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OPĆINA  BEBRINA

9. II

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u 

Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona navedenom razdoblju iznosili su 2.804.005  kn.

o proračunu («Narodne novine» br. 87/08.) i članka 

30. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije” br.  9/09.), Općinsko III

vijeće općine Bebrina na svojoj 24. sjednici 

održanoj  14 . ožujka 2013.  godine donijelo je Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 

primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ manjak  prihoda i primitaka

o izvršenju Proračuna općine Bebrina Ostvareni prihodi i primici 2.620.501  kn

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca  Izvršeni rashodi i izdaci 2.804.005  kn

2012. Manjak  prihoda i primitaka    183.504  kn

OPĆI DIO IV

I Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 1. 

1. 2012.  bilo je 1.978.289,26 kn, a na dan 31. 12. 

U Proračunu općine Bebrina u razdoblju od 1. 1. do 2012.  iznosilo je 1.403.559,12 kn.

31.12.2012. godine ostvareno je 2.620.501  kn 

prihoda.



V POSEBNI DIO

Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2012. u IX

iznosu od 5.000,00 kn nije se koristila.

Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Bebrina za 

razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca  2012. 

VI godine sadrži rashode i izdatke izvršene po 

korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i 

Općina Bebrina nije primala niti davala zajmove. posebnim namjenama.

VII X

Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca  Godišnji obračun Proračuna općine Bebrina 

2012.  iznose 1.136.140,80 kn, a odnose se na: zajedno s Usporednim pregledom planiranih i 

- potraživanja za poreze  114.216,94  kn ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka 

- potraživanja za komunalni bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-

doprinos    22.923,77  kn posavske županije».

- potraživanja za komunalnu 

naknadu  700.101,80  kn OPĆINSKO VIJEĆE

- doprinos za šume                              367,50 kn OPĆINE BEBRINA

- potraživanja za poljoprivredno 

zemljište zakup         210.383,16 kn KLASA: 400-01/13-01/10

- potraživanja koja se refundiraju URBROJ: 2178/02-03-13-1

  (, el. energija, bolovanje)    30.862,58 kn Bebrina, 14. 3. 2013. godine

- najam poslovnog prostora     55.342,52 kn

UKUPNO POTRAŽIVANJA 1.136.140,80 KN PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Stanje nepodmirenih obveza  31. prosinca 2012. Mijo Belegić, v.r. 

iznosi 135.137,19 kn , a odnosi se na obveze za 

plaću (prosinac 2012.) u iznosu 29.802,31 kn, 

obveze prema dobavljačima u iznosu od 52.702,00 

kn, te obveze jamčevine 52.633,00 kn.
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OPĆINA  DAVOR

1.  Članak 2.

Izvješće o izvršenju Proračuna općine 
Davor za 2012. godinu u privitku je ove Odluke i čini Na temelju članka 110. Zakona o 
njen sastavni dio.

proračunu («Narodne novine» br. 87/08. i 86/09.) i 

članka 32. Statuta općine Davor («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije» br. 12/09) Općinsko  Članak 3.
vijeće općine Davor na svojoj 23. sjednici održanoj 

Ova Odluka stupa na snagu danom 18. ožujka 2013. godine, donosi 
donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije».ODLUKU

OPĆINSKO VIJEĆE o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna 
OPĆINE  DAVOR općine Davor za 2012. godinu

Klasa: 400-01/11-01/6
Urbroj: 2178/17-01-13-21 Članak 1.
Davor, 18. ožujka 2013.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna 
PREDSJEDNIKopćine Davor za 2012. godinu, sa stanjem 31. 12. 

OPĆINSKOG VIJEĆA:2012. godine kako slijedi :
Željko Burazović, v.r.

PRIHODI 2.497.414,00 kn
RASHODI  2.175.864,00 kn
VIŠAK    321.550,00 kn
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2. 3.

Na temelju članka 32. Statuta općine Na temelju Zakona o proračunu («Narodne 

Davor («Službeni vjesnik Brodsko-posavske novine» broj 87/08, 86/09), članka 83. stavak 2. 

županije» broj 12/09.) Općinsko vijeće općine Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 

Davor na svojoj 23. sjednici održanoj 18. ožujka računskom planu («Narodne novine» broj 27/05, 

2013. godine, donosi 27/07, 114/10, 31/11.) i članka 32. Statuta općine 

Davor («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

ZAKLJUČAK županije» broj 12/09.) Općinsko vijeće općine 

Davor na svojoj 23. sjednici održanoj 18. ožujka 

o usvajanju Izvješća o popisu imovine općine 2013. godine, donosi 

Davor sa stanjem 31. 12. 2012. godine

ODLUKU

 I. o preraspodjeli rezultata poslovanja općine 

Davor za 2012. godinu

Usvaja se Izvješće o izvršenom popisu imovine 

općine Davor koje je podnijelo Povjerenstvo za 

popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha i Članak 1.

potraživanja, obaveza i novca na računima i u 

blagajni na dan 31. 12. 2012. godine . Općina Davor je s 31. 12. 2012. godine ostvarila 

sljedeći poslovni rezultat:

 II. 1. Višak prihoda poslovanja u iznosu od 

411.825,57 kuna koji se prebacuje na

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko- 2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine 

posavske županije“. u iznosu od 411.825,57 kuna.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE DAVOR Članak 2.

Klasa: 406-01/12-01/1 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

Urbroj:2178/17-01-12-3 objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

Davor, 18. ožujka 2013. posavske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINSKOG VIJEĆA: OPĆINE  DAVOR

Željko Burazović, v.r.

KLASA: 400-01/11-01/6

URBROJ: 2178/17-01-13-22

Davor, 18. ožujka 2013.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Željko Burazović, v.r.
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4. 5.

Na temelju članka 32. Statuta općine Davor Na temelju članka 32. Statuta općine Davor 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 12/09), Općinsko vijeće općine Davor na broj 12/09), Općinsko vijeće općine Davor na 

svojoj 23. sjednici održanoj 18. ožujka 2013. svojoj 23. sjednici održanoj 18. ožujka 2013. 

godine, donijelo je godine, donijelo je 

ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK

 o usvajanju Izvješća o aktivnostima načelnika o usvajanju Plana poslovanja TD 

općine Davor u periodu lipanj - prosinac "Komunalac" Davor d.o.o. za 2013. godinu

2012. godine

I.

I.

Usvaja se Plan poslovanja Trgovačkog društva 

Usvaja se Izvješće o aktivnostima načelnika općine "Komunalac" Davor d.o.o. Davor, Ivana Gundulića 

Davor u periodu lipanj - prosinac 2012. godine, 35, za 2013. godinu.

koje je podnio načelnik općine Davor Đuro  

Anđelković.

II.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja . posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE DAVOR OPĆINE DAVOR

Klasa:022-05/13-01/5 Klasa:363-01/13-01/5

Urbroj:2178/17-01-13-1 Urbroj:2178/17-01-13-1

Davor, 18. ožujka 2013. Davor, 18. ožujka 2013.

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA: OPĆINSKOG VIJEĆA:

Željko Burazović, v.r. Željko Burazović, v.r.
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6. 7.

Na temelju članka 32. Statuta općine Davor Na temelju članka 32. Statuta općine Davor 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 

broj 12/09), Općinsko vijeće općine Davor na br. 12/09) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 

svojoj 23. sjednici održanoj 18. ožujka 2013. 21. sjednici održanoj 22. listopada 2012. godine, 

godine, donijelo je donosi

ZAKLJUČAK ODLUKU

 o usvajanju Plana poslovanja Regionalnog o zaduživanju općine Davor i realizaciji 

vodovoda Davor – Nova Gradiška d.o.o. kredita na rok od 5 godina

za 2013. godinu

Članak 1.

I.

Na temelju Zakona o proračunu i Statuta općine 

Usvaja se Plan poslovanja Trgovačkog društva Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Regionalni vodovod Davor – Nova Gradiška d.o.o. županije“ broj 12/09) donosi se Odluka o 

Davor, V. Nazora bb, za 2013. godinu. zaduživanju u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a u 

 svrhu realizacije projekta „Izgradnja prometne i 

komuna lne  in f r a s t ruk tu re  u  Pos lovno-  

II. gospodarskoj zoni „Davor“ u Davoru“.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko- Članak 2.

posavske županije“.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

OPĆINSKO VIJEĆE objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-

OPĆINE DAVOR posavske županije».

