnog zakona. prestane nakon isteka dvije godine mandata 

općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika 

do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog 

Članak 53. načelnika.

Općinskom načelniku i njegovom O svim promjenama tijekom mandata općinskog 

zamjeniku mandat prestaje po sili zakona: načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela općine dužan je bez 

odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave - danom dostave pisane ostavke,
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) - danom pravomoćnosti sudske odluke o 
samoupravu.oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude 

kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu 
Članak 54.zatvora u trajanju dužem od jednog 

mjeseca,
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu - danom prestanka prebivališta na području 

se opozvati i na način propisan člankom 21. ovoga općine,
Statuta.- danom prestanka hrvatskog državljanstva i

- ukoliko su opozvani referendumom,
Ako na referendumu bude donesena odluka - ukoliko Vlada Republike Hrvatske 

o opozivu općinskog načelnika i njegovog istovremeno raspusti Općinsko vijeće i 
zamjenika, mandat im prestaje danom objave općinskog načelnika sa zamjenikom u 
rezultata referenduma, a do provođenja slučaju da u zakonom određenom roku ne 
prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će bude donesen Proračun, odnosno odluka o 
povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike privremenom financiranju, 
Hrvatske.- ukoliko u roku od 8 dana od dana koji 

slijedi danu proglašenja konačnih rezultata 
Odluka o opozivu donesena je ako se na izbora ne podnese ostavku na nespojivu 
referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji dužnost koja je propisana posebnim 
su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje zakonom,
1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača na 

- ukoliko ne stupi na dužnost dana koji slijedi 
području općine.

danu proglašenja konačnih rezultata izbora 

o čemu je dužan predati pismenu 

vlastoručnu potpisanu izjavu o početku 

obnašanja dužnosti i

- smrću.
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VII. UPRAVNA TIJELA – Jedinstveni upravni - statusna pitanja službenika i namještenika i

odjel - druga pitanja od značenja za to tijelo.

Članak 55.

Članak 56.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 

općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Službenici i namještenici Jedinstvenog 

općinu ustrojava se Jedinstveni upravni odjel. upravnog odjela u okviru svoga djelokruga 

neposredno izvršavaju i nadziru provođenje 

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela općine te 

se općim aktom općine u skladu sa Statutom i poduzimaju propisane mjere, a za zakonito i 

zakonom. pravovremeno obavljanje poslova iz svoje 

nadležnosti odgovorni su općinskom načelniku.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja  

pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja Službenici i namještenici poticat će se na trajno 

imenuje općinski načelnik. stručno osposobljavanje i  usavršavanje putem 

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika: tečajeva, seminara i školovanja.

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od 

propisima kojima se uređuju radni odnosi značenja za rad službenika i namještenika u 

dovode do prestanka radnog odnosa, Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bebrina 

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili uređuju se posebnim zakonom.

općim aktima općine ili neosnovano ne 

izvršava odluke,

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim radom Članak 57.

prouzroči veću štetu općini.

U prenijetim poslovima državne uprave, 

Ako općinski načelnik razriješi pročelnika Jedinstveni upravni odjel ostvaruje sve funkcije 

sukladno stavku 4. ovog članka, rasporedit će ga na tijela državne uprave. 

drugo radno mjesto za koje ispunjava stručne 

uvjete. Rad  Jedinstvenog upravnog odjela je javan.

Jedinstveni upravni odjel ostvaruje javnost  rada 

Općina Bebrina može s drugim jedinicama lokalne davanjem izvješća i podataka o svom radu.

samouprave osnovati zajedničko tijelo, zajednički 

upravni odjel ili službu, zajedničko trgovačko Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, 

društvo ili može zajednički organizirati obavljanje osiguravaju se u Proračunu općine.

pojedinih poslova iz svoga samoupravnog 

djelokruga.

IX. JAVNE SLUŽBE

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog 

upravnog tijela odluku donosi Općinsko vijeće. Članak 58.

Temeljem odluke Općinskog vijeća, općinski U okviru svoga samoupravnog djelokruga 

načelnik sklopit će sporazum o osnivanju općina osigurava obavljanje poslova u području 

zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje: komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima 

- način financiranja, se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana. 

- način upravljanja,

- odgovornost,
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Članak 59. odbora može dati 10% građana upisanih u popis 

birača za područje za koje se predlaže osnivanje 

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz mjesnog odbora, udruge sa sjedištem na području 

članka 58. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog općine,  te općinski načelnik.

pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili 

drugih pravnih osoba. Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka 

podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom 

Predstavnike općine u tijelima upravljanja obliku dostavlja općinskom načelniku.

pravnih osoba kojima je općina osnivač ili u kojima 

ima udjele općinu imenuje općinski načelnik.

Članak 63.

X. MJESNA SAMOUPRAVA Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana 

primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog 

Članak 60. podnesen na način i po postupku  utvrđenim 

zakonom i ovim Statutom. 

Na području općine osnivaju se mjesni 

odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi Ukoliko općinski načelnik utvrdi da 

ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne 

odlučivanju o lokalnim poslovima. sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo 

postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za 

naselja ili više međusobno povezanih manjih osnivanje mjesnog odbora.

naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu 

razgraničenu cjelinu, na način i po postupku Pravovaljani prijedlog općinski načelnik 

propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti 

odlukom Općinskog vijeća. se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema 

prijedloga.

Mjesni odbor nije pravna osoba.

Članak 61. Članak 64.

Mjesni odbori na području općine su: Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora 

1. Mjesni odbor Kaniža, prilažu se podaci o predlagatelju (imena i 

2. Mjesni odbor Bebrina, prezimena, te adresa prebivališta fizičkih osoba, 

3. Mjesni odbor Stupnički Kuti naziv i sjedište pravne osobe), predloženom 

4. Mjesni odbor Banovci, području i granicama mjesnog odbora, sjedištu 

5. Mjesni odbor Dubočac, mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora, te 

6. Mjesni odbor Šumeće i prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog 

7. Mjesni odbor Zbjeg. odbora.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se 

posebnom odlukom Općinskog vijeća. Članak 65.

Tijela mjesnog odbora su:

Članak 62. - vijeće mjesnog odbora i 

- predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 
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Članak 66. Do izbora predsjednika vijeća mjesnog odbora 

prvoj konstituirajućoj sjednici predsjedava osoba 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s iz stavka 1. ovog članka.

područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, Vijeće mjesnog odbora donosi: 

na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na - program rada mjesnog odbora,

vrijeme od četiri godine. - pravila mjesnog odbora,

- poslovnik o radu mjesnog odbora,

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog - financijski plan i godišnji obračun, 

odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. - donosi i provodi odluke iz svog djelokruga rada 

i

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora - obavlja druge poslove utvrđene zakonom, 

uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i 

općinskog načelnika.

Članak 67.

Članak 69.

Odluku o održavanju izbora za članove vijeća Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz 

mjesnih odbora donosi Općinsko vijeće u roku od redova svojih članova, većinom glasova svih 

30 dana od dana donošenja odluke Općinskog članova, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri 

vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku godine.

od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja 

vijeća mjesnog odbora. Predsjednik vijeća mjesnog odbora ima zamjenika 

koji se bira po postupku i na način kao i predsjednik 

Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga vijeća mjesnog odbora.

članka pa do dana izbora ne može proteći manje od Prijedlog za izbor predsjednika vijeća mjesnog 

30 dana niti više od 60 dana. odbora i  njegovog zamjenika mora biti podržan od 

najmanje 1/3 (jedne trećine) članova vijeća 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran mjesnog odbora.

hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja 

prebivalište na području mjesnog odbora čije se mjesni odbor, za svoj rad odgovara vijeću mjesnog 

vijeće bira. odbora, općinskom načelniku i  Općinskom vijeću.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na Predsjednik vijeća mjesnog odbora saziva sjednice 

neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, vijeća mjesnog odbora na vlastiti poticaj, 

razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora predsjedava sjednicama, predlaže dnevni red, a 

članova vijeća mjesnog odbora uređuje Općinsko dužan je sazvati sjednicu vijeća mjesnog odbora na 

vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom zahtjev Općinskog vijeća ili 1/3 članova vijeća 

odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova mjesnog odbora.

Općinskog vijeća. Predsjednika vijeća mjesnog odbora u slučaju 

spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik vijeća 

mjesnog odbora.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i Članak 70.

predsjednika, 7 (sedam) članova.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora počinje teći 

Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora, a 

odbora saziva općinski načelnik ili druga osoba konstituiranje se smatra završenim izborom 

koju on ovlasti. predsjednika vijeća mjesnog odbora.
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Mandat predsjedniku, njegovom zamjeniku i članu potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne 

vijeća mjesnog odbora prestaje: skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na 

- danom podnošenja pismene ostavke, svom području.

- danom pravomoćnosti sudske odluke 

kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu 

zatvora dužem od jednog mjeseca ili mu je Članak 72.

oduzeta poslovna sposobnost,

- danom odjave prebivališta s područja Pravilima mjesnog odbora detaljnije se 

mjesnog odbora, uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća 

- danom prestanka hrvatskog državljanstva, mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i 

- odlukom o raspuštanju vijeća mjesnog odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, 

odbora i ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća 

- smrću.“ mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga 

pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Ukoliko općinski načelnik ocijeni da vijeće 

mjesnog odbora ne obavlja poslove iz svoje mjesne 

nadležnosti, ne održi sjednicu vijeća mjesnog Članak 73.

odbora najmanje jednom u godini, učestalo krši 

zakon, učestalo krši i ne provodi odluke Općinskog Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje 

vijeća i općinskog načelnika te ne provodi vlastite posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće, te 

odluke, općinski načelnik će donijeti odluku o pomoći i dotacije  pravnih ili fizičkih osoba.

raspuštanju vijeća mjesnog odbora i uputiti 

Općinskom vijeću prijedlog odluke o raspisivanju 

prijevremenih izbora za vijeće mjesnog odbora. Članak 74.

Odluka o raspuštanju vijeća mjesnog odbora ne Radi raspravljanja o potrebama i 

može se donijeti u godini u kojoj se provode interesima građana, te davanja prijedloga za 

redovni izbori za vijeća mjesnih odbora. rješavanje pitanja od lokalnog značenja vijeće 

mjesnog odbora može sazivati zborove građana.

Danom stupanja na snagu odluke o raspisivanju 

redovnih ili prijevremenih izbora za vijeće Zbor građana može se sazvati i za dio 

mjesnog odbora, vijeće mjesnog odbora može područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

provoditi vlastite odluke samo koje su donesene do 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, a Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog 

dužno je obavljati tekuće poslove i naročito odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 

provoditi odluke Općinskog vijeća i općinskog vijeće.

načelnika do konstituiranja novoizabranog vijeća 

mjesnog odbora.

Članak 75.

Članak 71. Stručne i administrativne poslove za 

potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela 

Programom rada utvrđuju se zadaci općine.

mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o 

uređenju područja mjesnog odbora provođenjem 

manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava Članak 76.

komunalni standard građana na području mjesnog 

odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja Prijedlog za promjenu područja mjesnog 
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odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski Prihodi općine su:

načelnik. - općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi 

i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim 
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko odlukama Općinskog vijeća,
vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno - prihodi od imovine i imovinskih prava u 
mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  vlasništvu općine,
promjena područja. - prihod od  trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu općine, 

odnosno u kojima općina ima udjele,
Članak 77. - prihodi od koncesija,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist 
Nadzor nad zakonitošću rada tijela za prekršaje koje propiše općina u skladu sa 

mjesnog odbora obavlja općinski načelnik. zakonom,

- udio u zajedničkim porezima i dodatni udio 
U postupku provođenja nadzora nad u porezu na dohodak za decentralizirane 

zakonitošću rada mjesnog odbora općinski funkcije prema posebnom zakonu,
načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora - sredstva pomoći i dotacije Republike 
ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila Hrvatske predviđena u Državnom 
mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu proračunu i
poslove. - drugi prihodi određeni zakonom.
 

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE Članak 81.

Članak 78. Procjena godišnjih prihoda, te utvrđeni 

iznosi rashoda općine iskazuju se u Proračunu 
Sve pokretne i nepokretne stvari, te 

općine.
imovinska prava koja pripadaju općini, čine 

imovinu općine.
Svi prihodi proračuna moraju u Proračunu 

biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

Članak 79.
Svi rashodi Proračuna moraju biti utvrđeni 

proračunom i uravnoteženi s prihodima.
Imovinom općine upravljaju općinski 

načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama 

zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog domaćina.
Članak 82.

U postupku upravljanja imovinom 
Proračun općine i odluka o izvršenju 

općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede 
Proračuna donose se za proračunsku godinu i 

upravljanja imovinom na temelju općih akata 
vrijede za godinu za koju su doneseni.

Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja imovinom općine. 
Proračunska godina je razdoblje od 

dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 

31. prosinca.
Članak 80.

Općina ima  prihode kojima u okviru svog 

samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
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Članak 83.  Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte 

kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim 

Općinsko vijeće donosi Proračun za stvarima.

sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima 

propisanim zakonom. 

Ukoliko se  Proračun za sljedeću Članak 87.

proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom 

roku, Općinsko vijeće donosi odluku o Općinski načelnik u okviru svoga 

privremenom financiranju na način i postupku djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te 

propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od opće akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom 

prva tri mjeseca proračunske godine. ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 84. Članak 88.

Ako se tijekom proračunske godine smanje Radna  tijela Općinskog vijeća donose 

prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni Proračunom, zaključke i preporuke. 

Proračun se mora uravnotežiti smanjenjem 

predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih 

prihoda. Članak 89.

Uravnoteženje Proračuna provodi se Općinski načelnik osigurava izvršenje 

izmjenama i dopunama Proračuna po postupku općih akata iz članka 86. stavka 1. ovoga Statuta, na 

propisanom za donošenje Proračuna. način i u postupku propisanom ovim Statutom.

Opći akti objavljuju se u „Službenom 

Članak 85. vjesniku Brodsko-posavske županije“  

Materijalno i financijsko poslovanje 

općine nadzire Općinsko vijeće. Članak 90.

Zakonitost i pravodobnost korištenja Upravna tijela općine u izvršavanju općih 

p roračunsk ih s reds tava opć ine nadz i re  akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte 

Ministarstvo financija. kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim 

interesima fizičkih i pravnih osoba.

XII. AKTI OPĆINE I NADZOR NAD Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. 

ZAKONITOŠĆU ovoga članka može se, sukladno odredbama 

zakona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 

Članak 86. Županije ili pokrenuti upravni spor.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i Na donošenje pojedinačnih akata shodno 

ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 

Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenju  postupku i drugih propisa.

Proračuna, odluke i druge opće akte, te donosi 

pravilnike, naredbe, uputstva i zaključke i daje U izvršavanju općih akata Općinskog 

mišljenje o pojedinom pitanju iz svog djelokruga vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe 

rada. kojima su odlukom Općinskog vijeća, temeljem 
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zakona, povjerene javne ovlasti. objave rješenja Vlade RH u „Narodnim novinama”.

Članak 91. XIII. JAVNOST RADA

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Članak 92.

Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog 

djelokruga obavlja ured državne uprave u Brodsko- Rad Općinskog vijeća, općinskog 

posavskoj županiji i i nadležna središnja tijela načelnika i upravnih tijela općine je javan.

državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

 Zainteresirana javnost i predstavnici 

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan opći akt medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s 

koji je donijelo Općinsko vijeće dostaviti odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

predstojniku ureda državne uprave u Županiji, 

zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na 

postupak donošenja, u roku od 15 dana od dana Članak 93.

donošenja općeg akta.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava 

Ukoliko se u zakonom propisanom postupku utvrdi se javnim održavanjem sjednica, te objavljivanjem 

da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom, općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom 

odluku o obustavi općeg akta od primjene donosi glasilu Brodsko-posavske županije.

predstojnik ureda državne uprave u Brodsko-

posavskoj županiji kao i središnja tijela državne Javnost rada općinskog načelnika 

uprave u okviru svog djelokruga na način i u osigurava se davanjem propćenja i održavanjem 

postupku kako je to propisano Zakonom o lokalnoj konferencija za medije, te objavljivanjem općih 

i područnoj (regionalnoj) samouprvi i drugim akata i drugih akata općinskog načelnika u 

propisima koji uređuju ovo područje. službenom glasilu Brodsko-posavske županije. 

Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za Javnost rada upravnih tijela općine 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada osigurava se putem komunikacije s medijima i 

Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti davanjem informacija na način kako je to propisano 

Općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika i Zakonom o pristupu informacijama.

njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, 

ako u zakonom određenom roku ne bude donesen 

Proračun, odnosno odluka o privremenom XIV. PROMJENE STATUTA OPĆINE

financiranju.

Članak 94.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vlada Republike 

Hrvatske imenovat će povjerenika za obavljanje O promjeni Statuta općine odlučuje Općinsko 

poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i vijeće većinom glasova svih članova Općinskog 

općinskog načelnika, te raspisati prijevremene vijeća.

izbore. Prijedlog za promjenu može podnijeti općinski 

načelnik, 1/3 članova Općinskog vijeća, te većina 

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka vijeća mjesnih odbora s područja općine.

1. ovog članka predsjednik raspuštenog Općinskog Promjenu Statuta općine mogu pokrenuti građani 

vijeća i razriješeni općinski načelnik mogu putem inicijative građana.

podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu 

Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana 
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Članak 95. Ako su promjene usuglašavanja sa zakonom ili 

organizacijskog karaktera propisanog zakonom, 

O prijedlogu za promjenu Statuta raspravlja se na većeg obima, predlagatelj može izraditi prijedlog 

sjednici Općinskog vijeća. novog Statuta koji se donosi na način i po postupku 

kao i promjene Statuta.

Općinsko vijeće može raspisati referendum za 

promjenu Statuta.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijedlog za promjenu Statuta, ako je predlagatelj 

općinski načelnik dostavlja se članovima Članak 98.

Općinskog vijeća, radi raspravljanja i davanja 

primjedbi i prijedloga, a ako je predlagatelj 1/3 Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje 

članova Općinskog vijeća, većina vijeća mjesnih važiti Statut općine Bebrina (“Službeni vjesnik 

odbora ili građanska inicijativa, tada se prijedlog Brodsko-posavske županije” br. 9/2009).

dostavlja i općinskom načelniku.

Ako se ne donese odluka o otvaranju rasprave o Članak 99.

predloženim promjenama Statuta, isti se prijedlog 

ponovno ne može staviti na dnevni red prije isteka Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 

šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-

prijedlogu. posavske županije”. 

OPĆINSKO  VIJEĆE

Članak 96. OPĆINE  BEBRINA

Statut općine se može promijeniti odlukom o KLASA: 021-05/13-01/

izmjenama i dopunama Statuta, a ako su promjene UR.BROJ:2178/02-03-013-1

većeg obima može se izdati pročišćeni tekst statuta. Bebrina, 14. ožujka  2013. godine

PREDSJEDNIK

Članak 97. OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.

Izuzetno kada je potrebno pojedine odredbe ovog 

Statuta usuglasiti s propisima Republike Hrvatske, 

kao i u slučajevima kada su promjene 

organizacijskog karaktera, izmjenu donosi 

Općinsko vijeće bez prethodne rasprave.
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OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK

2. „Građani mogu neposredno sudjelovati u 

odlučivanju o lokalnim poslovima putem 

referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa 

Na temelju članka 135. Ustava Republike zakonom i ovim Statutom.“

Hrvatske (“Narodne novine“ br. 41/01-pročišćeni 

tekst), članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj Članak 2.

33/01., 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 

109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12) i članka Članak 21. mijenja se i glasi:

30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 08/09.) „Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 26. prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg 

sjednici održanoj 11. ožujka 2013. godine, donosi ak t a  i l i  d rugog p i t an j a  i z  d j e lok ruga  

predstavničkog tijela kao i o drugim pitanjima 

 ODLUKU određenim zakonom i Statutom.

Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje 

o izmjeni i dopuni Statuta općine referenduma može predložiti najmanje jedna 

Brodski Stupnik trećina članova predstavničkog tijela, općinski 

načelnik, 20% ukupnog broja birača u jedinici za 

koju se traži raspisivanje referenduma, a u općini i 

Članak 1. većina vijeća mjesnih odbora, na području općine.

Ako je raspisivanje referenduma predložila 

U Statutu općine Brodski Stupnik („Službeni najmanje jedna trećina članova predstavničkog 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 08/09.) tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 

članak 19. mijenja se i glasi: predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje 

referenduma predložila većina vijeća mjesnih 
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odbora, na području općine, predstavničko tijelo Članak 3.

dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te 

ako prijedlog prihvati donijeti odluku o U članku 23. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. 

raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od koji glasi:

zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju „Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana 

referenduma donosi se većinom glasova svih ne obvezuje Općinsko vijeće.“

članova predstavničkog tijela.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od 

ukupnog broja birača u jedinici, predstavničko Članak 4.

tijelo dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem 

tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i U članku 29. stavku 2. broj „11“ zamjenjuje se 

područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 brojem „13“.

dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo 

državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od Članak 5.

dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, 

odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od U članku 30. stavku 1. iza točka 14. dodaje se nova 

potrebnog broja birača u jedinici i je li točka 15., koja glasi:

referendumsko pitanje sukladno odredbama „odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

Zakona, te odluku o utvrđenom dostaviti pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom 

predstavničkom tijelu. Ako središnje tijelo državne većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. članka 

uprave nadležno za lokalnu i područnu 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog samoupravi,“ 

ispravan, predstavničko tijelo raspisat će Dosadašnja točka 15. postaje točka 16.

referendum u roku od 30 dana od zaprimanja 

odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne 

uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan Članak 6.

nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti 

upravni spor pred Visokim upravnim sudom U članku 35. stavku 1. alineji 3. riječ „troškova“ 

Republike Hrvatske. briše se.

Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni 

referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani Članak 7.

koji imaju prebivalište na području općine i upisani 

su u popis birača. Članak 37. mijenja se i glasi:

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog 

predstavničko tijelo, osim odluke donesene na vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne 

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana 

N a  p o s t u p a k  p r o v o đ e n j a  r e f e r e n d u m a  od primitka zahtjeva.

odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 

se uređuje provedba referenduma. sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na 

Na odluke donesene u svezi s referendumom i na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova 

referendumu primjenjuju se odredbe članka 79. do Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski 

82. ovoga Zakona o lokalnoj i područnoj načelnik, u roku od 8 dana.

(regionalnoj) samoupravi. Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka 

sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev 

najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, 

čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog 
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za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. „Općinsko vijeće posebnom odlukom 

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno uređuje načela i standarde dobrog ponašanja 

odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se predsjednika, potpredsjednika i članova 

održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih 

članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti dužnosti.“

ništavima.“

Članak 12.

Članak 8.

Članak 42. mijenja se i glasi:

U članku 39. stavku 5. riječi „te se održavati putem 

videoveze (videokonferencija)“ brišu se. „Općinski načelnik izvršno je tijelo u općini, 

zastupa općinu, te obavlja izvršne poslove u općini.

Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i 

Članak 9. zamjenik koji obnaša dužnost općinskog 

načelnika, u slučajevima propisanim Zakonom o 

U članku 40. stavak 1. točka 4. riječ:“minimalnog“ lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

briše se, a riječ:“potrebnih“ zamjenjuje se riječju Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će 

„potrebnog“.    hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati 

Točka 6. mijenja se i glasi: profesionalno. 

„6. ako ne raspiše referendum iz članka 24. stavak U slučaju da općinski načelnik i njegov zamjenik 

5. i članka 40.b Zakona o izmjenama i dopunama dužnosti ne obnašaju profesionalno imaju pravo na 

Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi.“  naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog 

Točka 7. briše se. vijeća.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog 

dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 

Članak 10. izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu 

objave konačnih rezultata izbora novoga 

Iza članka 40. dodaje se novi članka 40.a, koji glasi: općinskog načelnika.

Članak 40.a

Općinski načelnik:

„Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg 

tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 1. priprema prijedloge općih akata,

područnu (regionalnu) samoupravu će istovremeno 2. izvršava i osigurava izvršavanje općih 

raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti  općinskog akata Općinskog vijeća,

načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 3. utvrđuje prijedlog Proračuna općine i 

zajedno s njim, te će imenovati povjerenika za izvršenje Proračuna,

obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog i 4. upravlja nekretninama, pokretninama i 

izvršnog tijela i raspisati prijevremene izbore imovinskim pravima u vlasništvu općine u 

sukladno posebnom zakonu. skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim 

aktom Općinskog vijeća,

5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

Članak 11. nekretnina i pokretnina općine i 

raspolaganju ostalom imovinom čija je 

U članku 41. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji pojedinačna vrijednost do najviše 0,5% 

glasi: iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
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godini koja prethodi godini u kojoj se 17. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 

odlučuje o stjecanju i otuđivanju drugi ovlašteni predlagatelji,

pokretnina i nekretnina, odnosno 18. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela 

raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj mjesnih odbora,

iznos veći od 1.000.000 kuna, općinski 19. obavlja i druge poslove predviđene ovim 

načelnik može odlučivati najviše do Statutom i drugim propisima.

1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. 

od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati točke 6. ovoga članka općinski načelnik dužan je 

najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od 

otuđivanje nekretnina i pokretnina, te donošenja i objaviti u službenom glasilu jedinice 

raspolaganje ostalom imovinom mora biti lokalne, odnosno područne (regionalne) 

planirano u Proračunu i provedeno u samouprave.

skladu sa zakonom, Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko 

6. imenuje i razrješuje predstavnike općine u vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz 

tijelima javnih ustanova, trgovačkih stavka 1. točke 9. ovog članka tromjesečno do 10. u 

društava, i drugih pravnih osoba iz članka mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.“

35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i 

područnoj regionalnoj samoupravi, osim 

ako posebnim zakonom nije drugačije Članak 13.

uređeno,

7. upravlja prihodima i rashodima općine, Članak 43. mijenja se i glasi:

8. u p r a v l j a  r a s p o l o ž i v i m n o v č a n i m „Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

sredstvima na računu Proračuna općine, samoupravnog djelokruga općine, ima pravo 

9. odlučuje o davanju suglasnosti za obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. 

zaduž ivan je  p ravn im osobama u Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili 

većinskom izravnom ili neizravnom drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o 

vlasništvu općine i o davanju suglasnosti obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana 

za zaduživanje ustanova kojih je osnivač donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo 

općina, zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od 

10. donosi pravilnik o unutarnjem redu za donošenja odluke o obustavi otkloni uočene 

upravna tijela općine, nedostatke u općem aktu.

11. imenuje i razrješava pročelnike upravnih Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke 

tijela, iz stavka 1. ovoga članka, općinski načelnik dužan 

12. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika 

13. utvrđuje plan prijema u službu u upravna ureda državne uprave u Županiji i dostaviti mu 

tijela općine, odluku o obustavi općeg akta.

14. predlaže izradu prostornog plana kao i Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 

njegove izmjene i dopune na temelju dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke 

obrazloženih i argumentiranih prijedloga općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg 

fizičkih i pravnih osoba, akta.“

15. usmjerava djelovanje upravnih odjela i 

službi općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga općine, Članak 14.

odnosno poslova državne uprave, ako su 

preneseni općini, Članak 48. mijenja se i glasi:.                 

16. nadzire rad upravnih odjela i službi u „Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku 

samoupravnom djelokrugu i poslovima mandat prestaje po sili zakona:

državne uprave, - danom dostave pisane ostavke,
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   Odluka o opozivu općinskog načelnik i - danom pravomoćnosti sudske odluke o 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, oduzimanju poslovne sposobnosti,
donesena je ako se na referendumu za opoziv - danom pravomoćnosti sudske presude 
izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu 
ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača zatvora u trajanju dužem od jednog 
upisanih u popis birača općine.mjeseca,
 Na postupak referenduma za opoziv - danom prestanka prebivališta na području 
odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog zakona općine,
i zakona kojim se uređuje provedba referenduma“ - danom prestanka hrvatskog državljanstva i
                                      - smrću.
                          

Članak 16.U slučaju nastupanja nekog od razloga iz 

stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine 
Iza članka 49. dodaje se članak 49.a, koji mandata općinskog načelnika, pročelnik upravnog 

glasi:odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku 
Članak 49.aod 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike 

Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za 
   Ako je prestanak mandata općinskog novog općinskog načelnika.   
načelnika nastupio prije isteka dvije godine 

mandata, u toj jedinici lokalne i područne 

(regionalne) samouprave raspisat će se Članak 15.
prijevremeni izbori za općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika.Članak 49. mijenja se i glasi:
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost „Općinski načelnik i njegov zamjenik koji 

općinskog načelnika obnašat će zamjenik je izabran zajedno s njim, može se opozvati putem 
općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njim, referenduma. 
a ako je mandat prestao i  zamjeniku općinskog Prijedlog za raspisivanje referenduma radi 
načelnika, do provedbe prijevremenih izbora opoziva općinskog načelnika i njegovog  
dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog 
Vlade Republike Hrvatske.broja birača upisanih u popis birača općine.

Ako mandat općinskog načelnika prestane Birači prijedlog podnose Općinskom 
nakon isteka dvije godine, neće se raspisivati vijeću, koji ga dostavlja središnjem tijelu državne 
prijevremeni izbori za općinskog načelnika, a uprave u roku 8 dana od zaprimanja radi 
dužnost općinskog načelnika do kraja mandata utvrđivanja ispravnosti prijedloga.
obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno Ako središnje tijelo u zakonskom roku 
s njim. svojom odlukom utvrdi ispravnost prijedloga, 

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku 30 
načelnika prestane mandat samo njihovom dana od dana zaprimanja odluke. 
zamjeniku, u općini se neće raspisati prijevremeni Referendum za opoziv ne može se raspisati 
izbori za zamjenika općinskog načelnika. samo za zamjenika općinskog načelnika.     
Ako prestane mandat zamjeniku općinskog        Općinsko vijeće ne smije raspisati 
načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika referendum za opoziv općinskog načelnika i 
iz stavka 2. ovoga članka, u općini će se raspisat njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 
prijevremeni izbori za općinskog načelnika i mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog 
zamjenika općinskog načelnika. referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se 

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost održavaju redovni izbori za načelnika.
općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade 

Republike Hrvatske. 
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Ako je prestanak mandata općinskog načelnika i naknade za rad osoba iz stavka 1. ovog članka, kao i 

zamjenika općinskog načelnika nastupio druga prava vezana uz profesionalno obnašanje 

opozivom, u općini će se raspisat prijevremeni dužnosti općinskog načelnika i zamjenika 

izbori za općinskog načelnika i njihovog općinskog načelnika određuju se odlukom Vijeća 

zamjenika. sukladno posebnom zakonu.“ 

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade 

Republike Hrvatske. Članak 18.

O svim promjenama tijekom mandata općinskog 

načelnika, i zamjenika općinskog načelnika Iza članka 51. dodaje se novi članak 51.a, koji glasi:  

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je dužan, 

bez odgode, obavijestiti središnje tijelo državne Članak 51.a 

uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu.“ „Općinski načelnik i zamjenik, koji dužnost 

o b a v l j a j u  p r o f e s i o n a l n o ,  z a  v r i j e m e  

profesionalnog obavljanja dužnosti imaju pravo na 

Članak 17. plaću kao i druga prava iz rada.         

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno 

Članak 51. mijenja se i glasi: posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja 

dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja 

„Općinski načelnik i zamjenik općinskog dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž 

načelnika odlučit će hoće li dužnost na koju su osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku 

izabrani obavljati profesionalno. profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini 

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme 

8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu pos l j edn j ih  6  mjesec i  p r i j e  p r e s t anka  

obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu općine o profesionalnog obavljanja dužnosti. 

tome na koji način će obnašati dužnost. Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno 

Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja 

postupila na način propisan stavkom 2. ovoga dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja 

članka smatra se da dužnost obavlja volonterski. dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž 

Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po 

ovoga članka smatra se dan početka mandata prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti 

određen posebnim zakonom. koliko su dužnost obavljali profesionalno, i to u 

Općinski načelnik zamjenik općinskog načelnika visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za 

mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja 

tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o dužnosti. 

promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno 

upravnom odjelu općine. nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja 

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dužnosti. 

dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz Naknada iz ovoga članka isplaćuje se na teret 

stavka 5. ovoga članka. Proračuna općine.“

Osobe iz stavak 1. ovog Statuta za vrijeme 

profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju 

pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme Članak 19.

obavljanja dužnosti uračunava im se u staž 

osiguranja a ako obavljaju dužnost volonterski, Iza članka 52. , dodaje se članak 52. a, koji glasi: 

imaju pravo na naknadu za rad. 

Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno 
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Članak 52.a. financija u skladu s posebnim zakonom.“  

„Općina može s drugim jedinicama lokalne 

samouprave osnovati zajedničko upravno tijelo. Članak 23. 

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog 

upravnog tijela odlučuju Općinska vijeća tih Članak 75. mijenja se i glasi:

jedinca lokalne samouprave. „Ukoliko se Proračun za narednu računsku godinu 

Temeljem odluke Vijeća općinski načelnik sklopit ne može donijeti prije početka godine za koju se 

će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog donosi, vodi se privremeno financiranje, i to 

tijela kojim se propisuje financiranje, način najduže za razdoblje od 3 mjeseca. 

upravljanja, odgovornost, statusna pitanja Odluku o privremenom financiranju donosi 

službenika i namještenika i druga pitanja od Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i svojim 

značaja za to tijelo.“ Poslovnikom.

P r e d l a g a t e l j i  u t v r đ e n i  P o s l o v n i k o m  

predstavničkog tijela mogu predložiti donošenje 

Članak 20. odluke o privremenom financiranju. 

Odluka o privremenom financiranju dostavlja se 

U članku 57. stavak 3. mijenja se i glasi: Ministarstvu financija u roku od 15 dana od 

„Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na donošenja.

neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese 

razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora ni odluka o privremenom financiranju, financiranje 

članova vijeća mjesnog odbora utvrđuje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka 

predstavničko tijelo općim aktom, odgovarajućom u skladu s posebnim zakonom.“     

primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor 

članova predstavničkih tijela jedinice lokalne 

samouprave.“  Članak 24.

Članak 76. mijenja se i glasi:

Članak 21. „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sastavlja 

se za proračunsku godinu.

U članku 63. stavak 1. mijenja se i glasi: Upravno tijelu izrađuje godišnji izvještaj o 

„Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom izvršenju Proračuna i dostavlja ga općinskom 

glasova svih članova bira predsjednika vijeća na načelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu 

vrijeme od četiri godine.“ godinu.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na 

donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Članak 22. do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.“  

Članak 72. mijenja se i glasi:

„Temeljni financijski akt općine je Proračun. Članak 25.

Proračun donosi predstavničko tijelo u skladu s 

posebnim zakonom. Članak 81. mijenja se i glasi:

Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj „Upravna tijela općine u izvršavanju općih akata 

predlaže Vijeću donošenje Proračuna. Podneseni predstavničkog tijela donose pojedinačne akte 

prijedlog Proračuna općinski načelnik može kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim 

povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne 

glasovanja o Proračunu u cjelini. stvari).

Proračun općine dostavlja se Ministarstvu 
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U izvršavanju pojedinačnih akata iz stavka 1. Članak 28.

ovoga članka može se sukladno odredbama zakona Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Županije dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

ili pokrenuti upravni spor. Brodsko – posavske županije“, osim članka 12. 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se stavka 5. točke 5. i 6. koji stupaju na snagu na dan 

primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih 

postupku i drugih propisa. sljedećih općih i redovitih izbora za članove 

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su (regionalne) samouprave, te općinskih načelnika, 

odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona gradonačelnika i župana.

povjerene javne ovlasti.“

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Članak 26.

KLASA:012-03/13-01/01

Članak 83. mijenja se i glasi: URBROJ:2178/03-02-13-3

„Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja Brodski Stupnik, 11. ožujka 2013.god.

središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu 

i područnu (regionalnu) samoupravu. PREDSJEDNIK

Kada utvrdi nepravilnosti u radu Općinskog vijeća, OPĆINSKOG VIJEĆA

nadležno središnje tijelo državne uprave donijet će Nikola Medved, v.r.

odluku kojom će sjednicu Općinskog vijeća ili 

njezin dio proglasiti nezakonitom, a akte donesene 

na sjednici ništavim.

Protiv odluke iz stavka 2. ovoga članka nije 

dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni 

spor pred Visokim upravnim sudom RH.“ 3.

Članak 27. Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 

Iza članka 83. dodaje se novi članak 83.a koji glasi: novine”, broj 33/01., 60/01-vjerodostojno 

tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

Članak 83.a 150/11. i 144/12) i članka 30. Statuta općine 

Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-

„Predsjednik Općinskog vijeća dužan je u posavske županije“ br. 08/09.), Općinsko vijeće 

roku od 15 dana od dana donošenja dostaviti Statut, općine Brodski Stupnik na 26. sjednici održanoj 11. 

Poslovnik Općinskog vijeća, Proračun i druge opće ožujka 2013. godine, donosi

akte predstojniku ureda državne uprave, zajedno s 

izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak ODLUKU

donošenja općeg akta propisan Statutom i 

Poslovnikom. o izmjenama i dopunama Poslovnika

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik 

stavka 1. ovog članka dostaviti bez odgode 

općinskom načelniku.“   

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća općine 
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Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko- Članak 4.

posavske županije“ br. 08/09), članak 3. mijenja se i 

glasi: Članak 105. mijenja se i glasi:

„Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva „Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog 

čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne 

za poslove lokalne i područne (regionalne) trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana 

samouprave ili osoba koju on ovlasti. od primitka zahtjeva.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 

izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova 

Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski 

konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani načelnik, u roku od 8 dana.

kandidat s liste koja je imala manji redni broj na Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka 

glasačkom listiću.” sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev 

najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, 

čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog 

Članak 2. za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno 

      U clanku 48. rijec „razrješiti“ zamjenjuje se odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se 

rijecju „opozvati“. održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga 

članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 

Članak 3. ništavima.“

            Iza clanka 63. dodaje se novi clanak 63.a 

koji glasi:

Članak 5.

Članak 63.a

    Ova Odluka stupa na snagu danom 

            „Prijedlog Proracuna, projekciju Proracuna objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko – 

za sljedece dvije proracunske godine i godišnjeg posavske županije«.

izvještaja o izvršenju Proracuna opcine podnosi 

opcinski nacelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj OPĆINSKO VIJEĆE

na nacin i u rokovima propisanim zakonom. OPĆINE BRODSKI STUPNIK

           Opcinski nacelnik može podneseni prijedlog 

Proracuna povuci i nakon glasovanja o Klasa:012-04/13-01/01

amandmanima, a prije glasovanja o Proracunu u Urbroj:2178/03-02-13-3

cjelini. Brodski Stupnik, 11. ožujka 2013.

            Ako se Proracun za narednu godinu ne može 

donijeti prije pocetka godine za koju se donosi, a PREDSJEDNIK

opcinski nacelnik ne predloži privremeno Nikola Medved, v.r.

financiranje, nadležno radno tijelo Opcinskog 

vijeca za Proracun ili najmanje 1/3 vijecnika imaju 

pravo predložiti donošenje odluke o privremenom 

financiranju.“ 
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4. garaže, nadstrešnice, drvarnice, natkrivene 

terase i slični objekti u funkciji stambenog 

objekta) utvrđuje se visina komunalnog doprinosa 
3Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o u svim zonama u iznosu od 1,00 kn/m .“

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 

178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i Članak 3. 
144/12), članka 22. Zakona o postupanju s 

nezakonito izgrađenim zgradama i članka 30. Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa koji 
Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik ozakonjuju nezakonito izgrađene zgrade za koje je 
Brodsko-posavske županije“ br. 08/09), Općinsko doneseno rješenje o izvedenom stanju iz članka 1. i 
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 26. 2. ove Odluke oslobađaju se svi objekti javne 
sjednici održanoj 11. ožujka 2013.godine, donosi namjene bez obzira na investitora.