Klasa:325-01/13-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 

Urbroj:2178/17-01-13-1 OPĆINE  DAVOR

Davor, 18. ožujka 2013.

Klasa:403-01/12-01/3

PREDSJEDNIK Urbroj:2178/17-01-12-01

OPĆINSKOG VIJEĆA: Davor, 22. listopada 2012.

Željko Burazović, v.r.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Željko Burazović, v.r.
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OPĆINA  GARČIN

15. BRANKO IVOŠEVIĆ, 

Klokočevik, Bana Jelačića 142

Na temelju članka 21. i 30. stavak 2. 

Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99, II.

117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 

80/10) i članka 47. Statuta  općine Garčin Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-

broj  09/09) načelnik  općine Garčin 28. ožujka posavske županije".

2013. godine donosi

OPĆINA GARČIN

ZAKLJUČAK OPĆINSKI NAČELNIK

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Klasa: 022-06/13-01/102

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Klokočevik Urbroj: 2178/06-3-13-02

Garčin, 28. ožujka 2013.

I. Načelnik  općine Garčin:

Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

Načelnik općine Garčin potvrđuje imenovanje 

zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Klokočevik u osobi 
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16. 17.

Na temelju članka 21. i 30. stavak 2. Na temelju članka 21. i 30. stavak 2. 

Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99, Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99, 

117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 

80/10) i članka 47. Statuta  općine Garčin 80/10) i članka 47. Statuta  općine Garčin 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 09/09) načelnik općine Garčin 28. ožujka broj 09/09) načelnik  općine Garčin 28. ožujka 

2013. godine donosi 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika o potvrđivanju imenovanja zamjenika 

Vatrogasne zajednice  općine Garčin zapovjednika Vatrogasne zajednice  općine 

Garčin

I.

I.

Načelnik   općine Garčin potvrđuje imenovanje 

zapovjednika Vatrogasne zajednice  općine Garčin Načelnik   općine Garčin potvrđuje imenovanje 

u osobi zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice  

općine Garčin u osobi 

MIROSLAV ŠTEFANAC, 

Garčin, Josipa Kozarca 6 TOMISLAV KRPAN, 

Slavonski Brod, Jadranska 49

II.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko- Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

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

posavske županije".

OPĆINA GARČIN

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINA GARČIN

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 022-06/13-01/99

Urbroj: 2178/06-3-13-02 Klasa: 022-06/13-01/100

Garčin, 28. ožujka 2013. Urbroj: 2178/06-3-13-02

Garčin, 28. ožujka 2013.

Načelnik  

općine Garčin: Načelnik  

Mato Grgić, dipl. iur., v.r. općine Garčin:

Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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18. 19.

Na temelju članka 21. i 30. stavak 2. Na temelju članka 21. i 30. stavak 2. 

Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99, Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99, 

117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 

80/10) i članka 47. Statuta  općine Garčin 80/10) i članka 47. Statuta  općine Garčin 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  

broj 09/09) načelnik  općine Garčin 28. ožujka broj 09/09) načelnik  općine Garčin 28. ožujka 

2013. godine donosi 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK

o potvrđivanju imenovanja zamjenika o potvrđivanju imenovanja zapovjednika

zapovjednika Vatrogasne zajednice  općine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Garčin

Garčin

I.

I.

Načelnik općine Garčin potvrđuje imenovanje 

Načelnik   općine Garčin potvrđuje imenovanje zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice  Garčin u osobi 

općine Garčin u osobi 

MIROSLAV ŠTEFANAC, 

ŽELJKO VINKOVIĆ, Garčin, Josipa Kozarca 6

Garčin, Kralja Tomislava 155

II.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku posavske županije".

Brodsko-posavske županije".

OPĆINA GARČIN

OPĆINA GARČIN OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 022-06/13-01/96

Klasa: 022-06/13-01/101 Urbroj: 2178/06-3-13-02

Urbroj: 2178/06-3-13-02 Garčin, 28. ožujka 2013.

Garčin, 28. ožujka 2013.

Načelnik 

Načelnik  općine Garčin:

općine Garčin: Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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20. 21.

Na temelju članka 21. i 30. stavak 2. Na temelju članka 21. i 30. stavak 2. 

Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99, Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99, 

117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 

80/10) i članka 47. Statuta  općine Garčin 80/10) i članka 47. Statuta  općine Garčin 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 09/09) načelnik  općine Garčin 28. ožujka broj 09/09) načelnik  općine Garčin 28. ožujka 

2013. godine donosi 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK

o potvrđivanju imenovanja zamjenika o potvrđivanju imenovanja zamjenika 

zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Garčin društva Garčin

I. I.

Načelnik općine Garčin potvrđuje imenovanje Načelnik  općine Garčin potvrđuje imenovanje 

zamjen ika  zapov j edn ika  Dobrovo l jnog  zamjen ika  zapov j edn ika  Dobrovo l jnog  

vatrogasnog društva Garčin u osobi vatrogasnog društva Garčin u osobi 

TOMISLAV KRPAN, KREŠIMIR BITUNJAC, 

Slavonski Brod, Jadranska 49 Garčin, Kralja Tomislava 16

II. II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko- donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

posavske županije". Brodsko-posavske županije".

OPĆINA GARČIN OPĆINA GARČIN

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 022-06/13-01/97 Klasa: 022-06/13-01/98

Urbroj: 2178/06-3-13-02 Urbroj: 2178/06-3-13-02

Garčin, 28. ožujka 2013. Garčin, 28. ožujka 2013.

Načelnik  Načelnik  

općine Garčin: općine Garčin:

Mato Grgić, dipl. iur., v.r. Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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22. Naručitelj je u postupku pregleda i ocjene ponuda 

utvrdio da je sukladno kriteriju najniže cijene 

ponuda ponuditelja „ELEKTROINSTALATER I 

Na temelju članka 15. Zakona o ELEKTROMONTER MILE BILOKAPIĆ“ iz 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. Donjih Andrijevaca, M Gupca 37, sa cijenom 

26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, ponude 14.044,00 kn, odnosno cijenom ponude s 

178/04., 38/09., 79/09. i 49/11.) i članka 32. Statuta  PDV-om u iznosu od 17.554,92 kn najpovoljnija, te 

općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko- se, sukladno objavljenom kriteriju za donošenje 

posavske županije“, broj 09/09.), Općinsko vijeće  odluke o odabiru, odabire za sklapanje ugovora 

općine Garčin na 26. sjednici održanoj 25. ožujka vršenju komunalne djelatnosti.

2013. godine donosi Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci ove 

Odluke. 

ODLUKU 

o odabiru osobe za održavanje javne rasvjete Uputa o pravnom lijeku

na području  općine Garčin

 Protiv odluke Općinskog vijeća  općine Garčin o 

izboru osobe  kojoj će se povjeriti  obavljanje 

I. komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora  

žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti 

Naručitelj općina Garčin, Kralja Tomislava upravni spor.

92, 35212 Garčin, OIB: 71476380427, proveo je 

postupak javnog prikupljanja ponuda za 

komunalnu djelatnost redovnog i interventnog II.

održavanja javne rasvjete na području općine 

Garčin, koji je objavljen u glasilu Posavska Za zaključivanje Ugovora o redovnom i 

Hrvatska 25. siječnja 2013. godine. interventnom održavanju javne rasvjete na 

Nakon pregleda i ocjene ponuda odabire se području  općine Garčin s odabranim ponuditeljem 

ponuda ponuditelja „ELEKTROINSTALATER I zadužuje se načelnik  općine.

ELEKTROMONTER MILE BILOKAPIĆ“ iz 

Donjih Andrijevaca, M. Gupca 37, sa cijenom 

ponude 14.044,00 kn odnosno cijenom ponude s III.

PDV-om u iznosu od 17.554,92 kn.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

Obrazloženje: objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".

Naručitelj, općina Garčin provela je 

postupak javnog prikupljanja ponuda za OPĆINSKO VIJEĆE

komunalnu djelatnost redovnog i interventnog OPĆINE GARČIN

održavanja javne rasvjete na području  općine  

Garčin sa ciljem sklapanja ugovora o vršenju Klasa: 021-01/13-01/224

komunalne djelatnosti. Ur. broj: 2178/06-01-13-04

Javno otvaranje ponuda održano je 25. Garčin, 25. ožujka 2013.    

siječnja 2013. godine u 14:00 sati. U roku za 

dostavu ponuda pristigle su 3 (tri) ponude. Predsjednik 

Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za Općinskog vijeća: 

odabir ponude:  najniža cijena sposobnog Mato Jerković, v.r.

ponuditelja prema ponuđenom troškovniku.
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23. Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu 

Na temelju članka 31. i 32. Zakona o („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. broj 21/04, 4/06, 15/09 i 18/12) mijenja se članak 

26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 5a. koji sada glasi:

178/04., 38/09., 79/09. i 49/11.), i članka 32. 

Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko- „Za objekte u postupku legalizacije 

posavske županije“, broj 09/09.), Općinsko vijeće utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog 

općine Garčin na 26. sjednici održanoj 25. ožujka doprinosa građevine po vrsti objekata i uređaja 

2013. godine donosi komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, 
3

određena u kunama po prostornom metru (kn/m ) 
IZMJENU I DOPUNU izgrađene građevine, kako slijedi:

Odluke o komunalnom doprinosu

VRSTA  
OBJEKTA  

 PRVA  
ZONA 

DRUGA ZONA  

    
Stambeni objekti i svi pomocni 
prostori u sklopu stambenog 
objekta 
 
Proizvodni i poslovni objekti  
(objekti ili dijelovi stambenog 
objekta koji su gradeni u svrhu 
gospodarske djelatnosti, a nalaze se 
u gradevinskoj ili van gradevinske 
zone, a nisu namijenjeni 
poljoprivrednoj proizvodnji ) 

ukupno: 4,00 kn/m3 3,00 kn/m3 
   
- javne površine 1,00 kn/m3 0,00 kn/m3 
- nerazvrstane ceste  2,00 kn/m3 2,00 kn/m3 
- javna rasvjeta 1,00 kn/m3 1,00 kn/m3 

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

ukupno: 1,00 kn/m3 1,00 kn/m3 
   
- nerazvrstane ceste  1,00 kn/m3 1,00 kn/m3 

    
Gospodarski objekti  
(objekti za poljoprivrednu namjenu 
građeni u građevinskoj ili izvan 
građevinske zone) 
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Članak 2. I

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu 

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

klasa: 021-01/13-01/213, urbroj: 2178/06-01-12- dugogodišnjeg zakupa pljoprivrednog zemljišta u 

01 od 13. veljače 2013. godine. vlasništvu RH i koncesije za ribnjake, Općinsko 

vijeće donijelo je Odluku o uvjetima i načinu 

korištenja sredstava ostvarenih od prodaje 

Članak 3. poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu RH na 

području općine Garčin.

Ova Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom 

doprinosu stupa na snagu danom donošenja, a bit će 

objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko- II

posavske županije“.

Sredstva će se iskoristiti kroz izgradnju i 

OPĆINSKO VIJEĆE održavanje ruralne infrastrukture koja je u funkciji 

OPĆINE GARČIN poljoprivredne proizvodnje, te poboljšavanja 

komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i 

Klasa: 021-01/13-01/232 izgradnjom putne i kanalske mreže. 

Urbroj: 2178/06-01-13-01

Garčin, 25. ožujka 2013.

III

Predsjednik

Općinskog vijeća: Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

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

posavske županije".

OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE

24. Klasa: 021-01/13-01/225

Ur.broj: 2178/06-13-01-1

Garčin, 25.ožujka 2013.g.

Na temelju članka 32. Statuta općine 

Garčin ("Službeni vjesnik" Brodsko - posavske PREDSJEDNIK 

županije br. 9/09), Općinsko vijeće općine Garčin OPĆINSKOG VIJEĆA

na svojoj 26. sjednici održanoj 25. ožujka 2013.g. Mato Jerković, v.r.

donijelo je

ODLUKU

o uvjetima i načinu korištenja sredstava 

ostvarenih od prodaje poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području općine 

Garčin
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25. 247.997,11 kn, a na dan 31.12.2012.g. 53.153,45 

kn.

Stanje blagajne na dan 31.12.2012.g. iznosi 0,00 

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o kn.

proračunu («NN» 87/08, 163/12), i članka 32. 

Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" broj 9/09) Općinsko vijeće V

općine Garčina na svojoj 26. sjednici održanoj 25. 

ožujka 2013.g. donijelo je Općina Garčin nije primala niti davala zajmove.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

VI

o izvršenju Proračuna općine Garčin

za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2012.g. u 

2012. g. iznosu od 10.000,00 kn nije potrošena.

OPĆI DIO VII

I Stanje potraživanja općine Garčin na dan 

31.12.2012.g. u ukupnom iznosu od 5.156.258,90 

Godišnjim obračunom Proračuna općine kn odnosi se na potraživanja za: 

Garčin utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u 

iznosu od 7.962.241,48 kn. - porez za kuće za odmor  8.872,29 kn

- porez na promet  83.961,30 kn

- porez na reklame 6.269,07 kn

II - porez na tvrtku 125.388,22 kn

- kamate  515.088,16 kn

Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna za - spomenička renta  7.297,68 kn

2012.g. izvršeni su u ukupnom iznosu od - plinska mreža 7.846,08 kn

7.760.412,87 kn. - koncesija za dimnjačarske 

usluge  4.154,24 kn

- doprinos za šume 24.937,06 kn

III - najam poslovnog prostora  88.775,35 kn

- zakup poljoprivrednog 

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda zemljišta  258.301,51 kn

i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka čini višak - komunalni doprinos  190.154,17 kn

prihoda i primitaka: - komunalna naknada  504.737,78 kn

- grijanje  28.012,11 kn

Ostvareni prihodi i primici  7.962.241,48 kn - plinska mreža – građani 59.897,10 kn

Izvršeni rashodi i izdaci 7.760.412,87 kn - zemljište  3.192.581,95 kn

Višak prihoda i primitaka  201.828,61 kn - koncesija za odvoz smeća 47.243,01 kn  

- uredska oprema  500,00 kn

- nakn. za nezak. izgrađ. 

građevine  682,62 kn

IV - priključak vode  1.559,20 kn

Stanje žiro – računa na dan 1. 1. 2012. g. iznosilo je 
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VIII XI

Stanje nepodmirenih obveza u iznosu od Godišnji izvještaj zajedno s izvještajem o 

547.322,57 kn odnosi se na nepodmirene račune izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin bit 

dobavljačima. će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije».

IX OPĆINA GARČIN 

OPĆINSKO VIJEĆE

Izvršenje Proračuna po proračunskim 

stavkama vidljivo je iz priložene tabele – Izvještaj o Klasa: 021-01/13-01/226

izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin za Ur.broj:2178/06-13-01-01

razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2012.g. Garčin, 25. ožujka 2013.god.

PREDSJEDNIK 

POSEBNI DIO OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.

X

Posebni dio godišnjeg izvještaja sadrži 

rashode i izdatke izvršene po korisnicima i 

nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim 

namjenama.
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26. 27.

Na temelju članka 65. i članka 70. Zakona Na temelju članka 8 i 35 Zakona o lokalnoj i 

o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) područnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne 

Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 26. novine" br. 33/01, 60/01., 129/05., 109/07., 

sjednici održanoj 25. ožujka 2013. g. donijelo je 125/08., 36/09., 150/11. i  144 /12.) i članka 32. 

Statuta općine Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-

ODLUKU posavske županije" br. 9/09.), Općinsko vijeće 

općine Garčin  na svojoj 27. sjednici  održanoj  4. 

o raspodjeli rezultata poslovanja travnja  2013. godine, donijelo je

na dan 31. 12. 2012. g.

ODLUKU

Članak 1. o izmjenama i dopunama Statuta općine 

Garčin

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 

1.013.770,10 kn koristit će se za djelomično 

pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine. Članak 1.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine U članku 19 Statuta općine Garčin  mjenja 

iznosi 1.455.510,89 kn. se stavak 2. i glasi:  "Na temelju odredaba zakona i 

Statuta raspisivanje referenduma može predložiti 

Nakon pokrića manjka prihoda od jedna trećina članova predstavničkog tijela, 

nefinancijske imovine u iznosu od 1.013.770,10 kn općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača u 

ostvarili smo  manjak prihoda poslovanja u iznosu jedinici za koju se traži raspisivanje referenduma, a 

od  441.740,79 kn i kao takav bit će evidentiran u u općini i većina vijeća mjesnih odbora na području 

knjigovodstvenoj evidenciji. općine".