ODLUKU

Članak 4. 
o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom doprinosu Odredbe članka 1., 2. i 3. ove Odluke primjenjuju se 

isključivo samo na zahtjeve podnijete do roka 

propisanog Zakonom o postupanju s nezakonito 
Članak 1. izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 

86/12).
U Odluci o komunalnom doprinosu  („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“  br.16/04, Članak 5.
16/08) iza članka 3. dodaje se članak 3.a, koji glasi: 

Postupci  započeti do stupanja na snagu 
Članak 3.a ove Odluke, za koje je podnijet zahtjev za obračun 

komunalnog doprinosa, a u kojem nije donijeto 
 „Za obveznike komunalnog doprinosa koji rješenje o komunalnom doprinosu u postupku 
ozakonjuju nezakonito izgrađene zgrade za koje je ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada iz 
doneseno rješenje o izvedenom stanju i to: članka 1., 2. i 3. ove Odluke, nastavit će se i dovršiti 
stambene, poslovne, gospodarsko-proizvodne prema odredbama ove Odluke.   
namjene, te vikendice i klijeti,  utvrđuje se visina 

komunalnog doprinosa u svim zonama u iznosu od Članak 6.
3

2,00 kn/m “

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

Članak 2. posavske županije“. 

Iza članka 3.a dodaje se članak 3.b, koji glasi: OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

Članak 3.b

Klasa:  363-01/13-01/-13

Za obveznike komunalnog doprinosa koji Urbroj: 2178/03-02-13-1

ozakonjuju nezakonito izgrađene zgrade za koje je Brodski Stupnik, 11. ožujka 2013. godine 

doneseno rješenje o izvedenom stanju i to: zgrade 

poljoprivredne namjene, te pomoćne građevine Predsjednik

(dvorišne zgrade, ljetne kuhinje, izdvojene Nikola Medved, v.r.
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5. 6.

Temeljem čl. 11. st. 4 Zakona o otpadu ( Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o 

Narodne novine br. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09 ) i  komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-

čl. 30. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 

vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 08/09), 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 30. Statuta 

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik 

svojoj 26. sjednici održanoj 11. ožujka 2013.g, Brodsko-posavske županije” broj 8/09), Općinsko 

donosi  vijeće općine Brodski Stupnik na 26. sjednici 

održanoj 11. ožujka 2013. godine, donosi 

ODLUKU

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana   

gospodarenja otpadom o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

 na području općine Brodski Stupnik građenja objekata  i uređaja komunalne 

za 2012. god. infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1. I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa 

otpadom na području općine Brodski Stupnik za građenja objekata i  uređaja komunalne 

2012. godinu  koji je ovom tijelu podnio općinski infrastrukture na području općine Brodski za 2012. 

načelnik. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

 

Članak 2. II.

Izvještaj iz članka 1. ove Odluke je sastavni dio Test Izvješća o izvršenju Programa 

ove Odluke. građenja objekata i  uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Brodski za 2012. 

godinu  sastani je dio ove Odluke. 

Članak 3.

Ova će se Odluka objaviti u "Službenom vjesniku III.

Brodsko-posavske županije". 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

OPĆINSKO VIJEĆE dana objavljivanja u “Službenom vjesniku 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK Brodsko-posavske županije”. 

Klasa: 351-01/13-01/03

Urbroj:2178/03-02-13-2

Brodski Stupnik, 11. ožujka 2013. g. 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved. v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE III.

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

Klasa:363-01/13-01/12 dana objavljivanja u “Službenom vjesniku 

Urbroj:2178/03-02-13-2 Brodsko-posavske županije”.  

Brodski Stupnik, 11. ožujak 2013. godine   

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Nikola Medved, v.r.

Klasa:363-01/13-01/11

Urbroj:2178/03-02-13-2

Brodski Stupnik, 11. ožujak 2013. godine   

PREDSJEDNIK

7. Nikola Medved, v.r.

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-

pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 

38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 30. Statuta 8.

općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije” broj 8/09), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik na 26. sjednici Na temelju članka 86.a Zakona o 

održanoj 11. ožujka 2013. godine, donosi izmjenama i dopunama Zakona o proračunu 

(„Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 30. 

ODLUKU Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije” broj 08/09) 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 

održavanja objekata i uređaja komunalne 26. sjednici održanoj 11. ožujka 2013. godine, 

infrastrukture za 2012. godinu donosi

ODLUKU

I.

o kratkoročnom zaduživanju općine 

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa Brodski Stupnik 

održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Brodski za 2012. 

godinu, koju je podnio  općinski načelnik. I.

 Prihvaća se prijedlog općinskog načelnika o 

II. kratkoročnom zaduživanju (pozajmici) ipćine 

Brodski Stupnik u iznosu do 300.000,00 kuna kod 

Test Izvješća o izvršenju Programa poslovne banke za premošćivanje jaza nastalog 

održavanja objekata i uređaja komunalne zbog različite dinamike priljeva sredstava i 

infrastrukture na području općine Brodski za 2012. dospijeća obveza, najdulje do 12 mjeseci. 

godinu  sastani je dio ove Odluke. 
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II. 9.

 Ovlašćuje se općinski načelnik i Upravni odjel na 

provođenje daljnjih radnji vezanih za uzimanje Na temelju članka 20. Zakona o javnoj 

kratkoročnog kredita pridržavajući se odredaba nabavi (''Narodne novine'' br. 90/2011) i članka 30. 

Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj Statuta općine Brodski Stupnik (''Službeni vjesnik 

90/11). Brodsko-posavske županije» broj 8/09), općinski 

načelnik općine Brodski Stupnik, donosi 

OPĆINSKO VIJEĆE
  PLAN NABAVE OPĆINE BRODSKI STUPNIK

za 2013. godinuKlasa: 403-01/13-01/01

Urbroj:2178/03-02-13-1

Brodski Stupnik, 11. ožujka 2013. godine 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r. 
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OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

2. celnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog 

za poslove lokalne i podrucne (regionalne) 

samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i Konstituirajucoj sjednici Opcinskog vijeca do 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani clan s 

novine”, broj 33/01., 60/01-vjerodostojno kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 

tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., Ukoliko je više lista dobilo isti najveci broj glasova 

150/11. i 144/12) i članka 29. Statuta općine Donji konstituirajucoj sjednici predsjedat ce prvi izabrani 

Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 

županije“ br. 10/09. i 2/11.), Općinsko vijeće glasackom listicu.”

općine Donji Andrijevci na 32. sjednici održanoj 

27. 2. 2013. godine, donosi

Članak 2.

POSLOVNICKU ODLUKU

      U clanku 52. rijec „razrješenja“ zamjenjuje se 

o izmjenama i dopunama Poslovnika rijecju „opoziva“.

Opcinskog vijeca opcine Donji  Andrijevci

Članak 3.

Članak 1.

            Iza clanka 65. dodaje se novi clanak 65.a 

U Poslovniku Opcinskog vijeca opcine koji glasi:

Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 10/09), clanak 3. mijenja se i             „Prijedlog Proracuna, projekciju Proracuna 

glasi: za sljedece dvije proracunske godine i godišnjeg 

„Konstituirajucu sjednicu Opcinskog vijeca saziva izvještaja o izvršenju Proracuna opcine podnosi 
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opcinski nacelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj OPCINSKO VIJECE

na nacin i u rokovima propisanim zakonom. OPCINE DONJI ANDRIJEVCI

           Opcinski nacelnik može podneseni prijedlog 

Proracuna povuci i nakon glasovanja o Klasa:012-01/13-01/02

amandmanima, a prije glasovanja o Proracunu u Urbroj:2178/04-03-13-1

cjelini. Donji Andrijevci, 27. 2. 2013.

            Ako se Proracun za narednu godinu ne može 

donijeti prije pocetka godine za koju se donosi, a PREDSJEDNIK

opcinski nacelnik ne predloži privremeno Stanko Coric, v.r.

financiranje, nadležno radno tijelo Opcinskog 

vijeca za Proracun ili najmanje 1/3 vijecnika imaju 

pravo predložiti donošenje odluke o privremenom 

financiranju.“ 

3.

Članak 4.

Članak 105. mijenja se i glasi: Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i 

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

„Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog 38/09. i 127/10) i članka 29. Statuta općine Donji 

vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana županije“, br. 10/09. i 2/11.), Općinsko vijeće 

od primitka zahtjeva. općine Donji Andrijevci na 32. sjednici održanoj 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 27. 2. 2013. godine, donosi

sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na 

obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova ODLUKU

Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski 

načelnik, u roku od 8 dana. o donošenju Plana zaštite i spašavanja općine 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka Donji Andrijevci i Plana civilne zaštite općine 

sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev Donji Andrijevci

najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, 

čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog 

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Članak 1.

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno 

odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se Donosi se Plan zaštite i spašavanja općine Donji 

održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. Andrijevci i Plan civilne zaštite općine Donji 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga Andrijevci .

članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 

ništavima.“

Članak 2.

Članak 5. Plan zaštite i spašavanja općine Donji Andrijevci i 

Plan civilne zaštite općine Donji Andrijevci 

       Ova Poslovnicka odluka stupa na snagu danom temelje se na Procjeni ugroženosti stanovništva, 

objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko – materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i 

posavske županije«. velikih nesreća na području općine Donji 

Andrijevci, koja je Odlukom KLASA:810-01/10-

01/16, URBROJ:2178/04-03-10-1 od 21.12.2010. 
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godine, donesena na 13. sjednici Općinskog vijeća. STATUTARNU ODLUKU

o izmjeni i dopuni Statuta općine 

Članak 3. Donji Andrijevci

Planovi iz točke 2. sastavni su dio ove Odluke, a 

čuvaju se u Jednistvenom upravnom odjelu općine Članak 1.

Donji Andrijevci.

U Statutu općine Donji Andrijevci („Službeni 

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

Članak 4. 2/11.) članak 17. mijenja se i glasi:

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana „Građani mogu neposredno sudjelovati u 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- odlučivanju o lokalnim poslovima putem 

posavske županije“. referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa 

zakonom i ovim Statutom.“

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 2.

KLASA:810-01/13-01/04

URBROJ:2178/04-03-13-1 Članak 18. mijenja se i glasi:

Donji Andrijevci, 27. 2. 2013.

„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

PREDSJEDNIK prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg 

OPĆINSKOG VIJEĆA ak ta  i l i  d rugog p i t an j a  i z  d j e lok ruga  

Stanko Ćorić, v.r. predstavničkog tijela kao i o drugim pitanjima 

određenim zakonom i Statutom.

Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje 

referenduma može predložiti najmanje jedna 

trećina članova predstavničkog tijela, općinski 

načelnik, 20% ukupnog broja birača u jedinici za 

4. koju se traži raspisivanje referenduma, a u općini i 

većina vijeća mjesnih odbora, na području općine.

Ako je raspisivanje referenduma predložila 

Na temelju članka 135. Ustava Republike najmanje jedna trećina članova predstavničkog 

Hrvatske (“Narodne novine“ br. 41/01-pročišćeni tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 

tekst), članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje 

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj referenduma predložila većina vijeća mjesnih 

33/01., 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., odbora, na području općine, predstavničko tijelo 

109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12) i članka dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te 

80. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09. i raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od 

2/11.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju 

32. sjednici održanoj 27. 2. 2013. godine, donosi referenduma donosi se većinom glasova svih 

članova predstavničkog tijela.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od 

ukupnog broja birača u jedinici, predstavničko 

tijelo dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem 
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tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 koji je izabran zajedno s njim u skladu sa člankom 

dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo 24. stavkom 5. ovoga Zakona o lokalnoj i 

državne uprave nadležno za lokalnu i područnu područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji 

(regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od 

dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, potrebnog broja birača u jedinici.

odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za 

potrebnog broja birača u jedinici i je li zamjenika općinskog načelnika.

referendumsko pitanje sukladno odredbama Referendum za opoziv općinskog načelnika i 

Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije 

predstavničkom tijelu. Ako središnje tijelo državne proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni 

uprave nadležno za lokalnu i područnu ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 

(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 

ispravan, predstavničko tijelo raspisat će općinskog načelnika.

referendum u roku od 30 dana od zaprimanja Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog 

odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena 

uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina 

nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi 

upravni spor pred Visokim upravnim sudom najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis 

Republike Hrvatske. birača u jedinici.

Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće 

referendum o pitanjima iz svog djelokruga. se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i zakona 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani kojim se uređuje provedba referenduma.“

koji imaju prebivalište na području općine i upisani 

su u popis birača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Članak 4.

predstavničko tijelo, osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. U članku 23. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. 

N a  p o s t u p a k  p r o v o đ e n j a  r e f e r e n d u m a  koji glasi:

odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim „Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana 

se uređuje provedba referenduma. ne obvezuje Općinsko vijeće.“

Na odluke donesene u svezi s referendumom i na Dosadašnji stavci 2 i 3. postaju stavci 3. i 4.  

referendumu primjenjuju se odredbe članka 79. do 

82. ovoga Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. Članak 5.

U članku 27. stavku 2. broj „15“ zamjenjuje se 

Članak 3. brojem „13“.

Članak 19. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je Članak 6.

izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem 

referenduma. U članku 29. stavku 1. alineja 8. mijenja se i glasi:

Raspisivanje referenduma za opoziv može „ odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom 

kojoj se traži opoziv općinskog načelnika i većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. članka 

njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

Predstavničko tijelo raspisat će referendum za samoupravi,“ 
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Alineja 16. briše se. hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati 

profesionalno. 

U slučaju da općinski načelnik i njegov zamjenik 

Članak 7. dužnosti ne obnašaju profesionalno imaju pravo na 

naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog 

Iza članka 31. dodaje se novi članak 31.a koji glasi vijeća.

Općinski načelnik:

„Članak 31.a

1. priprema prijedloge općih akata,

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog 2. izvršava i osigurava izvršavanje općih 

vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne akata Općinskog vijeća,

trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana 3. utvrđuje prijedlog Proračuna općine i 

od primitka zahtjeva. izvršenje Proračuna,

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 4. upravlja nekretninama, pokretninama i 

sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na imovinskim pravima u vlasništvu općine u 

obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim 

Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski aktom Općinskog vijeća,

načelnik, u roku od 8 dana. 5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka nekretnina i pokretnina općine i 

sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev raspolaganju ostalom imovinom čija je 

najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, pojedinačna vrijednost do najviše 0,5% 

čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. godini koja prethodi godini u kojoj se 

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se pokretnina i nekretnina, odnosno 

održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga iznos veći od 1.000.000 kuna, općinski 

članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti načelnik može odlučivati najviše do 

ništavima.“ 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji 

od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati 

najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i 

Članak 8. otuđivanje nekretnina i pokretnina te 

raspolaganje ostalom imovinom mora biti 

U članku 33. stavku 1. alineji 3. riječ „troškova“ planirano u Proračunu i provedeno u 

briše se. skladu sa zakonom,

6. imenuje i razrješuje predstavnike 

predstavnike općine u tijelima javnih 

Članak 9. ustanova, trgovačkih društava, i drugih 

pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 

Članak 36. mijenja se i glasi: 5. Zakona o lokalnoj i područnoj 

regionalnoj samoupravi, osim ako 

„Općinski načelnik izvršno je tijelo u općini, posebnim zakonom nije drugačije 

zastupa općinu, te obavlja izvršne poslove u općini. uređeno,

Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i 7. upravlja prihodima i rashodima općine,

zamjenik koji obnaša dužnost općinskog 8. up rav l j a  r a spo lož iv im novčan im 

načelnika, u slučajevima propisanim Zakonom o sredstvima na računu Proračuna općine,

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 9. odlučuje o davanju suglasnosti za 

Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će zaduž ivan je  p ravn im osobama u 
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većinskom izravnom ili neizravnom obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. 

vlasništvu općine i o davanju suglasnosti Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili 

za zaduživanje ustanova kojih je osnivač drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o 

općina, obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana 

10. donosi pravilnik o unutarnjem redu za donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo 

upravna tijela općine, zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od 

11. imenuje i razrješava pročelnike upravnih donošenja odluke o obustavi otkloni uočene 

tijela, nedostatke u općem aktu.

12. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke 

13. utvrđuje plan prijema u službu u upravna iz stavka 1. ovoga članka, općinski načelnik dužan 

tijela općine, je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika 

14. predlaže izradu prostornog plana kao i ureda državne uprave u Županiji i dostaviti mu 

njegove izmjene i dopune na temelju odluku o obustavi općeg akta.

obrazloženih i argumentiranih prijedloga Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 

fizičkih i pravnih osoba, dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke 

15. usmjerava djelovanje upravnih odjela i općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg 

službi općine u obavljanju poslova iz akta.“

samoupravnog djelokruga općine, 

odnosno poslova državne uprave, ako su 

preneseni općini, Članak 11.

16. nadzire rad upravnih odjela i službi u 

samoupravnom djelokrugu i poslovima U članku 46. stavku 5 riječi „općinski načelnik“ 

državne uprave, zamjenjuju se riječima „Općinsko vijeće“.

17. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 

drugi ovlašteni predlagatelji,

18. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela Članak 12.

mjesnih odbora,

19. obavlja i druge poslove predviđene ovim U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

Statutom i drugim propisima. „Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom 

glasova svih članova bira predsjednika vijeća na 

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. vrijeme od četiri godine.“

točke 6. ovoga članka općinski načelnik dužan je 

dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od 

donošenja i objaviti u službenom glasilu jedinice Članak 13.

lokalne, odnosno područne (regionalne) 

samouprave. Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana 

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz Brodsko – posavske županije“, osim članka 9. 

stavka 1. točke 9. ovog članka tromjesečno do 10. u stavka 3. i stavka 5. točke 5. i 6. koji stupaju na 

mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.“ snagu na dan stupanja na snagu odluke o 

raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora 

za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 

Članak 10. područne (regionalne) samouprave te općinskih 

načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 39. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga općine, ima pravo 
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OPĆINSKO VIJEĆE 5.

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:012-01/13-01/01       Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o 

URBROJ:2178/04-03-13-1 javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj 90/11) i  

Donji Andrijevci, 27. 2. 2013. članka 36. Statuta općine Donji Andrijevci 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 

PREDSJEDNIK br. 10/09 i 2/11) načelnik općine Donji Andrijevci 

OPĆINSKOG VIJEĆA donosi 

Stanko Ćorić, v.r.                                     

PLAN NABAVE 

općine Donji Andrijevci za 2013. godinu

Članak1.

Plan nabave općine Donji Andrijevci za 

2013. godinu utvrđuje se kako slijedi: 

Pozicija u 
proračunu

Red. 
broj 

Predmet nabave 
Ev.  broj 
nabave  

Procijenjena 
vrijednost  

ako je poznata  

Vrsta 
postupka 

javne 
nabave  

Ugovor  o 
JN  ili 

okvirni 
sporazum  

Planirani 
pocetak 
postupka  
(I,II,III ili 
IV kvartal)  

Planirano 
trajanje 

ugovora o 
JN/okvirnog 
sporazuma  

1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.
1. Izgradnja cesta  01/13  280.000,00  Otvoreni  ugovor  II ili III  60 dana  R0097

 
2.

 

Izgradnja nogostupa 
(staza) u naseljima

 
 

02/13
 

 
132.000,00

 
 

Otvoreni
 

 
ugovor

 
 

II ili III
 

      
     

6o dana
 

 
R0099

 3.
 

Izgradnja 
malonogometnog 
igrališta u 
D.Andrijevcima

 

 
 03/13

 

 
 168.000,00

 

 
 Otvoreni

 

 
 ugovor

 

 
 
   

II ili III
 

 
 
     

60
 

dana
 

 
 R0107

 4.
 