U članku 19 Statuta općine Garčin  dodaje 

se stavak 3. i glasi: "Predstavničko tijelo može Članak 2.
donijeti odluku o raspisivanju referenduma na 

prijedlog podnesen od jedne trećine članova Ova Odluka stupa na snagu danom 
predstavničkog tijela, na prijedlog općinskog donošenja.
načelnika, te na prijedlog većine vijeća mjesnih 

odbora na području općine, ako se za podneseni OPĆINSKO VIJEĆE
pr i j ed log  i z j a sn i  već ina  sv ih  č l anova  OPĆINE GARČIN
predstavničkog tijela. Predstavničko tijelo dužno je 

izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako Klasa:  021-01/13-01/227
prijedlog prihvati, donijeti odluku  o raspisivanju Urbroj: 2178/06-01-13-1
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja Garčin, 25. ožujka 2013.g.
prijedloga.

PREDSJEDNIK 
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5.  i 6. OPĆINSKOG VIJEĆA

koji glase:Mato Jerković, v.r.
"Predstavničko tijelo donosi odluku o 

raspisivanju referenduma na prijedlog 20% od 

ukupnog broja birača u jedinici, uz prethodno 
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mišljenje središnjeg tijela državne uprave od dana donošenja odluke o obustavi otkloni 

nadležnog za sustav lokalne i područne uočene nedostatke u općem aktu.

(regionalne) samouprave koje ispituje formalnu 

ispravnost podneseenog prijedloga. Predstavničko Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene 

tijelo dužno je donijeti odluku o raspisivanju nedostatke iz stavka 2 ovog članka, općinski 

referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti 

predhodnog mišljenja. predstojnika ureda državne uprave u Županiji i 

dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Predstavničko tijelo može raspisati Predstojnik ureda državne uprave će u roku 

savjetodavni referendum o pitanjima iz svog od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost 

djelokruga. odluke općinskog načelnika o obustavi od primjene 

općeg akta".

Na postupak provođenja referenduma 

shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se 

uređuje provedba referenduma". Članak 5.

U članku 47 Statuta općine Garčin  mjenja 

Članak 2. se stavak 3. točka 4 i glasi: " Odlučuje o stjecanju i 

otuđivanju nekeretnina i pokretnina jedinice 

U članku 32 Statuta općine Garčin dodaje lokalne, samouprave i raspolaganju imovinskim 

se: "Osniva radna tijela  te bira i razrješuje članove pravima, te novčanim sredstvima u skladu s 

tih tijela i druge osobe određene zakonom, drugim ograničenjima propisanim ovim Zakonom, 

propisima ili Statutom" i "Imenuje i razrješuje Statutom jedinice i posebnim propisima".

predstavnike  općine Garčin u upravnim 

nadzornim tijelima javnih ustanova i drugih Mijenja se stavak 3. točka 5  i glasi: 

pravnih osoba, na prijedlog općinskog načelnika." "Općinski načelnik može odlučivati o visini 

pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 

Članak 3. prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 

otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 

Članak 35. Statuta  općine Garčin mjenja raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos 

se i glasi: "Općinsko vijeće općine Garčin ima 13 veći od 1.000.000,00 kn, općinski načelnik može 

članova". odlučivatii najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je 

taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može 

odlučivati najviše do 70.000,00kuna. Stjecanje i 

 Članak 4. otuđivanje nekretnina i pokretnina, te raspolaganje 

ostalom imovinom  mora biti planirano u 

Članak 50. Statuta  općine Garčin mjenja proračunu jedinice i provedeno u skladu sa 

se i glasi: "Općinski načelnik obavlja poslove zakonom.

utvrđene Statutom općine. O stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

Općinski načelnik u obavljanju poslova  iz pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom 

samostalnog djelokruga općine ima pravo većom od vrijednosti većom od spomenute, 

obustaviti od primjene opći akt predstavničkog odlučuje Općinsko vijeće općine Garčin.

tijela. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon 

ili drugi propisi, općinski načelnik donijet će 

odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od Članak 6.

dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima 

pravo od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana U članku 78. Statuta općine Garčin u 
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stavku 1. riječi: "tajnim glasovanjem" zamjenju se ODLUKU

riječima: "većinom glasova svih članova".  

o usvajanju Izvješća Komisije za popis 

dugotrajne imovine, sitnog inventara, 
Članak 7. novčanih sredstava, te obveza i potraživanja 

općine Garčin sa stanjem 31. 12. 2012. g.
U članku 95. Statuta općine Garčin iza 

stavka 2. dodaje se stavak 3.  koji glasi:

"Predsjednik predstavničkog tijela dužan I
je akte iz stavka ovog članka bez odgode dostaviti 

općinskom načelniku". Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je 

Odluku o usvajanju Izvješća Komisije za popis 

dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih 
Članak 8. sredstava, te obveza i potraživanja općine Garčin sa 

stanjem 31.12.2012.g.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije". II
                                          

OPĆINA GARČIN Usvaja se Izvješće Komisije za popis 
OPĆINSKO VIJEĆE dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih 

sredstava te obveza i potraživanja općine Garčin sa 
Klasa: 021-01/13-01/233 stanjem 31.12.2012.g. 
Ur. broj: 2178/06-13-01-1

Garčin, 4. travnja 2013. god.

III
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA Ova Odluka stupa na snagu danom 
Mato Jerković, v.r. donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko – posavske županije”.

OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/13-01/228

Ur.broj: 2178/06-13-01-2

Garčin, 25. ožujka 2013.g.

PREDSJEDNIK 
28. OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.

Na temelju članka 32. Statuta općine 

Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" broj 9/09), Općinsko vijeće općine 

Garčin na 26. sjednici održanoj 25. ožujka 2013. g. 

donosi
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OPĆINA
NOVA  KAPELA

1.

Na temelju  članka 110.  Zakona o proračunu  ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 31. Statuta  
općine  Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 13/2009) , Općinsko vijeće  općine 
Nova Kapela  na 24. sjednici održanoj 25. 3. 2013. godine,  donijelo je

GODIŠNJI 

Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Nova Kapela za 2012. godinu

Članak 1.

Godišnji  izvještaj o izvršenju  Proračuna  općine Nova Kapela za 2012. godinu  sadrži:

A.RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA 
PRIHODI OD PRODAJE  NEFINANCIJSKE IMOVINE 
UKUPNI PRIHODI 

5.058.247 
215.609 

5.273.856 
RASHODI 
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 
UKUPNI RASHODI 

4.372.680 
319.728 

4.692.408 
RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK 581.448 

 

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
     (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA )

 
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE  

 
-849.916 
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Članak 2.

Za 2012.godinu utvrðen je  višak prihoda i primitaka u iznosu od 289.283 kuna. Preneseni manjak   
prihoda iz prethodne godine iznosi  849.916 kuna.

Članak 3.

Ostvarenje  Proračuna općine Nova Kapela  za razdoblje  siječanj–prosinac  2012. godine bilo je, kako 
slijedi:

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 5.273.856 kuna što predstavlja  81,1% godišnjeg 
planiranog iznosa.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu  od 4.984.573 kune što predstavlja 79,0% godišnjeg plana.
Razlika  izmeðu ostvarenih  prihoda i izvršenih izdataka Proračuna općine Nova Kapela za 2012. godinu 

iznosi 289.283 kune što predstavlja pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda  nad rashodima.

Članak 4.

Izvješće o ostvarenim  prihodima i izvršenim izdacima Proračuna općine Nova Kapela za razdoblje 
siječanj-prosinac 2012. godine  po vrstama prihoda i primitaka,  odnosno rashoda i izdataka, te po organizacijskoj, 
ekonomskoj  i programskoj  klasifikaciji  sastavni  su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Nova 
Kapela  za 2012. godinu .

Godišnji izvještaj  s izvještajima o izvršenju Općeg i Posebnog dijela Proračuna s usporednim podacima 
planirano i ostvareno bit će  objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA

Klasa : 400-01/13-01/03 
Ur.broj: 2178/20-03-13-2
Nova Kapela, 25. 3. 2013.     

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Damir Ocvirek, v.r.

C.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 
IZDACI ZA FINANCIJSKU  IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 292.165 

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 292.165 
 

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

-560.633 
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2.

Na temelju stavka1.članka 28.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04. Uredbe ) i članka 30. Statuta općine Nova Kapela («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» broj 13/2009), Općinsko vijeće općine Nova Kapela  na svojoj 24. sjednici održanoj 25. 3. 
2013. godine,  donijelo je 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture
 na području općine Nova Kapela u 2012. godini

Članak 1.

Programom  održavanja komunalne infrastrukture na području općine Nova Kapela u 2012. godini 
ostvareno je  u iznosu od 646.377 kuna iz sredstava komunalne naknade.

1. JAVNA RASVJETA 

Red. 
broj 

Naziv programa  Planirano  Ostvarenje  

 
1. 
2. 
 

 

 
Tekuce održavanje javne rasvjete u naseljima  opcine  
Potrošena elektricna energija za javnu rasvjetu  

 
60.000 

200.000  
 

 
21.532  

208.905  

 Ukupno:  260.000  230.437  

 

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Red. 
broj 

Naziv programa  Planirano  Ostvarenje  

 
1. 

 

 
Uređenje javnih površina  

 
40.000  
 

 
28.459  

 

 Ukupno:  40.000  28.459  

 

3. ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Red. 
broj 

Naziv programa  Planirano  Ostvarenje  

 
1. 

 
Uređenje ostalih javnih površina  
 

 
10.000  

 

 
0 

 Ukupno:  10.000  0 
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4. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE

Red. 
broj 

Naziv programa Planirano Ostvarenje 

 
1. 
 

 
Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnih 
vatrogasnih društava 

 
109.000 

 
 

 
109.000 

 Ukupno: 109.000 109.000 

 
5.ODRŽAVANJE GROBLJA

Red. 
broj 

Naziv programa Planirano Ostvarenje 

1. Održavanje groblja,objekata uz groblje i objekata komunalne  
infrastrukture 

391.000 278.481 

 Ukupno: 391.000 278.481 
 SVEUKUPNO: 810.000 646.377 

 

Članak 2.
            

Ovo Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA

Klasa: 400-01/13-01/03
Urbroj:2178/20-03-13-3
Nova Kapela, 25. 3. 2013. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Damir Ocvirek, v.r. 
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3.

Na temelju stavka 5.članka 30.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-
pročišćeni tekst ,82/04 i 110/04 Uredbe ) i članka 30. Statuta općine Nova Kapela («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» broj 13/2009), Općinsko vijeće općine Nova Kapela  na svojoj 24. sjednici održanoj 25. 
3.2013. godine,  donijelo je 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 na području općine Nova Kapela u 2012. godini

Članak 1.

Programom  građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nova Kapela u 
2012. godini ostvareno je 184.279 kuna.

1. IZGRADNJA VODOODVODNJE(KANALIZACIJA)

Red. 
broj 

Naziv programa  Planirano  Ostvarenje  

 
1. 
 

 
Kapitalna potpora RVD –NG –izgradnja  vodoodvodnje  

 
200.000  

 

 
0 

 Ukupno:  200.000  0 

 
2. IZGRADNJA VODOVODA

Red. 
broj 

Naziv programa  Planirano  Ostvarenje  

 
1. 
2. 

 
Vodni doprinos -izgradnja vodovoda  
Kapitalan potpora RVD -NG-izgradnja vodoopskrbne mreže  
 

 
100.000  
100.000  

 
37.249  
30.000  

 Ukupno:  200.000  67.249  

 
3. REKONSTRUKCIJA CESTA,PJEŠAČKIH STAZA I STAZA NA GROBLJU

Red. 
broj 

Naziv programa  Planirano  Ostvarenje  

1. 
 

 

Projektna dokumentacija –pješačke staze   
 

       170.000       
         

           18.843  

 Ukupno:  170.000 18.843  

 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  516



4. IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA

Red. 
broj 

Naziv programa Planirano Ostvarenje 

1. 
 

 

Komunalno opremanje      85.000  
         

           87.499 

 Ukupno: 85.000 87.499 
 

5. REKONSTRUKCIJA ZGRADA,DOMOVA I OSTALIH OBJEKATA

Red. 
broj 

Naziv programa Planirano Ostvarenje 

1. 
 

Dodatna ulaganja na domovima i ostalim objektima       30.000      
         

           10.688 

 Ukupno: 30.000 10.688 
 SVEUKUPNO: 685.000 184.279 

 
Članak 2.

            
Ovo Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA

Klasa: 400-01/13-01/03
Urbroj:2178/20-03-13-4
Nova Kapela, 25. 3. 2013. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Damir Ocvirek, v.r.
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4.

Na temelju članka 30. Statuta općine Nova Kapela («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 13/2009), Općinsko vijeće općine Nova Kapela  na svojoj 24. sjednici održanoj 25. 3. 2013. godine,  
donijelo je 

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju  Programa javnih potreba i potrebitih sredstava u područjima društvenih djelatnosti  za 
koje se izdvajaju sredstva iz Proračuna  općine Nova Kapela za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba i potrebitih sredstava u područjima društvenih djelatnosti u Proračunu općine 
Nova Kapela za 2012. godinu izdvojeno je  714.066 kuna.

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

Red. 
Broj 

Naziv programa Planirano Ostvarenje 

 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
Socijalni program za pomoc starim i nemocnim osobama 

Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama 
Skrb o obiteljima i djeci 

- Župa Nova Kapela-pokloni djeci za Sv.Nikolu 
- Udruga slijepih Brodsko-posavske županije 
- Udruga umirovljenika Nova Kapela 
- Sindikat umirovljenika,Nova Kapela 
- Društvo Naša djeca 
- Osnovna škola“Antun Mihanović“N.Kapela-Batrina 

Pomoć obiteljima i kućanstvima  
- Jednokratna novčana pomoć 
- Pomoć za nabavku ogrjevnih drva za korisnike Centra 

za socijalnu skrb 
- Udruga Sv.Vinka 
- Karitas Požeške biskupije 
- Pomoć invalidima i hednikepiranim osobama 
- Pomoć djeci s poteškoćama u razvoju 
- Sufinanciranje učeničkih karti 
- Pomoć  novorođenčadima 
- Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda 
- Pomoć najugroženijim umirovljenicima 
- Prijevoz vode domaćinstvima-opskrba vodom 
- Ostale donacije 

Crveni križ 

 
260.093 
260.093 

         52.000 
26.000 
1.000 
6.000 
4.000 
6.000 
9.000 

225.600 
25.000 
64.600 

 
2.000 
2.000 

10.000 
4.000 

25.000 
35.000 
52.000 
20.000 
36.000 
2.000 

20.000 

 
260.094 
260.094 
35.800 
20.000 

0 
6.000 
4.000 
5.800 

0 
143.614 
26.600 
64.600 

0 
2.000 
2.000 
1.500 

0 
23.914 
23.000 

0 
0 
0 
0 

20.058 
    
 Ukupno: 557.693 459.566 
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Red. 
broj 

Naziv programa  Planirano  Ostvarenje  

1. Stipendije                 50.400  37.800  
 Ukupno:  40.000  37.800  

 

Red. 
broj 

Naziv programa  Planirano  Ostvarenje  

1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaštita spomeničke baštine   
-  Župa Nova Kapela-obnova crkvi  
-  Župa Vrbova-Gospino polje Bili Brig  

Tehnička kultura  
-  Radio klub“Željko Vidović-Roky“  

Kultura  
-  KUD“Radinje“,Siče  
-  KUD“Šokadija“,Batrina  
-  Udruga Sičani,Siče  
-  Udruge iz domovinskog rata -UDVDR  općine  

N.Kapela,ostale
 

-
 

Udruga Sv.Antun ,Batrina
 

-
 

Udruga Sve lipo Srednji Lipovac
 

-
 

Udruga za športsku  rekreaciju Hrvatski sokol,,Nova 
Kapela,Batrina

 
Očuvanje govora Posavskog sela Siče-

 -
 

Ostali rashodi
 -

 
Autorski honorari-istraživanje 

 -
 

Udruga Sičani,Siče -očuvanje govora p osavskog sela 
Siče

 

         55.000  
50.000  
5.000  
7.000  
7.000         

42.700  
10.000  
10.000  
3.000  

 
10.000

 
5.700

 
3.000

 
1.000

 
          

23.000
 1.000
 12.000
 10.000
 0
 

             31.000  
26.000  
5.000  
3.000  
3.000  

39.700        
10.000  
10.000  

0  
 

8.000
 

7.700
 

3.000
 

1.000
 
 