Poduzetnička zona 
 -izgradnja-

 
 04/13

 
 280.000,00

 
 Otvoreni

 
 ugovor

 
 
  

II ili III
 

  
     

60 dana
 

 R0124

 
 5.
 

Uređenje autobusnih 
stajališta 
(nadstrešnice)u 
St.Topolju i Sredancima

 
 
 05/13

 
 
 67.560,00

 
 
 Otvoreni

 
 
 ugovor

 
 
 II ili III

 
 
 60 dana

 
 
 R0090
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Članak 2. procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 

20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, u Plan 

      Sukladno odredbi stavka 2. članka 20. Zakona o nabave unose se podaci o predmetu nabave i 

javnoj nabavi, za predmete nabave čija je procijenjenoj vrijednosti nabave kako slijedi:

Red. 
broj 

Predmet nabave  
Procjenjena 
vrijednost  

Pozicija u 
proračunu  

1. 2.  3.  4.  
1. Opremanje dječijih igrališta  32.000,00  R0120  
2. Reprezentacija  24.000,00            R0047  
3.  Deratizacija i dezinsekcija  28.000,00  R0082  
4. Održavanje cesta i poljskih puteva  32.000,00  R0089  
5. Izgradnja i uređenje u grobljima (staze, parkirališta, ograde..)         40.000,00  R0122  
6. Proširenje  vodovodne i kanalizacijske  mreže  24.000,00  R0101  
7. Održavanje javne rasvjete  68.000,00  R0110  
8 Izgradnja i proširenje javne rasvjete  24.000,00  R0123  
9. Projektna dokumentacija  24.000,00  R0103  

10. Usluge ažuriranja računalnih baza  26.400,00  R0030  

 

Članak 3. javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na internetskim 

stranicama.

Općina Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: 

naručitelj) obvezna je plan nabave objaviti na 

internetskim stranicama u roku 60 dana od dana Članak 5.

donošenja Proračuna.

Ako je potrebno, naručitelj može izmijeniti i Otvoreni, ograničeni i pregovarački postupak 

dopuniti Plan nabave, a sve izmjene i dopune javne nabave s prethodnom objavom, te 

moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni natjecateljski dijalog započinju danom slanja 

plan. poziva na nadmetanje.

Sve izmjene i dopune Plana nabave naručitelj Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne 

odmah objavljuje na internetskim stranicama. objave započinje danom slanja poziva na 

Objavljeni Plan nabave i sve njegove izmjene i pregovaranje.

dopune moraju na internetskim stranicama biti Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz 

dostupne najmanje do 30. lipnja sljedeće godine. Dodatka II. B sukladno članku 44. Zakona o javnoj 

Naručitelj je dužan središnjem tijelu državne nabavi započinje danom objave zahtjeva za 

uprave nadležnom za sustav javne nabave odmah prikupljanje ponuda.

dostaviti podatke o internetskim stranicama na Natječaj započinje danom slanja poziva na 

kojima je objavljen plan nabave te mu dostaviti natječaj.

svaku kasniju izmjenu tih podataka. U ostalim slučajevima postupak započinje danom 

slanja odgovarajuće objave ili poziva.

Članak 4.

Članak 6.

Naručitelj je obvezan voditi registar ugovora o 

javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te podatke iz Pripremu i provedbu postupka javne nabave 

registra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci. obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja.

Naručitelj je obvezan objaviti registar ugovora o Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja 
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iz stavka 1. ovoga članka mora posjedovati važeći Članak 7.

certifikat u području javne nabave.

Naručitelj internom odlukom imenuje ovlaštene Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja 

predstavnike i određuje njihove obveze i ovlasti u a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

postupku javne nabave. posavske županije“ i internetskim stranicama 

Ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju i općine Donji Andrijevci.

provode postupak javne nabave ne moraju biti 

zaposlenici naručitelja. KLASA:400-01/13-01/04

URBROJ:2178/04-03-13-1

Donji Andrijevci, 1.2.2013.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Musa, v.r.
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

3. II.

          Troškove provođenja derat izaci je 

Na temelju čl. 44. i 48.  Zakona o lokalnoj i financira u cijelosti općina Gornja Vrba.

područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NN br. 

33 /01 ,  60 /01-v je rodos to jno tumačen je ,  

129/05,109/07,125/08 i 36/09) te čl. 44. Statuta III.

općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 10/09), donosim sljedeću:         S izabranim ponuđačem zaključit će se 

ugovor o provođenju obvezne preventivne 

ODLUKU sustavne deratizacije na području općine Gornja 

Vrba, sukladno uvjetima prihvaćene ponude. 

o prihvaćanju ponude za provođenje sustavne 

deratizacije na području općine Gornja Vrba u 

2013. godini  IV.

           Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

I. objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije».

       Ovom Odlukom prihvaća se ponuda 

ponuđača „EKO PREVENTIVA“ d.o.o. Slavonski KLASA: 363-01/13-01/4

Brod za provođenje sustavne deratizacije na URBROJ: 2178/28-01-13-4

području općine Gornja Vrba u 2013. godini, po U Gornjoj Vrbi, 14. 3. 2013. god.

cijeni od 14,40 kn po domaćinstvu, bez PDV-a.

OPĆINSKI  NAČELNIK:

Niko Pavić, inž. str., v.r.
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4. 5.

 Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 

broj 26/03, 82/04, 178/04 i 38/09), članka 30. broj 26/03, 82/04, 178/04 i 38/09), članka 30. 

Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik 

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

vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 29. sjednici vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 29. sjednici 

održanoj 11. 3. 2013.god. donijelo je: održanoj 11. 3. 2013. god. donijelo je:

 ODLUKU ODLUKU

 o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja objekata i uređaja komunalne gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture  za 2012. godinu infrastrukture  za 2012. godinu

 I.  I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje 

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u općini Gornja Vrba za 2012. godinu, koje je podnio 

općini Gornja Vrba za 2012. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

općinski načelnik.

  

 II.

 II.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove Odluke.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove Odluke.

 III.

 III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od ««Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

objavljivanja u ««Službenom vjesniku Brodsko- županije ».

posavske županije ».

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA 

OPĆINE GORNJA VRBA 

KLASA: 363-02/13-01/1

KLASA: 363-02/13-01/2  URBROJ:2178/28-02-13/3

 URBROJ:2178/28-02-13/3  U Gornjoj Vrbi, 11. 3. 2013. godine

 U Gornjoj Vrbi, 11. 3. 2013. godine

 Predsjednik 

 Predsjednik Općinskog vijeća:

Općinskog vijeća:  Josip Marunica, v.r.

Josip Marunica, v.r.
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6. - Potrebita financijska sredstva u iznosu oko 

2.000,00 kn osigurat će se iz Općinskog proračuna

2.Izgradnja spomen obilježja poginulim hrvatskim 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o braniteljima-spomen ploče

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 

26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04), - Potrebita financijska sredstva u iznosu 

te članka 30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni 10.000,00 kn osigurat će se iz Općinskog 

vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/2009.), proračuna.

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 29. 

sjednici održanoj 11.3.2013. godine, donijelo je:

III.GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

PROGRAM 

Članak 3.

gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u općini Gornja Vrba 1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za 

za 2013. godinu  izgradnju cesta na području općine. 

Potrebita financijska sredstva u iznosu 100.000,00 

OPĆE ODREDBE kn osigurat će se iz sredstava Proračuna općine.

Članak 1. 2. a) Izgradnja ceste u Sjevernoj gospodarskoj 

zoni (produžetak ulice Jure Piškovića):

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i - Potrebita sredstva osigurala bi se 

uređaja komunalne infrastrukture na području programom IPA (ako se ostvari) u iznosu od 

općine Gornja Vrba za 2013. godinu za: 720.000,00 kn., a općina bi platila stručni nadzor i 

ostale tekuće troškove (javna nabava i sl), 

- javne površine, alternativa pomoć iz Ministarstva poduzetništva uz 

- nerazvrstane ceste, sudjelovanje općine u iznosu 216.000,00 kn.

- groblja, 

- javnu rasvjetu, 

- opskrbu pitkom vodom, 3. a) Izgradnja cesta u Firovoj i Brkićevoj ulici s 

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, biciklističkim stazama i nogostupima 

- Potrebita financijska sredstva u iznosu oko 

Programom se određuje opis poslova s procjenom 2.258.066,53 kn osigurala bi se iz sredstava EIB III 

troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te u iznosu od 2.106.566,53 kn, a iz Općinskog 

za nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava proračuna 151.500,00 kn. 

potrebitih za ostvarivanje programa s naznakom - U slučaju neodobravanja projekta EIB III, 

izvora financiranja po djelatnostima. ceste se neće graditi. 

b) Izrada projektne dokumentacije uz 

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA ishođenje potrebitih dozvola za rekonstrukciju 

Ulice braće Radić i biciklistička staza

Članak 2. Potrebita sredstva u iznosu od 15.000,00 kn 

osigurat će se u Proračunu općine.

1. Nabava i postavljanje natpisnih ploča s  

nazivima ulica gdje nedostaju, te u novonastalim c) Rekonstrukcija ceste u Ul. braće Radić;

ulicama. Potrebita financijska sredstva u iznosu oko 

600.000,00 kn osigurala bi se iz Županijskog 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  3Strana:  264



proračuna 240.000,00 kn i Proračuna općine ishođenjem odgovarajućih dozvola za izgradnju 

360.000,00 kn. vodoopskrbe u Savskoj ulici (produžetak) i 

izgradnja vodoopskrbe.

4. Izrada projektne dokumentacije i - Potrebita sredstva osigurala bi se iz 

ishođenje lokacijske dozvole, te potvrda glavnog Općinskog proračuna u iznosu 60.000,00 kn., 

projekta za nogostup-biciklističku stazu u Ul. 108.  a 40.000,00 kn iz Županijskog proračuna.

brigade, te nužna sanacija postojećih nogostupa. 

Potrebita financijska sredstva u iznosu 100.000,00 2. Izgradnja vodoopskrbe u Sjevernoj 

kn osigurala bi se iz sredstava Proračuna općine. gospodarskoj zoni. 

- Potrebita sredstva osigurala bi se u iznosu 

1. Izrada projektne dokumentacije u Ul. 139. od 1.422.000,00 kn iz programa IPA, ako se 

brigade, Ul. 157. brigade i na kč. br. 1227,  kč. br. realizira.

1146 i kč. br. 51.

- Potrebita financijska sredstva u iznosu 3.  Izgradnja vodoopskrbe za terminal 

17.500,00 kn osigurala bi se iz Proračuna općine. „JANAF“.

- Potrebita sredstva osigurala bi se u iznosu 

od 400.000,00 kn iz sredstava JANAF-a.

IV.GRAĐENJE OPROŠTAJNIH GRAĐEVINA 

(MRTVAČNICA)

VII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA 

Članak 4. ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH 

VODA

1. Izgradnja oproštajnih građevina u Gornjoj 

i Donjoj Vrbi i pratećih objekata. Članak 7.

- Potrebi ta s reds tva u iznosu oko 

1.100.000,00 kn osigurala bi se iz Proračuna općine 1. Izgradnja sustava odvodnje preostalog 

Gornja Vrba. dijela naselja Donja Vrba i naselja „Klis“. 

- Potrebita financijska sredstva osigurala bi 

se iz programa IPA (ako se ostvari) u iznosu 

JAVNA RASVJETA 11.800.000,00 kn, i iz Općinskog proračuna u 

iznosu 100.000,00 kn.

Članak 5. (Alternativa Program IPARD-MJERA 301) uz 

izmjenu Proračuna općine.

1. Izrada projektne dokumentacije i 

ishođenje potrebitih dozvola za izgradnju javne 2. Izgradnja odvodnje otpadnih voda u 

rasvjete  u ulicama gdje ne postoji javna rasvjeta, te Sjevernoj gospodarskoj zoni

izgradnja dijela javne rasvjete. - Potrebita financijska sredstva osigurala bi 

- Potrebita financijska sredstva u iznosu od se iz programa IPA (ako se ostvari) u iznosu 

100.000,00 kn osigurala bi se iz Proračuna općine 4.100.000,00 kn. Alternativa su sredstva 

Gornja Vrba. Ministarstva gospodarstva za dio odvodnje. 

3 Završni radovi I. A ETAPE izgradnje 

VI GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA odvodnje u Gornjoj Vrbi

OPSKRBU PITKOM VODOM - Potrebita financijska sredstva osigurala bi 

se iz sredstava Općinskog proračuna i Ministarstva 

Članak 6. regionalnog razvoja i fondova EU-e u iznosu 

250.000,00 kn. 

1. Izrada projektne dokumentacije s 
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4. Izgradnja oborinske odvodnje u naselju 7.

Gornja Vrba (dio Ul. vrbskih žrtava i dio Ul. braće 

Radić).

- Potrebita financijska sredstva u iznosu  Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o 

250.000,00 kn osigurala bi se iz Općinskog komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 

proračuna i Ministarstva regionalnog razvoja i broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 

fondova EU-a. 178/04) i članka 30. Statuta općine Gornja Vrba 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 

5. Izgradnja razdjelne oborinske odvodnje u 09/2009.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 

ostalom dijelu naselja Gornja Vrba; svojoj 29. sjednici održanoj 11. 3. 2013. godine, 

- Potrebita financijska sredstva u iznosu oko donijelo je:

5.000.000,00 kn osigurala bi se iz Hrvatskih voda, 

IPA projekta i Općinskog proračuna. PROGRAM

6. Izgradnja produžetka sustava odvodnje u održavanja komunalne infrastrukture

Savskoj ulici i ugradnja potrebitih uređaja na za djelatnosti iz clanka 22. Zakona o 

sustavu do mjesta priključenja na gradski kolektor komunalnom gospodarstvu u općini Gornja 

Slavonski Brod. Vrba za 2013. godinu

- Potrebita financijska sredstva osigurala bi 

se iz Hrvatskih voda i resornog ministarstva uz 

potporu općine. Članak 1.

 Ovim Programom određuje se održavanje 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE komunalne infrastrukture u 2013. godini na 

području općine Gornja Vrba za komunalne 

Članak 8. djelatnosti:

Ovaj Program stupa na snagu danom objavljivanja 1. odvodnja atmosferskih voda,

u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 

županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. na čišćenje javnih površina,

godine. 3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

KLASA: 363-02/13-01/1 5. održavanje groblja i

 URBROJ:2178/28-02-13/2 6. javna rasvjeta.

 U Gornjoj Vrbi, 11. 3. 2013. godine

 Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

 Predsjednik 

 Općinskog vijeća: - opis i opseg poslova održavanja s 

 Josip Marunica, v.r. procjenom pojedinih troškova po 

djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebitih za 

ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

financiranja.

-

Članak 2.

 U 2013. godini održavanje komunalne 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  3Strana:  266



infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I 

Gornja Vrba obuhvaća: POLJSKIH PUTEVA

- saniranje nerazvrstanih cesta kamenim 

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA agregatom 0 – 60 i 0 – 30

- redovito čišćenje slivnika – rigolica za a) Ulica Vladimira Nazora – 30 m3

odvodnju oborinskih voda na trgovima. b) Firova ulica – 50 m3

c) Brkićeva ulica – 50 m3

d) Jasinjska ulica – 80 m3

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE e) Ulica J.J.Strossmayera – 30 m3

ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA f) Dio Ul. 108. brigade – 30 m3

g) Galovska ulica – 20 m3

 Redovito čišćenje javnih površina (trgova h) Brodska ulica 30 m3

pješačkih zona otvorenih odvodnih kanala, dječjih i) Ulica desno od Ul. Jure Piškovića- 

igrališta i javnih prometnih površina): skidanje humusa i nasipavanje 50 m3

j) Ulica Vinka Borevkovića 50 m3

- mehaničko čišćenje i metenje okoliša k) Produžetak Savske ul. – 20 m3

općinske zgrade i svih društvenih objekata l) Ulica prema NK Omladinac – 20 m3

u vlasništvu općine, po potrebi u tijeku m) Ulica kraj M. doma u Donjoj Vrbi – 30 m3

cijele godine, n) Ulica 22.svibnja – 30 m3

- redovito čišćenje otvorenih odvodnih o) Ulica 157. brigade – 30 m3

kanala uz redovitu košnju – od svibnja do p) Ulica 139. brigade – 30 m3

listopada, r) Čišćenje snijega na nerazvrstaniom 

- redovita košnja trave na trgu, ispred cestama, po potrebi

društvenih objekata od svibnja do s) Izmuljivanje odvodnih kanala, po potrebi

listopada, t) Nasipanje poljskih puteva – 100 m3

- redovita košnja trave na dječjim 

igralištima i ostalim javnim površinama od Radovi bi se izvodili u vremenu od ožujka do 

svibnja do listopada, studenog, a cišcenje snijega po potrebi.

- odvoz ostataka trave i ostalog otpada na Sredstva za izvršenje ovih radova, predvidaju se u 

deponiju ukupnom iznosu od 267.000,00 kn, a financirat ce 

se iz sredstava komunalne naknade i zakupa 

Ovi radovi izvršavaju se putem javnih radova. zemljišta.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA ODRŽAVANJE GROBLJA

- obnova zelenila na trgovima, - košnja i čišćenje groblja, te odvoz otpada 

- nabavka i sadnja ukrasnog drveća na na deponij (ožujak – listopad)

trgovima,

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj iznosu od 20.000,00 kn iz

točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 5.000,00 sredstava komunalne naknade.

kn iz sredstava komunalne naknade.
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JAVNA RASVJETA 8.

- Utrošak električne energije za javnu 

rasvjetu, oko 240.000,00 kn Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od 

- održavanje javne rasvjete na području požara (»Narodne novine« broj 92/10), članka 19. 

cijele općine uz popunjavanje pojedinih stavka 1. podstavka 11., članka 35. Zakona o 

ulica rasvjetnim tijelima- 20.000,00 kn lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 – 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 

iznosu od 260.000,00 kn iz  sredstava komunalne 36/09) i članka 30. Statuta općine Gornja Vrba 

naknade. («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 

br. 09/09), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 

svojoj 29. sjednici održanoj 11. 3. 2013. god. 

Članak 3. donijelo je:

Ako se tijekom 2013. godine sredstva od  ODLUKU

komunalne naknade ne ostvare u predviđenom 

iznosu, srazmjerno će se smanjiti održavanje o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara 

pojedine komunalne djelatnosti, a za nepredviđene i Plana zaštite od požara općine Gornja Vrba

dodatne i neophodne radove financiranje će se 

osigurati iz ostalih sredstava Proračuna općine 

Gornja Vrba. Članak 1.

Prihvaća se Procjena ugroženosti od požara općine 

Članak 4. Gornja Vrba i Plan zaštite od požara općine Gornja 

Vrba.

Ovaj Program stupa na snagu danom objavljivanja 

u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. Članak 2.

godine.

Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od 

KLASA: 363-02/13-01/2 požara po mišljenju Ministarstva unutarnjih 

UR.BROJ. 2178/28-02-13-2 poslova RH, Policijske uprave brodsko-posavske, 

Gornja Vrba, 11. ožujka 2013. godine izrađeni su sukladno odredbama Pravilnika o izradi 

Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

Predsjednik eksplozije (Narodne novine br. 3594, 110/05 i 

Općinskog vijeća: 28/10) i Pravilnika o sadržaju Plana zaštite od 

Josip Marunica, v.r. požara i tehnoloških eksplozija (Narodne novine 

br. 35/94 i 55/94).

 Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 214-01/13-01/1 KLASA: 023-01/13-01/ 5

URBROJ:2178/28-02-13/6 URBROJ: 2178/28-02-13-2 

U Gornjoj Vrbi, 11. 3. 2013. godine  Gornja Vrba, 11. 3. 2013. god. 

Predsjednik PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća: OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Marunica, v.r. Josip Marunica, v.r.

9.

10.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i Na temelju članka 35. i 54. Zakona o 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( 

novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 NN br. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

i 36/09) te članka čl. 30. Statuta općine Gornja Vrba 36/09, 150/11 i 144/12), članka 30. Statuta općine 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

09/09 ), Općinsko vijeće Gornja Vrba na svojoj 29. županije» br. 09/09), Općinsko vijeće općine 

sjednici održanoj 11. 3. 2013. g. donijelo je: Gornja Vrba na svojoj 29. sjednici održanoj 11.  3. 

2013. god. donijelo je:

ZAKLJUČAK

ODLUKU

o  usvajanju  Izvješća  o  radu  općinskog  

načelnika  općine  Gornja  Vrba  za  razdoblje   o izmjeni i dopuni Statuta općine Gornja Vrba

od  1. VII - 31. XII 2013.  godine

Članak 1. 

I

U Statutu općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik 

Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika Brodsko-posavske županije » br. 09/09.) članak 18. 

općine Gornja Vrba za razdoblje od 1.srpnja 2013. mijenja se i glasi: 

do 31. prosinca 2013. godine.  

„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg 

II. akta ili drugog pitanjima iz samoupravnog 

djelokruga Općinskog vijeća radi pribavljanja 

Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom mišljenja građana o promjeni područja općine, kao 

vjesniku Brodsko-posavske županije". i drugim pitanjima određenim zakonom. 

Na temelju zakona i Statuta, raspisivanje 

referenduma može predložiti najmanje jedna 

trećina članova Vijeća, općinski načelnik, 20% 
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ukupnog broja birača u općini i većina vijeća referendum primjenjuju se odredbe  čl. 79 - 82. 

mjesnih odbora. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi“

„Ako je raspisivanje referenduma predložila  

najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, odnosno 

ako je raspisivanje referenduma predložio općinski Članak 2.

načelnik, te ako je raspisivanje referenduma 

predložila većina vijeća mjesnih odbora na U članku 19. Statuta riječ „razrješenja“ se mijenja 

području općine, predstavničko tijelo dužno je riječju „opoziva“

izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako Članci 20, 22, 23, 24 brišu se. 

prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 

referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja 

prijedloga. Članak 3. 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se 

većinom glasova svih članova predstavničkog Iza članka 27. dodaje se novi članak 27 a koji glasi: 

tijela. „Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 

predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma upravnih tijela općine, te na nepravilan odnos 

predložilo 20 % od ukupnog broja birača, Općinsko zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 

vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 

referenduma u roku od 8 dana od dana primitka svojih građanskih dužnosti.

dostaviti središnjem tijelu državne uprave Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) općine, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je 

samoupravu. odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja 

predstavke, odnosno pritužbe.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 

da je prijedlog za raspisivanje referenduma ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem 

ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 

u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o komuniciranjem s predstavnicima tijela ili 

ispravnosti prijedloga. sredstvima elektroničke komunikacije.“

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni 

referendum o pitanjima iz svog djelokruga.  Članak 4.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani U članku 30. iza alineje 10. dodaje se alineja 11.i 

koji imaju prebivalište na području općine Gornja 12. koje glase:

Vrba i upisani su u popis birača.

„predlaže glavnoj skupštini, odnosno skupštini 

Odluka donesena na referendumu obvezna je za trgovačkog društva u kojem općina ima dionice ili 

Općinsko vijeća, osim odluke donesene na udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i 

savjetodavnom referendumu, koja nije obvezna. nadzornog odbora trgovačkog društva“

„osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih 

Na postupak provođenja referenduma primjenjuju tijela, te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe 

se odredbe zakona, kojim se uređuje provedba određene zakonom, drugim propisom ili ovim 

referenduma. Statutom“.

Na odluke donesene u svezi s referendumom i na 
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Članak 5. Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u 

roku iz stavka 1. ovoga članka, na obrazloženi 

Članak 31. mijenja se i glasi: zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća, 

sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 

„Općinsko vijeće ima predsjednika i do dva dana. 

potpredsjednika“ Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka 

sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev 

„Ako Vijeće odluči imati dva potpredsjednika, u najmanje jedne trećine članova predstavničkog 

pravilu se jedan potpredsjednik bira iz reda tijela, čelnik središnjeg tijela državne uprave 

predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

manjine, na njihov prijedlog. samoupravu. 

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je Sjednica predstavničkog tijela sazvana sukladno 

počasna i za njezino obavljanje obnašatelji odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora se 

dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. 

potpredsjednici imaju pravo na pravo na naknadu Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga 

sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.“ članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 

ništavima.“ 

 Članak 6.

 Članak 8. 

 Članak. 34. mijenja se i glasi:

Članak 35 Statuta mijenja se i glasi:

„Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na 

redovnim izborima traje četiri godine. koji je izabran:

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 

redovitim izborima traje od dana konstituiranja - ako podnese ostavku, danom dostave 

Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu pisane ostavke sukladno pravilima o 

odluke Vlade RH o raspisivanju izbora ili do objave dostavi propisanim Zakonom o općem 

odluke Vlade RH o raspuštanju vijeća u skladu sa upravnom postupku;

zakonom. - ako mu je pravomoćnom sudskom 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na odlukom potpuno l išen poslovne 

pr i jevremenim izbor ima t ra je  od dana sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske 

konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg odluke;

mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim - ako je pravomoćnom sudskom presudom 

izborima. osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući trajanju dužem od šest mjeseci, danom 

mandat i nisu opozivi. pravomoćnosti presude;

Općinski vijećnici imaju pravo na naknadu - ako odjavi prebivalište s područja općine 

sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.“ G o r n j a  Vr b a ,  d a n o m  p r e s t a n k a  

 prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 

 Članak 7. danom prestanka državljanstva i

- smrću.

U čl. 32. Statuta, iza stavka 1. dodaje se stavak 

2.3.4.5 koji glase:

„Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća na  Članak 9. 

obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova  

Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. Članak 37. stavak 2 mijenja se i glasi: 
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„Član Vijeća ne može biti kazneno gonjen niti U stavku 3. alineja 5. mijenja se i glasi: 

odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 

glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova - odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

na sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima.“ nekretnina i pokretnina općine i raspolaganju 

„Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su ostalom imovinom u skladu s ovim Zakonom, ovim 

kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje Statutom i posebnim propisima,«.

sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.“  U slučaju iz stavka 1. ove alineje, općinski načelnik 

„Član Vijeća ima pravo uvida u registar birača za može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do 

vrijeme dok obavljaju dužnost, te ostala prava i najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 

dužnosti utvrđene Poslovnikom o radu Vijeća.“ ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 

Dosadašnji stavak 3 i 4 se brišu. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 

nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom 

U članku 38. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji imovinom. 

glasi: Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, 

„Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje općinski načelnik može odlučivati najviše do 

načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 

potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 

predsjednika i članova radnih tijela Općinskog 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i 

vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.“ pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom 

 mora biti planirano u Proračunu jedinice i 

provedeno u skladu sa zakonom. O stjecanju i 

 Članak 10. otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju 

ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih 

 IZVRŠNO TIJELO stavkom 2. ovoga članka odlučuje Vijeće“

U čl. 44. stavak 1. mijenja se i glasi: U stavku 3. iza alineje 22. dodaje se alineja 23. koja 

glasi

„Izvršno tijelo općine je općinski načelnik. - imenuje i razrješuje predstavnike općine u 

Iznimno od stavka 1. izvršno tijelo je i zamjenik tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 

koji obnaša dužnost općinskog načelnika u drugih pravnih osoba, osim ako posebnim zakonom 

slučajevima propisanim ovim Zakonom. nije drugačije određeno.

Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika Odluku o imenovanju i razrješenju i dužan je 

je zamjenik koji je izabran na neposrednim dostaviti Vijeću u roku od 8 dana od donošenja i 

izborima zajedno s općinskim načelnikom, a objaviti u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

dužnost općinskog načelnika, obnaša ako je županije" i na web stranici općine.“ 

mandat općinskog načelnika, prestao nakon isteka 

dvije godine mandata u općini. 

Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovoga članka koji obnaša  Članak 11.

dužnost općinskog načelnika, ima sva prava i 

dužnosti općinskog načelnika.“.“ U čl. 47. stavak 1. mijenja se i glasi: 

Iza stavka 2. dodaje se stavak 2 a. koji glasi:

„Mandat općinskog načelnika počinje prvog „Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

radnog dana koji slijedi danu objave konačnih samoupravnog djelokruga općine:

rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji - ima pravo obustaviti od primjene opći akt 

slijedi danu objave konačnih rezultata izbora Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom 

novoga općinskog načelnika.“ povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski 

načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u 

roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. 
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Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Osobe iz stavak 1. ovog Statuta za vrijeme 

Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju 

odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme 

Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je obavljanja dužnosti uračunava im se u staž 

dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika osiguranja a ako obavljaju dužnost volonterski, 

ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj imaju pravo na naknadu za rad. 

županiji. Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno 

Predstojnik Ureda državne uprave će u roku 8 dana naknade za rad osoba iz stavka 1. ovog članka, kao i 

od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke druga prava vezana uz profesionalno obnašanje 

općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg dužnosti općinskog načelnika i zamjenika 

akta“ općinskog načelnika određuju se odlukom Vijeća 

sukladno posebnom zakonu. 

 Članak 12.

 Članak 14. 

U čl. 48. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Zamjenik općinskog načelnika obavlja izvršne Iza članka 50. dodaje se novi članak 50a, koji glasi: 

poslove u slučaju propisanom člankom 39..stavak „Općinski načelnik i zamjenik, koji dužnost 

2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) o b a v l j a j u  p r o f e s i o n a l n o ,  z a  v r i j e m e  

samoupravi.“ profesionalnog obavljanja dužnosti imaju pravo na 

plaću kao i druga prava iz rada. 

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno 

 Članak 13. posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja 

dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja 

 Članak 50. Statuta mijenja se i glasi: dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž 

„Općinski načelnik i zamjenik općinskog osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku 

načelnika odlučit će hoće li dužnost na koju su profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini 

izabrani obavljati profesionalno. prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme 

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od pos l j edn j ih  6  mjesec i  p r i j e  p r e s t anka  

8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu profesionalnog obavljanja dužnosti. 

obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu općine o Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno 

tome na koji način će obnašati dužnost. manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja 

Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja 

postupila na način propisan stavkom 2. ovoga dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž 

članka smatra se da dužnost obavlja volonterski. osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po 

Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti 

ovoga članka smatra se dan početka mandata koliko su dužnost obavljali profesionalno, i to u 

određen posebnim zakonom. visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za 

Općinski načelnik zamjenik općinskog načelnika vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja 

mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u dužnosti. 

tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno 

promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja 

upravnom odjelu općine. dužnosti. 

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog Naknada iz ovoga članka isplaćuje se na teret 

dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz Proračuna općine.“ 

stavka 5. ovoga članka.“ Iza stavka 1. dodaje se 

stavak 2. koji glasi:
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 Članak 15. Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 

opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

Članak 51.Statuta mijenja se i glasi:. prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora 

ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u 

„Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 

mandat prestaje po sili zakona: načelnika.

- danom dostave pisane ostavke, Odluka o opozivu općinskog načelnik i njegovog 

- danom pravomoćnosti sudske odluke o zamjenika koji je izabran zajedno s njim, donesena 

oduzimanju poslovne sposobnosti, je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina 

- danom pravomoćnosti sudske presude birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi 

kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis 

zatvora u trajanju dužem od jednog birača općine.

mjeseca, Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće 

- danom prestanka prebivališta na području se primjenjuju odredbe ovog zakona i zakona kojim 

općine, se uređuje provedba referenduma“ 

- danom prestanka hrvatskog državljanstva i

- smrću.

 Članak 17.

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. 

ovoga članka prije isteka dvije godine mandata Iza čl.52. dodaje se članak 52 a, koji glasi:

općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela 

nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 Ako je prestanak mandata općinskog načelnika 

dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske nastupio prije isteka dvije godine mandata, u toj 

radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog jedinici lokalne i područne (regionalne) 

općinskog načelnika. samouprave raspisat će se prijevremeni izbori za 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog 

načelnika.

 Članak 16. 

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

Članak 52. mijenja se i glasi: općinskog načelnika obnašat će zamjenik 

„Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njim, 

izabran zajedno s njim, može se opozvati putem a ako je mandat prestao i zamjeniku općinskog 

referenduma. načelnika, do provedbe prijevremenih izbora 

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik 

općinskog načelnika i njegovog zamjenika može Vlade Republike Hrvatske.

podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača 

upisanih u popis birača općine. Ako mandat općinskog načelnika prestane nakon 

Birači prijedlog podnose Općinskom vijeću, koji isteka dvije godine, neće se raspisivati 

ga dostavlja središnjem tijelu državne uprave u prijevremeni izbori za općinskog načelnika, a 

roku 8 dana od zaprimanja radi utvrđivanja dužnost općinskog načelnika do kraja mandata 

ispravnosti prijedloga. obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno 

Ako središnje tijelo u zakonskom roku svojom s njim.. 

odlukom utvrdi ispravnost prijedloga, Općinsko 

vijeće će raspisati referendum u roku 30 dana od Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog 

dana zaprimanja odluke. načelnika prestane mandat samo njihovom 

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjeniku, u općini se neće raspisati prijevremeni 

zamjenika općinskog načelnika. izbori za zamjenika općinskog načelnika. 
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Ako prestane mandat zamjeniku općinskog  Članak 19. 

načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika 

iz stavka 2. ovoga članka, u općini će se raspisat U članku 65. stavku 1. riječ „Općinski načelnik“ 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika i zamjenjuje se riječima „Općinsko vijeće općine 

zamjenika općinskog načelnika. Gornja Vrba“.

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade  Članak 20.

Republike Hrvatske. 

U čl. 78. statuta, iza stavka 1. dodaje se stavak 2. 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika i koji glasi: 

zamjenika općinskog načelnika nastupio 

opozivom, u općini će se raspisat prijevremeni „Ako Općinsko vijeće u zakonom određenom roku 

izbori za općinskog načelnika i njihovog ne donese Proračun ni odluka o privremenom 

zamjenika. financiranju, Vlada Republike Hrvatske će na 

prijedlog središnjeg tijela državne uprave 

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade samoupravu, istovremeno će raspustiti Općinsko 

Republike Hrvatske. vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika. Istovremeno će imenovati povjerenika 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog Vlade RH za obavljanje poslova Općinskog vijeća i 

načelnika, i zamjenika općinskog načelnika načelnika, i raspisati prijevremene izbore.“

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je dužan, 

bez odgode, obavijestiti središnje tijelo državne 

uprave nadležno za lokalnu i područnu  Članak 21.

(regionalnu) samoupravu.“ 

Članak 79. Statuta stavak 1., mijenja se i glasi: 

„Temeljni financijski akt općine je Proračun. 

 Članak 18. Proračun donosi Vijeće u skladu s posebnim 

zakonom. 

Iza čl. 53. Statuta, dodaje se članak 53 a, koji glasi: Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj 

predlaže Vijeću donošenje Proračuna. 

„Općina može s drugim jedinicama lokalne Podneseni prijedlog Proračuna općinski načelnik 

samouprave osnovati zajedničko upravno tijelo. može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a 

prije glasovanja o Proračunu u cjelini. 

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog Proračun općine dostavlja se Ministarstvu 

upravnog tijela odlučuju općinska, odnosno financija u skladu s posebnim zakonom.“

gradska vijeća tih jedinca lokalne samouprave.  

Temeljem odluke Vijeća općinski načelnik sklopit  Članak 22. 

će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog 

tijela kojim se propisuje financiranje, način Iza čl. 81. naziv poglavlja „XII. AKTI općine“ 

upravljanja, odgovornost, statusna pitanja mijenja se i glasi „XII. Akti Općinskog vijeća, 

službenika i namještenika i druga pitanja od načelnika, upravnog tijela, te nadzor zakonitosti 

značaja za to tijelo.« rada i općih akata“
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Članak 23. „Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz 

stavka 1. dostaviti bez odgode općinskom 

Članak 86. Statuta mijenja se i glasi: načelniku“ 

„Upravna tijela općine u izvršavanju općih akata 

Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima  Članak 26.

rješavaju o pravima, obvezama i pravnim 

interesima fizičkih i pravnih osoba. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti posavske županije".

žalba nadležnom upravnom tijelu Brodsko-  

posavske županije ili pokrenuti upravni spor.  OPĆINSKO VIJEĆE 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se OPĆINE GORNJA VRBA

primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku i drugih propisa. KLASA: 012-03/13-01/1

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća UR.BROJ. 2178/28-02-13-1

pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su Gornja Vrba, 11. 3. 2013. godine

odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, 

povjerene javne ovlasti.“ Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Josip Marunica, v.r.

 Članak 24. 

Članak 88. Statuta mijenja se i glasi:

„Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja 

središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu 

i područnu (regionalnu) samoupravu. 11.

Kada utvrdi nepravilnosti u radu Općinskog vijeća, 

nadležno središnje tijelo državne uprave donijet će 

odluku kojom će sjednicu Općinskog vijeća ili  Na temelju članka 35. i 54. Zakona o 

njezin dio proglasiti nezakonitim, a akte donesene lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( 

na sjednici ništavim. NN br. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

Protiv Odluke iz stavka 2. ovog članka nije 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o 

dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni lokanim izborima (Narodne novine br. 144/12) te 

spor pred Visokim upravnim sudom RH.“ članka 30. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije » br. 09/09), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 29. 

 Članak 25. sjednici održanoj 11. 3. 2013. god. donijelo je:

 

Članak 89. Statuta stavak 1., mijenja se i glasi:  ODLUKU

 

„Predsjednik Općinskog vijeća dužan je u roku od o izmjenama i dopunama Poslovnika

15 dana od dana donošenja dostaviti Statut, Općinskog vijeća općine Gornja Vrba

Poslovnik , Proračun i druge opće akte predstojniku 

ureda državne uprave, zajedno s izvatkom iz 

zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja 

općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom.
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 Članak 1.  Članak 3.

U Poslovniku Općinskog vijeća općine Gornja U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije » br. 09/09) u članku 2. stavak 2. mijenja se „Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko 

i glasi: vijeće, javnim glasovanjem, većinom glasova svih 

„Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do vijećnika.“

izbora predsjednika predsjedava prvi

izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti „Predsjednik i potpredsjednik biraju se iz reda 

najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi predstavničke većine, na njihov prijedlog.“

izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

broj na glasačkom listiću.“

 Članak 4.

Članak 2.

U članku 22. riječ „razrješenja“ zamjenjuje se 

Članak 4. mijenja se i glasi: riječju „opoziva“.

„Vijećnici imaju zamjenike koji obnašaju tu 

dužnost ukoliko vijećniku mandat miruje ili  Članak 5.

prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi U članku 39. stavku 1. iza riječi „općinski 

političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s načelnik“ dodaju se riječi „kao jedini ovlašteni 

iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat predlagatelj“.

prestao ili mu miruje, a određuje ga politička 

stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili 

više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani „Općinski načelnik može podneseni prijedlog 

kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je Proračuna povući i nakon glasovanja o 

mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga amandmanima, a prije glasovanja o Proračunu u 

političke stranke sukladno sporazumu, odnosno cjelini.

ako sporazum nije zaključen, određuju ga 

dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje Ako se Proračun za narednu godinu ne može 

ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O donijeti prije početka godine za koju se donosi, 

sklopljenom sporazumu kao i postignutom vodi se privremeno financiranje i to najduže za 

dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti razdoblje od tri mjeseca“

Jedinstveni upravni odjel općine Gornja Vrba.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.

birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat 

s liste.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi  Članak 6.

političke stranke koja je nakon provedenih izbora 

brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje Iza članka 39. dodaje se članak 39.a koji glasi:

prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.“

„Ako se u zakonom određenom roku ne donese 

Proračun, odnosno odluka o privremenom 

financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  3 Strana:  277



uprave nadležnog za lokalnu i područnu  Članak 9.