17.000
 0
 6.208
 10.792
 

 
Ukupno:

 
127.700

 
90.700

 
 

3. JAVNE POTREBE U KULTURI

2. JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA ŠKOLSTVA  
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3.  JAVNE POTREBE U ŠPORTU

Red. 
broj 

Naziv programa Planirano Ostvarenje 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podupiranje i sufinanciranje športskih manifestacija , 
natjecanja i priredbi (memorijalni turniri 
,malonogometni turniri,manifestacije povodom 
obilježavanja Dana državnosti , te donacije za izgradnju 
objekata) 

 
- NK“SLAVONAC“,Nova Kapela 
- NK"BATRINA", Batrina 
- NK"GRANIČAR",Magić Mala  
- NK " TRENK" , Seoce 
- NK "ORLJAVA",Dragovci  
- NK "KREČAR " -Srednji Lipovac 
- ŠKOLSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO“POLET 
- ŠKOLA NOGOMETA BATRINA  
- OSTALE TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT  
- ŠRU " ŠTUKA" , N.Kapela- 
- ŠRU "VLAKANC" Siče,Magić Mala 
- LD "FAZAN" , Siče 
- LD "KUNA" ,Batrina 
- LD"BABJA GORA" Nova Kapela 

 

 

145.500 
 
 
 

         
 20.000 
15.000 
18.000 
10.000 
10.000 
12.000 
5.000 
5.000 
1.500 

16.000 
5.000 

15.000 
8.000 
5.000 

 

126.000 
 
 
 
 

20.000 
18.000 
18.000 
10.000 
10.000 
12.000 

0 
3.000 
2.000 

14.000 
3.000 

10.000 
3.000 
3.000 

 

 SVEUKUPNO: 881.293 714.066 

 

Članak 2.
            
Ovo Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA

Klasa: 400-01/13-01/03
Urbroj:2178/20-03-13-5
Nova Kapela, 25.3.2013. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Damir Ocvirek, v.r.
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5. 6.

Na  temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj ( regionalnoj )  samoupravi  (“Narodne područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, novine“, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13) i članka 31. 125/08., 36/09.,150/11.  i 144/12.), članka 31. 

Statuta općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Statuta općine Nova Kapela („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije”, broj 13/2009), Brodsko-posavske  županije“, br. 13/09.) 

Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 24. Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 24. 

sjednici održanoj  25. 3. 2013. godine, donijelo je sjednici održanoj 25. 3. 2013.  godine donosi 

ZAKLJUČAK ODLUKU

o usvajanju Izvješća o radu općinskog o izmjenama  i dopunama Statuta općine 

načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca Nova Kapela

2012. godine  

Članak 1.

I

U članku 5. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji 

Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za glasi: 

razdoblje od srpnja do prosinca 2012. godine. 

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka. „Grb i zastava se mogu koristiti nakon 

pravosnažnog rješenja o odobrenju grba i zastave 

središnjeg tijela državne uprave nadležno za 

II lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“.

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije”.  Članak 2.

OPĆINA NOVA KAPELA Iza stavka 1. članka 32. dodaje se novi stavak 2. koji 

OPĆINSKO  VIJEĆE glasi: 

KLASA: 022-05/13-04/01 „Ako Vijeće odluči imati dva potpredsjednika, tada 

URBROJ:  2178/20-03-13-2 se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke 

Nova Kapela, 25. 3. 2013. većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na 

njihov prijedlog.“. 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Ocvirek, v.r. Članak  3.

Iza članka 33. dodaje se članak 33.a koji glasi: 

„Članak 33.a

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća na 

obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova 
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Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. Članak 6.

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u Naslov iznad članka 48. koji glasi: „2. 

roku iz stavka 1. ovoga članka, na obrazloženi NAČELNIK“ mijenja se i glasi: „2. IZVRŠNO 

zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća, TIJELO“.

sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 

dana. Članak 48. stavak 1. mijenja se i glasi: 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka „Izvršno tijelo općine  je općinski načelnik.“.

sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev 

najmanje jedne trećine članova predstavničkog Iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

tijela, čelnik središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) „Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i 

samoupravu. zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika 

u slučajevima propisanim ovim Zakonom.“.

Sjednica predstavničkog tijela sazvana sukladno 

odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se U članku 48. stavka 3. dodaju se točke koje glase: 

održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga pokretnina općine i raspolaganju ostalom 

članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti imovinom u skladu s ovim Zakonom, ovim 

ništavima.“. Statutom i posebnim propisima,

- imenuje i razrješuje predstavnike općine u 

Članak 4. tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 

drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, 

Članak 34. se mijenja i glasi: društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od 

interesa za općinu, a Odluku o imenovanju i 

„Vijeće ima trinaest  (13) članova.“ razrješenju i dužan je dostaviti Vijeću u roku od 8 

dana od donošenja i objaviti u službenom glasilu i 

na web stranici općine.

Članak 5.

Općinski načelnik može odlučivati o visini 

U članku 39. stavak 2. se mijenja i glasi: pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 

„Član Vijeća ne može biti kazneno gonjen niti prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 

odgovoran na bilo koji drugi način, zbog otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 

glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova raspolaganju ostalom imovinom. 

na sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima,“. 

Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, 

U članku 39. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji općinski načelnik može odlučivati najviše do 

glasi: 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 

70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 

 „Član Vijeća ima pravo uvida u registar birača za 70.000,00 kuna. 

vrijeme dok obavljaju dužnost, te ostala prava i 

dužnosti utvrđene Poslovnikom o radu Vijeća.“. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, te 

raspolaganje ostalom imovinom mora biti 

planirano u proračunu jedinice i provedeno u 
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skladu sa zakonom. stavak 1., 2., 3.  članka 85. koji glase:

 

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, te „Temeljni financijski akt općine je Proračun. 

raspolaganju ostalom imovinom većom od 

vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovoga članka Proračun donosi Vijeće u skladu s posebnim 

odlučuje Vijeće.“. zakonom. 

Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj 

Članak 7. predlaže Vijeću donošenje Proračuna. 

U članku 55. stavak 3. se mijenja i glasi: Podneseni prijedlog Proračuna općinski načelnik 

može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a 

„Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog prije glasovanja o Proračunu u cjelini. 

načelnika je zamjenik općinskog načelnika koji je 

izabran na neposrednim izborima zajedno s Proračun općine dostavlja se Ministarstvu 

općinskim načelnikom, a dužnost općinskog financija u skladu s posebnim zakonom.

načelnika, obnaša ako je mandat općinskog 

načelnika, prestao nakon isteka dvije godine  Ako Vijeće ne donese Proračun u roku iz stavka 2. 

mandata u općini. ovog članka općinski načelnik će odmah izvijestiti 

središnje tijelo državne uprave nadležnog za 

Zamjenik iz stavka 2. ovoga članka koji obnaša lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada 

dužnost općinskog načelnika, ima sva prava i Republike Hrvatske.“.

dužnosti općinskog načelnika.“.

Članak 10.

Članak 8.

Iza članak 87. dodaje se članak 87.a koji glasi: 

U članku 57. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji 

glasi: „Članak 87.a  

„Općina može s drugim jedinicama lokalne Ako Općinsko vijeće u propisanom roku ne donese 

samouprave osnovati zajedničko upravno tijelo. Proračun, ni odluku o privremenom financiranju, 

na prijedlog središnjeg tijela državne uprave 

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

upravnog tijela odlučuju općinska odnosno samoupravu Vlada Republ ike Hrvatske 

gradska vijeća tih jedinca lokalne samouprave. istovremeno će raspustiti predstavničko tijelo i 

razriješiti općinskog načelnika i njegova 

Temeljem odluke Vijeća općinski načelnik sklopit zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog U slučaju iz stavka 1. ovog članka  Vlada 

tijela kojim se propisuje financiranje, način Republike Hrvatske imenovat će povjerenika 

upravljanja, odgovornost, statusna pitanja Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 

službenika i namještenika i druga pitanja od nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela i 

značaja za to tijelo.“. raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom 

zakonu.