(regionalnu) samoupravu Vlada Republike 

Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik da utvrdi i 

razrješuje općinskog načelnika, te imenuje izda pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća 

povjerenika i raspisuje prijevremene izbore općine Gornja Vrba.

sukladno posebnom zakonu.“

 Članak 10.

 Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

U članku 44, iza stavka 1. dodaje se stavak 2, koji objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

glasi: posavske županije", osim članka 6. koji stupa na 

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice snagu na dan stupanja na snagu Odluke o 

Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora 

tri mjeseca. za članove predstavničkog i izvršnog tijela.

Dosadašnji stavak 3. briše se. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA

U stavku 4. riječi „15 dana“ zamjenjuju se riječima 

„8 dana“.

KLASA: 012-03/13-01/2

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase: UR.BROJ. 2178/28-02-13-1

Gornja Vrba, 11.  3. 2013. godine

„Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,4. 

i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana Predsjednik 

od dana sazivanja. Općinskog vijeća: 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka Josip Marunica, v.r.

smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.“

 Članak 8.

U članku 56. stavku 2. podstavak 6. briše se.
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OPĆINA  KLAKAR

1. Članak  2.

Izvješće  o  analizi  sustava  zaštite  i  

Na  temelju  članka  28.  Zakona  o  zaštiti  spašavanja  na  području  općine  Klakar  za  2012.  

i  spašavanju  (Narodne  novine”  174/04,  79/07,  godinu  u  prilogu  su  Odluke  i  čini  njezin  

38/09  i  127/10)  i  članka  29.  Statuta  općine  sastavni  dio.

Klakar  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

županije”  br. 12/09),  Općinsko  vijeće  na  31.  

sjednici  Općinskog  vijeća  održanoj  20.  veljače  Članak  3.

2013.  godine,  donijelo  je

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

ODLUKU donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

o  usvajanju  Izvješća  o  analizi  sustava  

zaštite  i  spašavanja  za  općinu  Klakar  u  OPĆINSKO  VIJEĆE

2012.  godini OPĆINE  KLAKAR

Klasa  :  810-01/13-02/4

Članak  1. Urbroj:  2178/07-01-13-2

Klakar,  20.  veljače  2013. g.

Donosi  se  Odluka  o  usvajanju  Izvješća  

o  analizi  sustava  zaštite  i  spašavanja  na  Predsjednik  Općinskog  vijeća

području  općine  Klakar  u  2012.  godini. Vinko  Lucić, ing. str., v.r.
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2. 3.

Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  

i  spašavanju  (Narodne  novine”  174/04,  79/07,  Klakar  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

38/09  i  127/10)  i  članka  29.  Statuta  općine  županije”  br. 12/09),  Općinsko  vijeće  na  31.  

Klakar  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  sjednici  Općinskog  vijeća  održanoj  20.  veljače  

županije”  br. 12/09),  Općinsko  vijeće  na  31.  2013.  godine,  donijelo  je

sjednici  Općinskog  vijeća  održanoj  20.  veljače  

2013.  godine,  donijelo  je ODLUKU

ODLUKU o  visini  stipendije  za  akademsku  godinu

2012./2013.

o  usvajanju  Smjernica  za  organizaciju  i  

razvoj  sustava  zaštite  i  spašavanja  za  

općinu  Klakar  u  2013.  godini Članak  1.

Ovom  Odlukom  određuje  se  visina,  rok  

Članak  1. i  način  dodjele  financijske  potpore - stipendije  

svim  redovnim  studentima  koji  su  upisani  i  

Donosi  se  Odluka  o  usvajanju  pohađaju  visoko  učilište  (sveučilište,  fakultet  ili  

Smjernica  za  organizaciju  i  razvoj sustava  umjetničku  akademiju  u  njegovom   sastavu,  

zaštite  i  spašavanja  na  području  općine  Klakar  veleučilište  ili  visoku  školu)  i  koji  zajedno  s  

u  2013.  godini. roditeljima  imaju  prebivalište  na  području  

Članak  2. općine  Klakar.

Smjernice  za  organizaciju  i  razvoj 

sustava  zaštite  i  spašavanja  na  području  općine  Članak  2.

Klakar  za  2013.  godinu  u  prilogu  su  Odluke  i  

čini  njezin  sastavni  dio. Iznos  financijske  potpore - stipendije  

iznosi  500,00 kuna  mjesečno,  a  isplatit  će  se  na  

žiro-račun  studentu,  korisniku.

Članak  3.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Članak  3.

donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije”. Dodjela  (isplata)  financijske  potpore - 

stipendije  prema  ovoj  Odluci  vršit  će  se  

OPĆINSKO  VIJEĆE tijekom  fiskalne,  2013.  godine.

OPĆINE  KLAKAR

Klasa  :  810-01/13-02/5 Članak  4.

Urbroj:  2178/07-01-13-2

Klakar,  20.  veljače  2013. g. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  primjenjuje  se  od  1. 1. 2013.  godine,  

Predsjednik  Općinskog  vijeća a  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  

Vinko  Lucić, ing. str., v.r. Brodsko-posavske  županije”.

Na  temelju  članka  28.  Zakona  o  zaštiti  

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  3Strana:  280



OPĆINSKO  VIJEĆE vježbenika  i  potreban  broj  službenika  i  

OPĆINE  KLAKAR namještenika  na  određeno  vrijeme  zbog  

povećanog  opsega  posla.

Klasa  :  021-05/13-02/4

Urbroj:  2178/07-01-13-1

Klakar,  20.  veljače  2013. g. Članak  3.

Predsjednik  Općinskog  vijeća U  Općinskoj  upravi  općine  Klakar  na  

Vinko  Lucić, ing. str., v.r. dan  31. 12. 2012.  godine  zaposlen  je  1  

dužnosnik,  2  službenika  na  neodređeno  vrijeme  

u  1  službenik  na  određeno  vrijeme.

Članak  4.

4.

Utvrđuje  se  potreban  broj  općinskih  

službenika  na  neodređeno  vrijeme  za  2013.  

Na  temelju  članka  10.  Zakona  o  godinu:

službenicima  i  namještenicima  u  lokalnoj  i  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (”Narodne  1  službenik - VSS

novine”  broj  86/08  i  61/11),  a  sukladno  1  službenik - SSS

Općinskom  proračunu  općine  Klakar  za  2013.  

godinu,  načelnik  općine  Klakar  utvrđuje  

sljedeći Članak  5.

PLAN Utvrđuje  se  prijem  u  općinsku  službu  

na  određeno  vrijeme  zbog  povećanog  obima  

prijema  službenika  i  namještenika  u  posla  1  službenik  i  1  vježbenik,  od  toga:

Jedinstveni  upravni  odjel  općine  Klakar  za  

2013.  godinu 1  službenik - SSS

1  vježbenik - VSS

Članak  1.

Članak  6.

Ovim  Planom  prijema  utvrđuje  se  

prijem  lokalnih  službenika  i  namještenika  u  Na  temelju  ovog  Plana  slobodna  radna  

Jedinstveni  upravni  odjel  općine  Klakar  tijekom  mjesta  popunjavaju  se  putem  javnog  natječaja  i  

2013.  godine. internog  oglasa  ili  premještanjem,  te  putem  

oglasa  koji  se  objavljuje  kod  nadležne  službe  

za  zapošljavanje.

Članak  2.

Plan  prijema  službenika  i  namještenika  Članak  7.

u  Jedinstveni  upravni  odjel  općine  Klakar  

sadrži  stvarno  stanje  popunjenosti  radnih  mjesta  Plan  prijema  službenika  i  namještenika  

u  Općinskoj  upravi,  potreban  broj  lokalnih  u  Jedinstveni  upravni  odjel  općine  Klakar  

službenika  i  namještenika  na  neodređeno  objavljuje  se  u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-

vrijeme  za  2013.  godinu,  potreban  broj  posavske  županije”.
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Članak  8. Klasa  :  023-05/13-02/1

Urbroj:  2178/07-01-13-1

Ovaj  Plan  stupa  na  snagu  danom  Klakar,  15.  siječnja  2013.  godine

donošenja.

Načelnik

NAČELNIK Josip  Stanić,dipl.ing.geod., v.r.

OPĆINE  KLAKAR
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OPĆINA  SIKIREVCI

3. oblici neposrednog sudjelovanja građana u 

odlučivanju, način provođenja referenduma u 

pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne s drugim jedinicama lokalne i područne 

novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, (regionalne) samouprave, te druga pitanja od 

36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine važnosti za ostvarivanje prava i obveza općine 

Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko – posavske Sikirevci (dalje u tekstu: općina).

županije" br. 10/09. ), a u vezi sa člankom 8. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 34. Članak 2.

sjednici održanoj 19. veljače 2013. donijelo je

Općina je jedinica lokalne samouprave a područje 

STATUT na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o 

područjima županija, gradova i općina u Republici 

općine Sikirevci Hrvatskoj.

U sastavu općine su sljedeća naselja: Sikirevci i 

I.  OPĆE ODREDBE Jaruge.

Članak  1. Granice općine mogu se mijenjati na način i u 

postupku propisanom  zakonom.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni 

djelokrug općine Sikirevci , njezina službena Članak 3.

obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i 

način rada tijela općine, način obavljanja poslova, Općina je pravna osoba.
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Sjedište općine je u Sikirevcima, Ljudevita Članak 10.

Gaja br. 12.

Javna priznanja općine su:

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE 1. Počasni građanin općine Sikirevci

2. Nagrada općine Sikirevci za životno djelo 

Članak 4. 3. Nagrada općine Sikirevci

4. Zahvalnica općine Sikirevci

Općina ima grb i zastavu.  

Grb i zastava općine mogu se rabiti na način kojim Članak 11.

se poštuje tradicija i dostojanstvo općine.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i 

Način uporabe i zaštita obilježja općine utvrđuje oblik, postupak dodjele te tijela koja provode 

se posebnom odlukom općinskog načelnika. postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se 

posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 5.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 

Grb općine ima oblik štita , geometrijska dioba štita LOKALNE I PODRUČNE

je oblik štita u štitu. (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

Članak 12.

Članak 6.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 

Zastava općine Sikirevci je zelene s bijelo gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 

obrubljenim grbom općine  u sredini. općina uspostavlja i održava suradnju s drugim 

Omjer širine i dužine zastave je 1:2. jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i 

inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim 

ugovorima.

Članak 7.

Dan općine je petak – BLAGDAN SRCA Članak 13.

ISUSOVA.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 

suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan 

III. JAVNA PRIZNANJA interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za 

njezino razvijanje. 

Članak 9.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom 

osobita postignuća i doprinos od značaja za odlukom Općinskog vijeća.

razvitak i ugled općine, a osobito za naročite 

uspjehe ostvarene u području gospodarstva, 

znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja Članak 14.

čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, 

tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum 

djelatnosti. (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).
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Sporazum  o suradnji općine i lokalne jedinice Članak 17.

druge države objavljuje se u službenom glasilu 

općine. Općina može obavljanje pojedinih poslova iz 

članka 16. ovoga Statuta organizirati zajednički s 

drugom jedinicom lokalne samouprave ili više 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 

zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili 

Članak 15. službe, zajedničkog trgovačkog društva ili 

zajednički organizirati obavljanje pojedinih 

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz poslova u skladu s posebnim zakonom.

samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom 

Republike Hrvatske i zakonima, te  podliježe samo Odluku o obavljanju poslova na način propisan 

nadzoru zakonitosti rada i akata tijela općine. stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće.

Članak 16. Članak 18.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

poslove lokalnog značaja kojima se neposredno samoupravnog djelokruga općine, čije je 

ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili obavljanje od interesa za građane na području više 

zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom 

poslove koji se odnose na: prenijeti na Brodsko – posavsku županiju.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz - uređenje naselja i stanovanje,
samoupravnog djelokruga općine posebnom - prostorno i urbanističko planiranje,
odlukom prenijeti na mjesne odbore.- komunalno gospodarstvo, 

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE - primarnu zdravstvenu zaštitu,

GRAĐANA U ODLUČIVANJU - odgoj i osnovno obrazovanje, 

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
Članak 19.

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
Građani mogu neposredno sudjelovati u 

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog 

- promet na svom području te
referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa 

- ostale poslove sukladno posebnim 
zakonom i ovim Statutom.

zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog Članak 20 .
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 

uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 
članka. prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu 

općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga 
Sadrža j  i  nač in obavl jan ja pos lova iz  Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja 
samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje mišljenja stanovnika o promjeni područja općine 
odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.  
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Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za 

referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli 

temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti birači, Općinsko vijeće dužno je u roku od 60 dana 

jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski od dana podnošenja prijedloga utvrditi ispravnost 

načelnik, oba vijeća mjesnih odbora na području prijedloga a u daljnjem roku od 30 dana od dana 

općine i najmanje 20% ukupnog broja birača utvrđivanja ispravnosti prijedloga donijeti odluku 

upisanih u popis birača općine. o raspisivanju referenduma.

 

Ako je raspisivanje referenduma predložila 

Članak 21. najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, 

odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio 

Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. stavkom 1. općinski načelnik, te ako je raspisivanje 

ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi referenduma predložila oba vijeća mjesnih odbora 

opoziva općinskog načelnika i njegovog na području općine, Općinsko vijeće dužno je 

zamjenika. izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako 

prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja 

općinskog načelnika i njegovog  zamjenika može prijedloga.

podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača 

upisanih u popis birača općine. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se 

većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i 

mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, 

adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis Članak 23.

birača.

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za tijela koje raspisuje referendum, područje za koje 

opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se 

prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja 

ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili 

godini u kojoj se održavaju redovni izbori za pitanja o kojima se raspisuje referendum, 

načelnika. referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili 

više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan 

Članak 22. održavanja referenduma.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 

podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno Članak 24.

podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u 

roku od 8 dana od dana primitka dostaviti Pravo glasanja na referendumu imaju građani s 

središnjem tijelu državne uprave nadležnom za prebivalištem na području općine, odnosno na 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. području za koje se raspisuje referendum i upisani 

su u popis birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi 

da je prijedlog za raspisivanje referenduma Članak 25.

ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum 

u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz 

ispravnosti prijedloga. članka 20. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za 
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Općinsko vijeće, osim ako se radilo o Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. 

savjetodavnom referendumu. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži 

najmanje 10% birača upisanih u popis birača 

općine.

Članak 26.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 

zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog primitka prijedloga.

pitanja iz djelokruga općine kao i o drugim 
 

pitanjima određenim zakonom.

Članak 29.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga 

članka može podnijeti najmanje jedna trećina Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 

vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik. predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i 

upravnih tijela općine, te na nepravilan odnos 

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 

prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 

od dana zaprimanja prijedloga. svojih građanskih dužnosti.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 

kojim će se pitanjima tražiti mišljenje, te rok u općine, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je 

kojem je rezultate održanog zbora građana odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja 

potrebno dostaviti Općinskom vijeću. predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka 

Članak 27. osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 

ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem 

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 

u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz komuniciranjem s predstavnicima tijela ili 

članka 26. stavka 3. ovoga Statuta. sredstvima elektroničke komunikacije.

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i Vijeće 

mjesnog odbora. VII. TIJELA  OPĆINE SIKIREVCI

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana Članak 30.

potrebna je prisutnost najmanje 10% birača 

upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije Tijela općine su Općinsko vijeće i  općinski 

područje je sazvan zbor građana. načelnik.

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je 1. OPĆINSKO VIJEĆE

javno, a odluke se donose većinom glasova 

prisutnih građana. Članak 31.

Članak 28. Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i 

tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte 

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću u okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge 

donošenje određenog akta ili rješavanje određenog poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim 

pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća. Statutom.
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Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno komunalnih i drugih djelatnosti od 

tijelo nadležno za obavljanje poslova iz interesa za  općinu,

samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se - predlaže glavnoj skupštini odnosno 
odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog skupštini trgovačkog društva u kojem 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a općina ima dionice ili udjele u vlasništvu, 
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog članove upravnog tijela i nadzornog 
načelnika. odbora trgovačkog društva

- odlučuje o davanju suglasnosti za 
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga zaduživanje pravnim osobama koje je 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i osnovala općina ili koje su u većinskom 
zadaće obavlja Općinsko vijeće. vlasništvu općine; 

- daje prethodne suglasnosti na statute  

ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 
Članak 32. osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 
Općinsko vijeće: suradnji s drugim jedinicama lokalne  

samouprave, u skladu s općim aktom i 
- donosi Statut općine, zakonom,
- donosi Poslovnik o radu, - raspisuje lokalni referendum,
- donosi odluku o uvjetima, načinu i - bi ra i  razr ješava preds jednika i  

postupku gospodarenja nekretninama u potpredsjednike Općinskog vijeća,  
vlasništvu općine, - bira i razrješava  članove radnih tijela 

- donosi Proračun i odluku o izvršenju Općinskog vijeća,
Proračuna, - odlučuje o pokroviteljstvu općine,

- usvaja godišnje izvješće o izvršenju - donosi odluku o kriterijima, načinu i 
Proračuna, postupku za dodjelu javnih priznanja i 

- d o n o s i  o d l u k u  o  p r i v r e m e n o m  dodjeljuje javna priznanja, 
financiranju, - imenuje i razrješava i druge osobe 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i određene zakonom, ovim Statutom i 
nekretnina, te raspolaganju ostalom posebnim odlukama Općinskog vijeća,
imovinom općine čija pojedinačna - donosi odluke i druge opće akte koji su mu 
vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez stavljeni u djelokrug zakonom i 
primitaka ostvarenih u godini koja podzakonskim aktima.
prethodi godini u kojoj se odlučuje o 

stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom Članak 33.
imovinom, a uvijek odlučuje ako 

vrijednost prelazi 1.000.000 kuna, O p ć i n s k o  v i j e ć e  i m a  p r e d s j e d n i k a  i  
- donosi odluku o promjeni granice općine, potpredsjednika.
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih 

odjela i službi, Dužnost predsjednika i potpredsjednika Vijeća je 
- donosi odluku o  kri teri j ima za počasna i za njezino obavljanje obnašatelji 

ocjenj ivanje s lužbenika i  načinu dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i 
provođenja ocjenjivanja, potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno 

- osniva javne ustanove, ustanove, posebnoj odluci Općinskog vijeća.

trgovačka društva i druge pravne osobe, za 

obavljanje gospodarskih, društvenih, 
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Članak 34. Članak 37.

Predsjednik Općinskog vijeća: Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za 

njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

- zastupa Općinsko vijeće,
Vijećnici imaju pravo na naknadu  u skladu s - saz iva i  preds jedava s jednicama 
posebnom odlukom Općinskog vijeća.Općinskog vijeća, 

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.- u p u ć u j e  p r i j e d l o g e  o v l a š t e n i h  

predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih 
Članak 38.akata, 

- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na - usklađuje rad radnih tijela,
koji je izabran:- potpisuje odluke i akte koje donosi 

Općinsko vijeće,
- ako podnese ostavku, danom dostave - brine o suradnji Općinskog vijeća i 

pisane ostavke;općinskog načelnika,
- ako mu je pravomoćnom sudskom - brine se o zaštiti prava vijećnika i

odlukom potpuno oduzeta poslovna 
- obavlja i druge poslove određene zakonom 

sposobnost, danom pravomoćnosti sudske 
i Poslovnikom Općinskog vijeća.

odluke;

- ako je pravomoćnom sudskom presudom 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u Članak 35.
trajanju dužem od šest mjeseci, danom 

pravomoćnosti presude;Općinsko vijeće čini  11  vijećnika.
- ako odjavi prebivalište s područja općine 

Sikirevci, danom prestanka prebivališta,U Općinskom vijeću pravo na razmjernu 
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, zastupljenost ostvaruju pripadnici nacionalne 

danom prestanka državljanstva imanjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima 
- smrću.nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima. 

Članak 39.Članak 36.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama redovnim izborima traje četiri godine. 
zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog 

tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama pr i jevremenim izbor ima t ra je  od dana 
zakona.konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg 

mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim 
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, izborima.
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, 

ako podnese pisani zahtjev predsjedniku 

Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana 

prestanka obnašanja nespojive dužnosti . 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  3 Strana:  289



Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana Članak 41.

podnošenja pisanog zahtjeva.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se 

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 

osobnih razloga, sukladno zakonu. s jednice ,  os tvar ivanje prava ,  obveza i  

odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, 

dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i 

mandata. postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, 

postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana 

na sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad 

Članak 40. Općinskog vijeća.

Vijećnik ima prava i dužnosti: Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje 

načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, 

potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te - sudjelovati na sjednicama Općinskog 
predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća;
vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.- raspravljati i glasovati o svakom pitanju 

koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća;

- predlagati Vijeću donošenje akata, 
1.1.  Radna tijelapodnositi prijedloge akata i podnositi 

amandmane na prijedloge akata;
Članak 42.- postavljati pitanja iz djelokruga rada 

Općinskog vijeća;
Radna tijela Općinskog vijeća su:- postavljati pitanja općinskom načelniku i 

zamjeniku općinskog načelnika;
- Komisija za izbor i imenovanja,- sudjelovati na sjednicama radnih tijela 
- Komis i ja  za Sta tu t ,  Pos lovnik i  Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a 

normativnu djelatnost,u radnim tijelima kojih je član i glasovati i
- Mandatna komisija,- tražiti i dobiti podatke potrebne za 
 obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih 

tijela općine.
Članak 43.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti 
Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 

glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova 
- izbor i razrješenje predsjednika i na sjednicama Općinskog vijeća.

potpredsjednika Općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su 
Općinskog vijeća,kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje 

- imenovanje i razrješenje drugih osoba sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
određenih ovim Statutom i drugim 

odlukama Općinskog vijeća,Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 

odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika - propise  o primanjima vijećnika, te 

Općinskog vijeća. naknade  vijećnicima za rad u Općinskom 

vijeću.
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Članak 44. Članak 46.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana 

djelatnost: ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena 

radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih 

pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme - predlaže Statut općine i Poslovnik 
prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja Općinskog vijeća,
i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu - predlaže pokretanje postupka za izmjenu 
Općinskog vijeća.Statuta, odnosno Poslovnika Općinskog 

vijeća,
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih - razmatra prijedloge odluka i drugih općih 
tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim akata koje donosi Općinsko vijeće u 
odlukama. pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i 

pravnim sustavom, te u pogledu njihove 

pravne obrade i o tome daje mišljene i 
2. OPĆINSKI NAČELNIKprijedloge Općinskom vijeću,

- obavlja i druge poslove određene ovim 
Članak 47.Statutom.

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u općini.

Članak 45.
Mandat općinskog načelnika je četiri godine.

Mandatna komisija:
Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog 

dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata - na konstituirajućoj sjednici obavještava 
izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu Općinsko vijeće o provedenim izborima za 
objave konačnih rezultata izbora novoga Općinsko vijeće i imenima izabranih 
općinskog načelnika.vijećnika, temeljem objavljenih rezultata 

nadležnog izbornog povjerenstva o 
Općinski načelnik:provedenim izborima,

- o b a v j e š t a v a  O p ć i n s k o  v i j e ć e  o  
- priprema prijedloge općih akata;podnesenim ostavkama na vijećničku 
- izvršava i osigurava izvršavanje općih dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji 

akata Općinskog vijeća;umjesto njih počinju obavljati vijećničku 
- utvrđuje prijedlog Proračuna općine i dužnost,

izvršenje Proračuna;- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 
- upravlja imovinom općine u skladu sa mandata vijećnika i o zamjenicima 

zakonom, ovim Statutom i općim aktima vijećnika koji umjesto njih počinju 
Općinskog vijeća;obavljati vijećničku dužnost,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i - obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
nekretnina općine čija pojedinačna mirovanja mandata vijećnika,
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda - obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
bez primitaka ostvarenih u godini koja mandata kada se ispune zakonom 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko 
stjecanju i otuđivanju pokretnina i vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za 
nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, početak mandata zamjeniku vijećnika.
ako je stjecanje i otuđivanje planirano u 
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Proračunu i provedeno u skladu sa skladu s posebnom odluku Općinskog 

zakonskim propisima; vijeća o poslovnim prostorima;

- upravlja prihodima i rashodima općine; - donosi odluku o uređenju prometa i 

parkiranja na području općine;- uprav l j a  r a spo lož iv im novčan im 

sredstvima na računu Proračuna općine; - organizira zaštitu od požara na području 

općine i vodi brigu o uspješnom - donosi pravilnik o unutarnjem redu za 
provođenju i poduzimanju mjera za upravna tijela općine;
unapređenje zaštite od požara; - imenuje i razrješava pročelnike upravnih 

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i tijela;
službi općine u obavljanju poslova iz - imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;
samoupravnog djelokruga općine, - utvrđuje plan prijema u službu u upravna 
odnosno poslova državne uprave, ako su tijela općine;
preneseni na općinu;- predlaže izradu Prostornog plana kao i 

- nadzire rad upravnih odjela i službi u njegove izmjene i dopune;
samoupravnom djelokrugu i poslovima - razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 
državne uprave;Prostornog plana;

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose - imenuje i razrješava upravitelja vlastitog 
drugi ovlašteni predlagatelji;pogona;

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  - donosi odluku o objavi prikupljanja 
mjesnih odbora teponuda ili raspisivanju natječaja za 

- obavlja i druge poslove predviđene ovim obavljanje komunalnih djelatnosti;
Statutom i drugim propisima.- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 

komunalnih djelatnosti;

- donosi odluku o objavi prikupljanja 
Članak 48.ponuda ili raspisivanju natječaja za 

obavljanje komunalnih djelatnosti na 
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i temelju ugovora i sklapa ugovor o 
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom povjeravanju poslova;
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  - daje prethodnu suglasnost na izmjenu 
upravnih tijela općine.cijena komunalnih usluga;

- imenuje i razrješava predstavnike općine u 

tijelima javnih ustanova i drugih pravnih 
 Članak 49.osoba (osim trgovačkih društava) kojima 

je općina osnivač,
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi - imenuje i razrješuje predstavnike općine u 
Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom tijelima javnih ustanova, trgovačkih 
radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje društava i drugih pravnih osoba kojima je 
srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za općina osnivač;
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi 

Općinskom vijeću izvješće o izvršenju 
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko 

Programa održavan ja  komunalne 
vijeće može od općinskog načelnika tražiti i 

infrastrukture i Programu gradnje objekata 
izvješće o drugim pitanjima iz njegovog 

i uređaja komunalne infrastrukture za 
djelokruga.

prethodnu godinu;

- provodi postupak natječaja i donosi odluku 
Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka 

o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 
općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od 

poslovnog prostora u vlasništvu općine u 
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dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz 

izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa 

podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana općinskog načelnika.

primitka zahtjeva.

Pravo na zamjenika općinskog načelnika ostvaruju 

Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od općinskog i pripadnici  nacionalne manjine, sukladno 

načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i 

prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije Zakonu o lokalnim izborima. 

podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 52.

Članak 50.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz hoće li dužnost obavljati profesionalno ili 

samoupravnog djelokruga općine: volonterski.

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt 
Članak 53.Općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim 

aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te 
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 
mandat prestaje po sili zakona:8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako 

Općinsko vijeće to ne učini, općinski 

načelnik je dužan bez odgode o tome - danom dostave pisane ostavke,

obavijestiti  predstojnika ureda državne - danom pravomoćnosti sudske odluke o 
uprave u Brodsko – posavskoj županiji, oduzimanju poslovne sposobnosti,

- ima pravo obustaviti od primjene akt - danom pravomoćnosti sudske presude 
mjesnog odbora ako ocijeni da se tim kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu 
aktom povređuje zakon, Statut ili opći akti zatvora u trajanju dužem od jednog 
koje je donijelo Općinsko vijeće. mjeseca,

- danom prestanka prebivališta na području 
Članak 51. općine,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva i
Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga - smrću.
zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je 

općinski načelnik spriječen obavljati svoju U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. 
dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže ovoga članka prije isteka dvije godine mandata 
odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog 
duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine upravnog odjela/jedinstveni upravni odjel će o 
a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije tome u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike 
neposredno dostupan na drugom mjestu radi Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi 
dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, raspisivanja prijevremenih izbora za novoga 
potpisivanja akata i sl. načelnika u slučajevima propisanim zakonom.

Općinski načelnik može obavljanje određenih Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od 
poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka 
ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo prestane nakon isteka dvije godine mandata 
obavljanje. općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika 
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do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog općinskom načelniku.

načelnika. 

Članak 57.

Članak 54.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u 

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se Proračunu općine.

opozvati i na način propisan člankom 21. ovoga 

Statuta.

IX. JAVNE SLUŽBE

Ako na referendumu bude donesena odluka o 

opozivu općinskog načelnika i njegovog Članak 58.

zamjenika, mandat im prestaje danom objave 

rezultata referenduma, a do provođenja U okviru svoga samoupravnog djelokruga općina 

prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će osigurava obavljanje poslova u području 

povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima 

Hrvatske. se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana. 

VIII. UPRAVNA TIJELA Članak 59.

Članak 55. Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 

58. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih 

općine te obavljanje poslova državne uprave koji su pravnih osoba.

zakonom preneseni na općinu, ustrojavaju se 

upravna tijela općine. Predstavnike općine u tijelima upravljanja pravnih 

osoba kojima je općina osnivač ili u kojima ima 

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se udjele općinu imenuje općinski načelnik.

posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i X. MJESNA SAMOUPRAVA

službe.

Članak 60.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na 

temelju javnog natječaja imenuje općinski Na području općine osnivaju se mjesni odbori, kao 

načelnik. oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja 

neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o 

lokalnim poslovima. 

Članak 56.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili 

Upravna tijela u okviru svoga djelokruga više međusobno povezanih manjih naselja ili za 

neposredno izvršavaju i nadziru provođenje dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu 

zakona i općih i pojedinačnih akata tijela općine, te cjelinu, na način i po postupku propisanom 

poduzimaju propisane mjere. zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom 

Općinskog vijeća.

Upravna su tijela za zakonito i pravovremeno 

obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna Mjesni odbor je pravna osoba.
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Članak 61. pravila mjesnog odbora, te prijedlog poslova i 

načina financiranja mjesnog odbora.

Mjesni odbori na području općine su:  Mjesni 

odbor Sikirevci i Mjesni odbor Jaruge

Članak 65.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se 

posebnom odlukom Općinskog vijeća. Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i 

predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 62.

Članak 66.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 

može dati 10% građana upisanih u popis birača za Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s 

područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, 

odbora, udruge sa sjedištem na području općine, te na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, 

općinski načelnik. razmjernim izbornim sustavom, na vrijeme od 

četiri godine.

Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose 

građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog 

dostavlja općinskom načelniku. odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora 

Članak 63. uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana 

primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog Članak 67.

podnesen na način i po postupku utvrđenim 

zakonom i ovim Statutom. Odluku o održavanju izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora donosi Općinsko vijeće u roku od 

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog 

podnesen na propisani način ili da ne sadrži vijeća o osnivanju mjesnog odbora, odnosno u roku 

podatke potrebne kako bi se po njemu moglo od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja 

postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i vijeća mjesnog odbora.

zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za 

osnivanje mjesnog odbora. Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga 

članka pa do dana izbora ne može proteći manje od 

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje 30 dana niti više od 60 dana.

Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 

prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 68.

Članak 64. Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 

predsjednika, 5 do 11 članova.

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se 

podaci o predlagatelju (imena i prezimena, te Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 

adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i 

pravne osobe), predloženom području i granicama prebivalište na području mjesnog odbora.

mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt 
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Članak 69. posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće, te 

pomoći i dotacije  pravnih ili fizičkih osoba.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz 

redova svojih članova, tajnim glasovanjem, na 

vrijeme od četiri godine,većinom glasova svih Članak 74.

članova.

Radi raspravljanja o potrebama i interesima 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja 

svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora. od lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može 

sazivati zborove građana.

Članak 70. Zbor građana može se sazvati i za dio područja 

mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada 

mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili 

poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

godišnji obračun troškova, te obavlja druge 

poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i 

odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika. Članak 75.

Stručne i administrativne poslove za potrebe 

Članak 71. mjesnog odbora obavljaju upravna tijela općine.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 

odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju Članak 76.

područja mjesnog odbora provođenjem manjih 

komunalnih akcija kojima se poboljšava Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora 

komunalni standard građana na području mjesnog mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski 

odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja načelnik.

potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne 

skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko 

svom području. vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno 

mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  

promjena područja.

Članak 72.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje Članak 77.

način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog 

odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora 

članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava obavlja općinski načelnik. 

i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, 

način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću 

rad mjesnog odbora. rada mjesnog odbora općinski načelnik može 

raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo 

krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora 

Članak 73. ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje 
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XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE Hrvatske predviđena u Državnom 

SIKIREVCI proračunu i

- drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 78.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska Članak 81.
prava koja pripadaju općini Sikirevci, čine imovinu 

općine Sikirevci. Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi 

rashoda općine iskazuju se u Proračunu općine.

Članak 79. Svi prihodi Proračuna moraju u Proračunu biti 

iskazani prema izvorima iz kojih potječu.
Imovinom općine upravljaju općinski načelnik i 

Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i Svi rashodi Proračuna moraju biti utvrđeni 
ovoga Statuta, pažnjom dobrog domaćina. Proračunom i uravnoteženi s prihodima.

U postupku upravljanja imovinom općinski 

načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja Članak 82.
imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća 

o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja Proračun općine i odluka o izvršenju Proračuna 
imovinom općine. donose se za proračunsku godinu i vrijede za 

godinu za koju su doneseni.

Članak 80. Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 

mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. 
Općina ima  prihode kojima u okviru svog prosinca.
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Članak 83.
Prihodi općine su:

Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću 
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi proračunsku godinu na način i u rokovima 

i pristojbe, u skladu sa zakonom i propisanim zakonom. 
posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- prihodi od imovine i imovinskih prava u Ukoliko se  Proračun za sljedeću proračunsku 
vlasništvu općine, godinu ne može donijeti u propisanom roku, 

- prihod od  trgovačkih društava i drugih Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom 

pravnih osoba u vlasništvu općine, financiranju na način i postupku propisanim 

odnosno u kojima općina ima udjele, zakonom, i to najduže za razdoblje od prva tri 

mjeseca proračunske godine. - prihodi od koncesija,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist 

za prekršaje koje propiše općina u skladu 
Članak 84.sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima i dodatni 
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi u d i o  u  p o r e z u  n a  d o h o d a k  z a  
ili povećaju rashodi utvrđeni Proračunom, decentralizirane funkcije prema posebnom 
Proračun se mora uravnotežiti smanjenjem zakonu,
predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih - sredstva pomoći i dotacije Republike 
prihoda.
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Uravnoteženje Proračuna provodi se izmjenama i objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih 

dopunama Proračuna po postupku propisanom za razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa 

donošenje Proračuna. na sangu danom objave, ili danom donošenja.

Opći akti objavljuju se u "Službenom vjesniku 

Članak 85. Brodsko – posavske županije".  

Materijalno i financijsko poslovanje općine 

nadzire Općinsko vijeće. Članak 90.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih Upravna tijela općine u izvršavanju općih akata 

sredstava općine nadzire Ministarstvo financija. Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima 

rješavaju o pravima, obvezama i pravnim 

interesima fizičkih i pravnih osoba.

XII. AKTI općine

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka 

Članak 86. može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti 

žalba nadležnom upravnom tijelu Brodsko - 

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim posavske županije ili pokrenuti upravni spor.

Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, 

Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenju  Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
 

Proračuna, odluke i druge opće akte. primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku i drugih propisa.
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada 

temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima. U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 

pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 

odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, 
Članak 87. povjerene javne ovlasti.

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga 

donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte Članak 91.
kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim 

aktom Općinskog vijeća. Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko 

vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga 

obavlja ured državne uprave u Brodsko – posavskoj 
Članak 88. županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, 

svako u svojem djelokrugu. 
Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i 

preporuke. 

XIII. JAVNOST RADA

Članak 89. Članak 92.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i 
iz članka 86. stavka 1. ovoga Statuta, na način i u upravnih tijela općine je javan.
postupku propisanom ovim Statutom.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu 
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  3Strana:  298



Poslovnika Općinskog vijeća. općine ("Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

županije" broj 10/09.) i zakona, uskladit će se s 

odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje 

Članak 93. pojedino područje u roku od 90 dana.
 

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim 
Članak 95.održavanjem sjednica, te objavljivanjem općih i 

drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu 
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana općine i na internetskim stranicama općine.
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije".Javnost rada općinskog načelnika osigurava se 

održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija za 
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti medije, te objavljivanjem općih akata i drugih 
Statut općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko akata općinskog načelnika u službenom glasilu 
– posavske županije ", broj 10/09).općine i na internetskim stranicama općine.

Klasa: 012-01/13-01/1Javnost rada upravnih tijela općine osigurava se 
Ur.br.: 2178/26-02-13-1putem komunikacije s medijima i objavljivanjem 
Sikirevci, 19. 2. 2013.g.informacija na internetskim stranicama općine.

Predsjednik

Općinskog vijećaXIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ivan Ivešić, v.r.

Članak 94.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna 

trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski 

načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i 
4.

normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se Na temelju članka 31. stavka 7. „Zakona o 
predsjedniku Općinskog vijeća. komunalnom gospodarstvu „( „NN“ br. 26/03.-

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 79/09,153/09,49/11.) članka 35. Zakona o lokalnoj 
odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
promjeni Statuta. 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) te članka 

32. Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik 
Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese Brodsko – posavske županije" br. 10/09.), 
odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 34. 
predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne sjednici održanoj 19. 2. 2013. g. donosi:
može ponovno staviti na dnevni red Općinskog 

vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana 

zaključivanja rasprave o prijedlogu. ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 
Članak 95. doprinosu

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta 
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I.      „Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

utvrđuje se po prvoj zoni iz članka 5. ove Odluke i 

      Članak 6. Odluke o komunalnom doprinosu po vrst i  objekata i  uređaja komunalne 

općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko – infrastrukture iz čl. 2. ove Odluke izražena u  
3posavske županije" br. 12/11.)  briše se u cijelosti kunama po m  građevine koja se gradi i to

i glasi:

SVRHA PRIHODA I. ZONA kn/m3 
Javne površine 0,10 
Nerazvrstane ceste 0,40 
Groblja i krematoriji 0,10 
Javna rasvjeta 0,40 
Ukupno 1,00 

 

        Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog kunama po prostornom metru (kn/m3) građevine 

doprinosa po m3 građevine po vrsti uređaja koja se gradi kako slijedi:

komunalne infrastrukture i po I. Zoni, određena u 

VRSTA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA I. ZONA kn/m3 
Stambeni i  pomoćni objekti 1,00 
Poslovni i proizvodni objekti u naselju 1,00 
Poslovni i proizvodni objekti izvan naselja 1,00 
Gospodarski objekti ( zahtjevna zgrada): 
-zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća 
od 400 m2 
-zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih 
djelatnosti čija je građevinska ( bruto) površina 
veća od 1000 m2 
-zgrada javne namjene bez obzira na njezinu 
površinu 

 
 
 
 
 
 
 

1,00 
Gospodarski objekti (manje zahtjevna zgrada); 
-nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska 
(bruto) površina nije veća od 400 m2 ( 100-400 
m2) 
-zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih 
djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina 
nije veća od 1000 m2 ( 400 – 1000 m2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 
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II.            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave, a primjenuje se od 19. 2. 2013. g.

           U članku 14. stavku 2. Odluke o komunalnom 
doprinosu točke 2. i 3. u cijelosti se brišu. OPĆINSKO VIJEĆE
           U članku 14. stavku 3. Odluke o komunalnom OPĆINE SIKIREVCI
doprinosu broj „3.“ se briše.