Rje šen je  Vlade  Republ ike  Hrva t ske  o  

Članak 9. istovremenom raspuštanju predstavničkog tijela i 

razrješenju općinskog načelnika stupa na snagu 

Stavak 1., 2. i 3. postaju stavci 3., 4. i 5. a dodaju se danom objave u „Narodnim novinama“.
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Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka OPĆINSKO VIJEĆE

2. ovoga članka predsjednik raspuštenog OPĆINE NOVA KAPELA

predstavničkog tijela i razriješeni općinski 

načelnik mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom Klasa: 012-03/09-01/01

sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od Ur.broj: 2178/20-03-13-2

objave rješenja.“. U Novoj Kapeli, 25. 3. 2013.

Predsjednik 

Članak 11. Općinskog vijeća

Damir Ocvirek, v.r.

Ove izmjene i dopune Statuta općine Nova Kapela 

stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja 

u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

4. „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 19. mijenja se i glasi:

100. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni „Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 09/09.), prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg 

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 43. ak t a  i l i  d rugog p i t an j a  i z  d j e lok ruga  

sjednici održanoj 26. ožujka 2013. godine, donosi predstavničkog tijela kao i o drugim pitanjima 

određenim zakonom i Statutom.

STATUTARNU ODLUKU Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje 

referenduma može predložiti najmanje jedna 

o izmjeni i dopuni Statuta općine trećina članova predstavničkog tijela, općinski 

Velika Kopanica načelnik, 20% ukupnog broja birača u jedinici za 

koju se traži raspisivanje referenduma, a u općini i 

većina vijeća mjesnih odbora, na području općine.

Članak 1. Ako je raspisivanje referenduma predložila 

najmanje jedna trećina članova predstavničkog 

U Statutu općine Velika Kopanica („Službeni tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 09/09.  predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje 

članak 18. mijenja se i glasi: 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 Članak 20. mijenja se i glasi:

raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od „Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je 

zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem 

referenduma donosi se većinom glasova svih referenduma.

članova predstavničkog tijela. Raspisivanje referenduma za opoziv može 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u 

ukupnog broja birača u jedinici, predstavničko kojoj se traži opoziv općinskog načelnika i 

tijelo dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i Predstavničko tijelo raspisat će referendum za 

područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo koji je izabran zajedno s njim u skladu sa člankom 

državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 24. stavkom 5. ovoga Zakona o lokalnoj i 

(regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji 

dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od 

odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.

potrebnog broja birača u jedinici i je li Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za 

referendumsko pitanje sukladno odredbama zamjenika općinskog načelnika.

Zakona, te odluku o utvrđenom dostaviti Referendum za opoziv općinskog načelnika i 

predstavničkom tijelu. Ako središnje tijelo državne njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije 

uprave nadležno za lokalnu i područnu proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni 

(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 

ispravan, predstavničko tijelo raspisat će godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 

referendum u roku od 30 dana od zaprimanja općinskog načelnika.

odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog 

uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena 

nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina 

upravni spor pred Visokim upravnim sudom birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi 

Republike Hrvatske. najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis 

Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni birača u jedinici.

referendum o pitanjima iz svog djelokruga. Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i zakona 

koji imaju prebivalište na području općine i upisani kojim se uređuje provedba referenduma.“

su u popis birača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za 

predstavničko tijelo, osim odluke donesene na Članak 4.

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

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  U članku 26. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. 

odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim koji glasi:

se uređuje provedba referenduma. „Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana 

Na odluke donesene u svezi s referendumom i na ne obvezuje Općinsko vijeće.“

referendumu primjenjuju se odredbe članka 79. do Dosadašnji stavci 2 i 3. brišu se.

82. ovoga Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi.

Članak 5.

U članku 32. stavku 1. alineja 7. mijenja se i glasi:
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„odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog 

pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom vijeća.

većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. članka Općinski načelnik:

48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 1. priprema prijedloge općih akata,

samoupravi,“ 2. izvršava i osigurava izvršavanje općih 

akata Općinskog vijeća,

3. utvrđuje prijedlog Proračuna općine i 

Članak 6. izvršenje Proračuna,

4. upravlja nekretninama, pokretninama i 

Iza članka 34. dodaje se novi članak 34.a koji glasi imovinskim pravima u vlasništvu općine u 

skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim 

„Članak 34.a aktom Općinskog vijeća,

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog 5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne nekretnina i pokretnina općine i 

trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana raspolaganju ostalom imovinom čija je 

od primitka zahtjeva. pojedinačna vrijednost do najviše 0,5% 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 

sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na godini koja prethodi godini u kojoj se 

obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski pokretnina i nekretnina, odnosno 

načelnik, u roku od 8 dana. raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka iznos veći od 1.000.000 kuna, općinski 

sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev načelnik može odlučivati najviše do 

najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji 

čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati 

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i 

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno otuđivanje nekretnina i pokretnina, te 

odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se raspolaganje ostalom imovinom mora biti 

održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. planirano u Proračunu i provedeno u skladu 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga sa zakonom,

članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 6. imenuje i razrješuje predstavnike općine u 

ništavima.“ tijelima javnih ustanova, trgovačkih 

društava, i drugih pravnih osoba iz članka 

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

Članak 7. područnoj regionalnoj samoupravi, osim 

ako posebnim zakonom nije drugačije 

Članak 46. mijenja se i glasi: uređeno,

„Općinski načelnik izvršno je tijelo u općini, 7. upravlja prihodima i rashodima općine,

zastupa općinu, te obavlja izvršne poslove u općini. 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 

Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i sredstvima na računu Proračuna općine,

zamjenik koji obnaša dužnost općinskog 9. odlučuje o davanju suglasnosti za 

načelnika, u slučajevima propisanim Zakonom o zaduž ivan je  p ravn im osobama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. većinskom izravnom ili neizravnom 

Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će vlasništvu općine i o davanju suglasnosti 

hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati za zaduživanje ustanova kojih je osnivač 

profesionalno. općina, 

U slučaju da općinski načelnik i njegov zamjenik 10. donosi pravilnik o unutarnjem redu za 

dužnosti ne obnašaju profesionalno imaju pravo na upravna tijela općine,
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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 9.

odnosno poslova državne uprave, ako su 

preneseni općini, Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana 

16. nadzire rad upravnih odjela i službi u od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – 

samoupravnom djelokrugu i poslovima posavske županije“, osim članka 7. stavka 3. i 

državne uprave, stavka 5. točke 5. i 6. koji stupaju na snagu na dan 

17. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih 

drugi ovlašteni predlagatelji, sljedećih općih i redovitih izbora za članove 

18. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

mjesnih odbora, (regionalne) samouprave, te općinskih načelnika, 

19. obavlja i druge poslove predviđene ovim gradonačelnika i župana.

Statutom i drugim propisima.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. OPĆINSKO VIJEĆE

točke 6. ovoga članka općinski načelnik dužan je OPĆINE VELIKA KOPANICA

dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od 

donošenja i objaviti u službenom glasilu jedinice KLASA:021-01/13-01/01

lokalne odnosno područne ( regionalne) URBROJ:2178/12-03-13-1

samouprave. Velika Kopanica, 26. ožujka 2013.

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko 

vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz PREDSJEDNIK

stavka 1. točke 9. ovog članka tromjesečno do 10. u OPĆINSKOG VIJEĆA

mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.“ Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r.

Članak 8.

Članak 49. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 5.

samoupravnog djelokruga općine, ima pravo 

obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. 

Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 

drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 

obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana novine”, broj 33/01., 60/01-vjerodostojno 

donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od 150/11. i 144/12) i članka 32. Statuta općine Velika 

donošenja odluke o obustavi otkloni uočene Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

nedostatke u općem aktu. županije“ br. 09/09.), Općinsko vijeće općine 
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Velika Kopanica na 43. sjednici održanoj 26. Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3  

ožujka 2013. godine, donosi vijećnika.

POSLOVNIČKU ODLUKU

Članak 3.

o izmjenama i dopunama Poslovnika

Općinskog vijeća općine Velika Kopanica       U clanku 24. rijec „razrješenja“ zamjenjuje se 

rijecju „opoziva“.

Članak 1.

Članak 4.