Klasa: 021-05/11-02/22
Urbroj: 2178/26-02-13-1

III. Sikirevci: 19. 2. 2013.

           Ova Odluka o izmjeni i dopuni komunalnog Predsjednik 
doprinosa bit će objavljena u „Službenom vjesniku Općinskog vijeća 
Brodsko – posavske županije“. općine Sikirevci

Ivan Ivešić, v.r.

Gospodarski objekti (jednostavna zgrada) 
-nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska 
(bruto) površina nije veća od 100 m2 
-zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih 
djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije 
veća od 400 m2 

 
 
 
 
 
 

1,00 
Gospodarska zgrada (pomoćna zgrada-garaža, 
spremište): 
-nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji 
osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija 
tlocrtna površina nije veća od 50 m2 

 
 
 
 

1,00 
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5. dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o II.

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, U članku 4. mijenja se stavak 1. tako da glasi:

110/04, 178/04, 38/09, 79/09 49/11) i članka 32. 

Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik “Postupak davanja koncesije započinje danom 

Brodsko-posavske županije“ broj 10/09.), slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja 

Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 34. koncesije Elektroničkom oglasniku javne nabave 

sjednici održanoj 19. veljače 2013. godine, donosi Republike Hrvatske, koja se obavijest dostavlja za 

svaku pojedinu koncesiju, koja je predmet 

ODLUKU postupka, a završava izvršnošću odluke o davanju 

koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja 

o izmjenama i dopunama Odluke o koncesije.“

komunalnim djelatnostima koje se mogu Iza stavka prvog dodaje se novi stavak drugi koji 

obavljati na temelju koncesije na području glasi:

općine Sikirevci „Obavijest o namjeri davanja koncesije, ispravak 

obavijesti, odluka o davanju koncesije, te odluka o 

poništenju postupka davanja koncesije objavljuju 

I. se na standardnim obrascima u elektroničkom 

 oglasniku javne nabave, čiji izgled i sadržaj, način i 

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se uvjete njihovog objavljivanja uređuje Vlada 

mogu obavljati na temelju koncesije na području Republike Hrvatske svojom uredbom.“ 

općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. te se mijenja posavske" županije br. 6/10.) članak 2. mijenja se i 
na način da 2. alineja prva postaje alineja treća, a glasi:
alineja treća postaje alineja prva. „Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na 

temelju koncesije su:
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., te se mijenja - sakupljanje i odvoz komunalnog otpada 
i glasi: - odlaganje komunalnog otpada
„Pripremne radnje za davanje koncesije provodi - prijevoz pokojnika
načelnik općine i Stručno povjerenstvo za - obavljanje dimnjačarskih poslova
koncesiju.“ 

Pod pojmom: sakupljanje i odvoz komunalnog 

otpada, podrazumijeva sakupljanje i odvoz 
III.komunalnog otpada na uređena odlagališta 

utvrđena posebnim propisima.
Članak 5. st.1. mijenja se i glasi:Pod pojmom: odlaganje komunalnog otpada, 

podrazumijeva obrađivanje i trajno odlaganje 
„Prije početka postupka davanja koncesije komunalnog otpada na odlagališta komunalnog 
načelnik općine imenuje Stručno povjerenstvo za otpada, te saniranje i zatvaranje odlagališta, na 
koncesiju, koje je ovlašteno za provođenje svih temelju posebnih propisa.
postupaka za koncesiju predviđenih ovom Pod pojmom: prijevoz pokojnika, podrazumijeva 
Odlukom.se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta 
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:smrti do mrtvačnice na groblju.
„Članovi Povjerenstva iz st.1. ovog članka ne Pod pojmom obavljanja dimnjačarskih poslova 
moraju biti zaposlenici općine Sikirevci, a u pravilu podrazumijeva se obveza čišćenja i kontrole 
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potrebno je da su pravne, ekonomske i dr. Ovisno o ciljevima koji se žele postići davatelj 

odgovarajuće struke koja je od značaja za koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti 

koncesiju. prilikom objave obavijesti o namjeri davanja svake 

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: pojedine koncesije.

„Najmanje jedan član Stručnog povjerenstva mora 

imati važeći certifikat iz područja javne nabave, 

kod koncesija koje se daju u skladu s propisom VII

kojim se uređuje javna nabava.“

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: Članak 13. mijenja se i glasi:

„O namjeri osnivanja Stručnog povjerenstva 

načelnik općine Sikirevci obavijestit će „U slučaju primjene kriterija ekonomski 

Ministarstvo financija, koje u roku od 10 dana od najpovoljnije ponude, najpovoljnija ponuda 

dana zaprimanja, te obavijesti može imenovati smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova 

svoga predstavnika u to Povjerenstvo.“ utvrđenih prema sljedećim mjerilima:

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5. dosadašnji 1) kvaliteta usluge podnositelja ponude 

stavak 3. postaje stavak 6. a) broj zaključenih ugovora za djelatnost za 

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 7., te se mijenja koju se daje koncesija, s drugim jedinicama 

na način da se iza postojećih alineja dodaju nove lokalne samouprave;

alineje, koje glase:

„- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda, 2) sposobnost ponuditelja za ostvarivanje 

kao i razloge isključenja ponuda„ koncesije:

„ - vrstu, sredstvo, uvjete i rok za dostavu a) tehnička opremljenost 

jamstva i instrumenata osiguranja b) poslovni prostor 

plaćanja„ c) broj zaposlenih 

3) povoljnost ponuđene cijene usluge 

IV. korisnicima 

U članku 7. st.1. točka 1. a) riječi : „Narodnim 4) visina ponuđene godišnje naknade za 

n o v i n a m a „  z a m j e n j u j u  s e  r i j e č i m a :  koncesiju

„Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 

Hrvatske„ 5) mjera očuvanja i zaštite okoliša 

Kriteriji vrednovanja odredit će se za svaki pojedini 

V. postupak davanja koncesije u obavijesti o namjeri 

davanja koncesije i navesti u dokumentaciji za 

U članku 9. st.2. riječi: „Narodnim novinama„ nadmetanje.„

zamjenjuju se riječima: „Elektroničkom 

oglasniku javne nabave Republike Hrvatske„ 

VIII.

VI. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-

Članak 12. mijenja se i glasi: posavske županije“.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su:

- ekonomski najpovoljnija ponuda ili 

- najviša ponuđena naknada za koncesiju
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OPĆINA SIKIREVCI - održavanje javnih površina

OPĆINSKO VIJEĆE - održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje groblja 

Klasa: 363-02/10-01/1 - održavanje javne rasvjete

Urbroj:2178/26-02/13-2

Sikirevci;19.veljača 2013. Pod održavanjem javnih površina naročito se 

razumijeva održavanje javnih zelenih površina, 

PREDSJEDNIK pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih 

OPĆINSKOG VIJEĆA: odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i 

Ivan Ivešić, v.r. javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta 

koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne 

održavaju kao javne ceste prema posebnom 

zakonu.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva 

6. se održavanje površina koje se koriste za promet po 

bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju 

korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu 

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. zemljištem uz nerazvrstane ceste.

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 

110/04, 178/04, 38/09 , 79/09 49/11) i članka 32. Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje 

Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane 

Brodsko-posavske županije“ broj 10/09.), pokojnika, te ukop pokojnika.

Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 

34.sjednici održanoj 19. veljače 2013. godine, Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se 

donosi: upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne 

rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih 

ODLUKU cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih 

cesta, zamjena dotrajalih stupova, rasvjetnih 

o izmjenama i dopunama Odluke o armatura, bojanje rasvjetnih stupova, postavljanje i 

komunalnim djelatnostima skidanje prigodne blagdanske dekoracije.

koje se mogu obavljati na temelju pisanog Komunalne djelatnosti iz ovog članka financiraju 

ugovora u općini Sikirevci se isključivo iz sredstava Proračuna općine 

Sikirevci.“

I. II.

 

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se 

mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u 

općini Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko- općini Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 6/10.) članak 2. mijenja se i posavske županije" br. 6/10.) članak 8 mijenja se i 

glasi: glasi:

 „Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u 

„ Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na dokumentaciji za nadmetanje.

temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja  Ponuda mora biti uvezena u cjelinu na način da se 

komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova 

jesu: ili dijelova ponude.
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Stranice ponude označavaju se rednim brojem financijskoj stabilnosti – BON 1, BON 2 

stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili (SOL 2), 

ukupan broj stranica ponude kroz redni broj  Dokaz se dostavlja u izvorniku ili 

stranice. ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 6 

 Ponuda se predaje u izvorniku. mjeseci do dana objave.

 Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj e) potvrdu porezne uprave o stanju duga ili 

omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje 

i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave sjedišta gospodarskog subjekta, kojom 

na koji se ponuda odnosi, naznakom «NE ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu 

OTVARAJ- PONUDA ZA…«, te ostalim plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i 

podacima sukladno dokumentaciji za nadmetanje, obveza za mirovinsko i zdravstveno 

u roku od 15 dana od dana objave natječaja.“ osiguranje. 

 Dokaz se dostavlja u izvorniku, a ne smije 

biti stariji od 30 dana do dana objave.

III. f) izjavu o nekažnjavanju - ponuditelj mora 

dokazati da gospodarskom subjektu ili 

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se o s o b i  o v l a š t e n o j  z a  z a s t u p a n j e  

mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u gospodarskog subjekta nije izrečena 

općini Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko- pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili 

posavske županije" br. 6/10.) članak 9. mijenja se i više sljedećih kaznenih djela: udruživanje 

glasi: za počinjenje kaznenih djela, primanje 

mita u gospodarskom poslovanju, davanje 

 „Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti: mita u gospodarskom poslovanju, 

zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba 

a) ispravu o upisu u poslovni, sudski obavljanja dužnosti državne vlasti, 

(trgovački), obrtni ili drugi odgovarajući protuzakonito posredovanje, primanje 

registar, kojom ponuditelj dokazuje da ima mita, prijevara, računalna prijevara, 

registriranu djelatnost za obavljanje prijevara u gospodarskom poslovanju ili 

komunalnih poslova koji su predmet prikrivanje protuzakonito dobivenog 

postupka, novca, odnosno za odgovarajuća kaznena 

b) ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu djela prema propisima zemlje sjedišta 

kojom ponuditelj dokazuje: da protiv njega gospodarskog subjekta. 

nije pokrenut stečajni postupak, da se ne  Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje 

nalazi u postupku likvidacije, odnosno da gospodarskog subjekta za sebe i, kada se 

nije u postupku obustavljanja poslovne radi o pravnoj sobi, za gospodarski subjekt, 

djelatnosti ili da je nije već obustavio. s ovjerenim potpisom kod javnog 

Dokazi se dostavljaju u izvorniku ili bilježnika ili nadležnog tijela. 

ovjerenoj preslici, a ne smiju biti stariji od  Izjava se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj 

6 mjeseci do dana objave; preslici, a ne smije biti starija od 30 dana do 

c) dokaz o posjedovanju određenog dana objave.

ovlaštenja, suglasnosti i slično koji su g) reference za obavljanje komunalnih 

gospodarskom subjektu potrebni u zemlji poslova koji su predmet postupka 

sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane h) izjavu, u izvorniku, o osobi odgovornoj za 

s predmetom nabave (licenca za obavljanje izvođenje radova s ispravom kojom se 

djelatnosti) dokazuje obrazovanje i potvrda o 

Dokaz se dostavlja u izvorniku ili strukovnoj sposobnosti osobe odgovorne 

ovjerenoj preslici. za izvođenje radova koji su predmet 

d) dokaz o uspješnosti poslovanja i postupka,
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i) izjavu gospodarskog subjekta iz koje je 7.

razvidno kojim građevinskim strojevima i 

kojom tehničkom opremom raspolaže za 

obavljanje poslova koji su predmet Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o 

postupka, u izvorniku, s preslikom knjižice financiranju političkih aktivnosti i izborne 

vozila, promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11), članka 

j) popis djelatnika s kvalifikacijskom 32. Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik 

strukturom Brodsko-posavske županije" 10/09), Općinsko 

k) izjavu o poslovnom prostoru, u izvorniku vijeće općine Sikirevci je na 34. sjednici održanoj 

l) popis izvedenih radova u posljednje tri dana 19. 2. 2013. godine donijelo

godine s potvrdom naručitelja o uredno 

ispunjenim ugovorima, u izvorniku ili ODLUKU

ovjerenoj preslici, vezano uz predmet 

postupka.“ o raspoređivanju sredstava političkim 

strankama i nezavisnim vijećnicima 

IV. zastupljenim u  Općinskom vijeću općine 

Sikirevci u 2013. godini (siječanj-lipanj)

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se 

mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u 

općini Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko- I

posavske županije" br. 6/10.) članak 11. mijenja se 

i glasi:  Ovom Odlukom se određuje način 

„Najpovoljnijom ponudom smatrat će se potpuna raspoređivanja sredstva iz Proračuna općine 

ponuda koja udovoljava sljedećim kriterijima: Sikirevci za 2013. g. za financiranje političkih 

 - ekonomski najpovoljnija ponuda stranaka i nezavisnih vijećnika koje imaju 

- bolje reference za obavljanje komunalnih najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću 

djelatnosti iz čl. 2. Odluke općine Sikirevci (u nastavku teksta: Općinsko 

 - broj i struktura radnika vijeće) za 2013.godinu u ukupnom iznosu od 

 - oprema 20.000,00 kuna.

- mogućnost ponuditelja da u izvanrednim 

slučajevima brzo interventno djeluje„

II

Članak 5.

 Sredstva iz točke 1. ove Odluke 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana raspoređuju se tako da se utvrdi jednak iznos 

objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko- sredstava svakog vijećnika, da pojedinoj političkoj 

posavske županije“. stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih 

vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog 

OPĆINA SIKIREVCI vijeća. 

OPĆINSKO VIJEĆE Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog 

spola (žene) pripada i pravo na naknadu u visini od 

Klasa:021-05/10-02/8 10% iznosa predviđenog za svakog vijećnika. 

Urbroj:2178/26-02-13-2

Sikirevci; 19.veljača 2013.

III

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA Prema kriterijima iz točke 1. i 2. ove Odluke 

IVAN IVEŠIĆ, v.r. utvrđuje se jednaki iznos sredstava za svakog 
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pojedinog vijećnika u iznosu od 1.818,18 kn. Sredstva se raspoređuju političkim strankama 

kako slijedi:

Red. 
broj 

Politicka stranka  Broj 
vijećnika 

Od toga 
podzastupljeni spol 

Koeficijent Iznos u 
kunama 

1. HDZ 5 0 5 9.090,90 
2. NEZAVISNI  2 0 2 3.636,36 
3. HSS 2 0 2 3.636,36 
4. SDP 1 0 1 1.818,18 
5. HSU 1 0 1 1.818,18 

 

IV 8.

S obzirom na predstojeće izbore za novi saziv 

Općinskog vijeća u svibnju 2013. godine, sredstva Na temelju članka 15. i 16. Pravilnika o 

iz točke 1. i točke 3. ove Odluke rasporedit će se proračunskom računovodstvu i računskom planu  

razmjerno, tj. za šest mjeseci, odnosno 50% (“Narodne novine” br.114/2010.) i članka 32. 

navedenih iznosa, dok će se 50% iznosa iz točke 1. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik 

ove Odluke rasporedit će se sukladno novom Brodsko-posavske županije”br.10/09.), Općinsko 

sazivu Općinskog vijeća. vijeće općine Sikirevci na svojoj 34. sjednici 

održanoj 19. veljača 2013. godine donosi sljedeći:

V. ZAKLJUČAK

Sredstva iz točke 4. ovog Zaključka doznačuju se o usvajanju Izvješća Inventurne komisije

političkim strankama na njihove račune, a o popisu imovine, obveza i potraživanja općine 

nezavisnim vijećnicima na njihove posebne Sikirevci sa stanjem 31. 12. 2012. godine

račune, tromjesečno u jednakim iznosima. 

           

Članak 1.

VI.

Usvaja se  Izvješće  Inventurne  komisije o  

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u izvršenom  popisu imovine u vlasništvu općine 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske Sikirevci, stanje obveza i potraživanja  sa  31. 12. 

županije“. 2012. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIKIREVCI Članak 2.

Klasa: 021-05/12-01/3 Inventurna komisija je izvršila popis imovine, 

Ur. broj: 2178/26-02-13/1 novčanih sredstava, potraživanja i obveza općine 

Sikirevci, 19. veljača 2013. Sikirevci sa stanjem 31. 12. 2012. godine, te 

 sastavila zapisnik o izvršenom popisu imovine koje 

Predsjednik je iskazano u inventurnim popisnim listama , stanje 

Općinskog vijeća: blagajne u blagajničkom izvještaju i stanje žiro-

Ivan Ivešić, v.r. računa. 
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Članak 3. Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati načelnik u 

roku od 8 dana.“

Ovaj Zaključak  stupa na snagu osam dana        U članku 55. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. 

od dana  objavljivanja  u  “Službenom vjesniku koji glase:

Brodsko-posavske županije”.       „Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno 

odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se 

OPĆINSKO VIJEĆE održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

OPĆINE SIKIREVCI        Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga 

članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 

Klasa: 406-08/13-02/1 ništavima.“.

Urbroj:2178/26-02-13-1

Sikirevci, 19. veljača 2013.

II.

Predsjednik 

Općinskog vijeća: Ova Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 

Ivan Ivešić, v.r. Općinskog vijeća stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIKIREVCI

9. Klasa : 012-04/09-01/1

Urbroj: 2178/26-02-13-2

Sikirevci: 19. veljače 2013. g.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. Predsjednik 

33/01.,  60/01, - vjerodostojno tumačenje, 129/05, Općinskog vijeća 

109/07 i 125/08) i članka 26. Statuta općine općine Sikirevci

Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske Ivan Ivešić, v.r.

županije“ br. 3/06) Općinsko vijeće općine 

Sikirevci na svojoj 34. sjednici održanoj 19. 2. 

2013. g. donosi:

ODLUKU 

10.

o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog 

vijeća općine Sikirevci

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o 

proračunu ("Narodne novine") 87/08.), i članka 32. 

I. točka 5. Statuta općine Sikirevci, Općinsko vijeće 

općine Sikirevci na svojoj 34. sjednici održanoj 

        U članku 55. Poslovnika Općinskog vijeća dana  19. veljače 2013. godine donosi,

općine Sikirevci ( „Službeni vjesnik Brodsko – 

posavske županije „) stavak 4. mijenja se i glasi: ODLUKU

       „Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne 

sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na o prihvaćanju realizacije Proračuna od

obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine
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Članak 1. Članak 2.

Prihvaća se realizacija Proračuna od  1. siječnja  do Godišnji obračun Proračuna za razdoblje od 1. 

31. prosinca 2012. godine, koja se prilaže ovoj  siječnja do 31. prosinca 2012. godine stupa na 

Odluci  i čini njegov sastavni dio. snagu osmog dana od dana objavljivanja  u 

“Službenom vjesniku Brosko-posavske županije”.

I. OPĆI DIO OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIKIREVCI

Ukupno ostvareno prihoda poslovanja (6)    

1.877.104,46 kn Klasa: 400-08/13-01/1

Urbroj:2178/26-02-13-01

Ukupno ostvareno prihoda od prodaje Sikirevci; 19. veljača 2013.

nefinancijske imovine (7) 27.385,01 kn

Predsjednik 

Sveukupno ostvareno prihoda i primitaka Općinskog vijeća:

(6+7)  1.904.489,47 kn IVAN IVEŠIĆ, v.r.

Ukupno ostvareno rashoda poslovanja (3) 

1.335.084,08 kn

Ukupno ostvareno rashoda za nabavu 

nefinancijske imovine(4) 495.668,76 kn

Sveukupno ostvareno rashoda i izdataka(3+4) 

1.830.752,84 kn

Višak prihoda i primitaka iznosi  73.736,63  kn
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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