U Poslovniku Općinskog vijeća općine 

Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-             Iza clanka 30. dodaje se novi clanak 30.a 

posavske županije“ br. 09/09), članak 2. mijenja se i koji glasi:

glasi:             „Prijedlog Proracuna, projekciju Proracuna 

„Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva za sljedece dvije proracunske godine i godišnjeg 

čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog izvještaja o izvršenju Proracuna opcine podnosi 

za poslove lokalne i područne (regionalne) opcinski nacelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj 

samouprave ili osoba koju on ovlasti. na nacin i u rokovima propisanim zakonom.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do             Opcinski nacelnik može podneseni 

izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s prijedlog Proracuna povuci i nakon glasovanja o 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. amandmanima, a prije glasovanja o Proracunu u 

Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova cjelini.

konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani             Ako se Proracun za narednu godini ne može 

kandidat s liste koja je imala manji redni broj na donijeti prije pocetka godine za koju se donosi, a 

glasačkom listiću.” opcinski nacelnik ne predloži privremeno 

Općinsko vijeće konstituirano je izborom financiranje, nadležno radno tijelo Opcinskog 

predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna  vijeca za Proracun ili najmanje 1/3 vijecnika imaju 

većina članova Općinskog vijeća. pravo predložiti donošenje odluke o privremenom 

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano izvodi financiranju.“ 

se  himna Republike Hrvatske »Lijepa naša 

domovino«.

Članak 5.

Članak 2. Članak 55. st.2.,3.,4. i 5. mijenju se i glase:

„Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog 

            Iza clanka 2. dodaje se novi clanak 2.a, koji vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne 

glasi: trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana 

od primitka zahtjeva.

Na konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće bira  Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 

Mandatno povjerenstvo i predsjednika Općinskog sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na 

vijeća. obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova 

Osim predsjednika Općinskog vijeća na Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski 

konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće može načelnik, u roku od 8 dana.

birati i Odbor za izbor i imenovanja i Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka 

potpredsjednika  Općinskog vijeća. sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev 

Pravo podnošenja prijedloga odluka iz stavka 1. i 2.  najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, 

ovoga članka, na konstituirajućoj sjednici, imaju čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog 
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za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. OPCINSKO VIJECE

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno OPCINE VELIKA KOPANICA

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

održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. Klasa:021-01/13-01/1

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga Urbroj:2178/12-03-13-1

članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti Velika Kopanica, 26. ožujka 2013.

ništavima.“

PREDSJEDNIK

OPCINSKOG VIJECA

Članak 6. Ivan Divic, dipl.ing.agr., v.r.

       Ova Poslovnicka odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije«.
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OPĆINA  VRBJE

1.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.90/11) i članka 46. 
Statuta općine Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br. 15/2009), načelnik općine  donosi 

PLAN  NABAVE

 općine Vrbje za 2013. godinu

Članak 1.

Plan nabave općine Vrbje za 2013.godinu utvđuje se kako slijedi:
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Članak 2.

Sukladno odredbi stavka 2. članka 20. Zakona o javnoj nabavi, za predmete čija je procijenjena vrijednost jednaka 
ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, a Plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i 
procijenejnoj vrijednosti nabave kako slijedi:

Predmet nabave Procijenjena 
vrijednost 
nabave bez
PDV-a

Vrsta postupka
javne nabave

Izrada brošura 20.000,00 bagatelna 

Usluge odvjetnika i pravnog 
savjetovanja

30.000,00 bagatelna

Održavanje javne rasvjete 35.000,00 Prema Zakonu o 
komunalnom 
gospodarstvu

Izrada projektne dokumentacije za 
uređenje centra Vrbje

25.600,00 bagatelna

Izrada projektne dokumentacije 
legalizacije općinskih objekata

27.200,00 bagatelna

Izrada projektne dokumentacije -
kanalizacija

20.000,00 bagatelna

Opskrba električnom energijom 59.040,00 bagatelna

Izgradnja zgrade kulturne 
institucije –

 

društveni dom S.Bok
68.000,00 bagatelna

Deratizacija i dezinsekcija

 

40.000,00 bagatelna

Intelelekualne  i osobne usluge

 

27.200,00 bagatelna

Materijal i dijelovi za tekuće 
investicijsko održavanje zgrada 
kulturnih institucija

 

24.000,00 bagatelna

Mala škola

 

32.000,00 bagatelna

Oprema za dječja igrališta

 

24.800,00 bagatelna
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Članak 3.

Općina Vrbje ( u daljnjem tekstu: Naručitelj) obavezna je Plan nabave objaviti na svojim internetskim stranicama.

Ako je potrebno, naručitelj može izmijeniti i dopuniti Plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti naznačene u 

odnosu na osnovni Plan.

Sve izmjene i dopune Plana nabave naručitelj objavljuje  na internetskim stranicama.

Objavljeni Plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama  biti dostupne najmanje 

do 30 lipnja sljedeće godine.

Članak 4.

Naručitelj je obavezan voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te podatke ažurirati najmanje 

svakih šest mjeseci.

Naručitelj je obavezan objaviti registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na internetskim stranicama.

Članak 5.

Pripremu i provdbu postupaka javne nabave obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja.

Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja iz stavka 1. ovog članka mora posjedovati važeći ceritifikat u 

području javne nabave.

Naručitelj internom odlukom imenuje ovlaštene prestavnike i određuje njihove obaveze i ovlasti i postupku javne 

nabave.

Ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju i provode postupak javne nabave ne moraju biti zaposlenici 

naručitelja.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko posavske županije“ i 

internetskim stranicama općine Vrbje

OPĆINA VRBJE

NAČELNIK

Klasa: 400-01/13-01/02

Urbroj:2178/19-01-01-13-1

Vrbje, 15. siječnja 2013.

NAČELNIK:

Igor Jurišić, v.r.
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2. Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 

opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 

novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, načelnika. 

129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i 

članka 32. Statuta općine Vrbje (”Službeni vjesnik 

Brodsko posavske županije“ 15/09) Općinsko Članak 4.

vijeće općine Vrbje na 22. sjednici održanoj 

27.ožujka 2013.god. donosi Članak 21. mijenja se i glasi:

ODLUKU Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 

podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno 

o izmjenama i dopunama Statuta općine Vrbje podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u 

roku od 8 dana od dana primitka dostaviti 

središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 

Članak 1. lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

U članku 5. iza riječi „Vrbje“ dodaju se riječi Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 

„ima oblik štita“. lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi 

da je prijedlog za raspisivanje referenduma 

ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum 

Članak 2. u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 

ispravnosti prijedloga.

U članku 19. u stavku 2. ispred riječi „mjesnih 

odbora“ dodaje se riječ „većina“. Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za 

U članku 19. u stavku 2. ispred riječi „20% birača“ opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli 

dodaje se riječ „najmanje“. birači, Općinsko vijeće dužno je u roku od 60 dana 

od dana podnošenja prijedloga utvrditi ispravnost 

prijedloga a u daljnjem roku od 30 dana od dana 

Članak 3. utvrđivanja ispravnosti prijedloga donijeti odluku 

o raspisivanju referenduma.

Članak 20. mijenja se i glasi:  

Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. Ako je raspisivanje referenduma predložila 

ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi najmanje jedna trećina članova predstavničkog 

opoziva općinskog načelnika i njegovog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 

zamjenika. predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje 

referenduma predložila većina vijeća mjesnih 

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva odbora na području općine, predstavničko tijelo 

općinskog načelnika i njegovog  zamjenika može dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te 

podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o 

upisanih u popis birača općine. raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od 

zaprimanja prijedloga.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i 

mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, Odluka o raspisivanju referenduma donosi se 

adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis većinom glasova svih članova predstavničkog 

birača. tijela.
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Članak 5. - daje prethodne suglasnosti na statute  

ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 

U članku 26. briše se stavak 3. i stavak 4. osnivanju nije drugačije propisano.“

U članku 26. dodaju se novi stavak 3. i stavak 4. 

koji glasi:

   „Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o Članak 8.

prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 

od dana zaprimanja prijedloga. U članku 33. briše se:

   Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o „Predsjednik i potpredsjednik se u pravilu biraju 

kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u sukladno strukturi Općinskog vijeća“.

kojem je rezultate održanog zbora građana 

potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

Članak 9.

Članak 6. Članak 35.mijenja se i glasi:

Općinsko vijeće čini 11  vijećnika.

Članak 27. mijenja se i glasi:

„Zbor građana saziva predsjednik Općinskog Članak 10.

vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke 

Općinskog vijeća iz čl.26. stavka 3. ovog Statuta. U  članku 38. iza stavka  2. dodaje  se 

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće stavak 3. koji glasi:

mjesnog odbora. „Član vijeća može staviti mandat u 

   Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.“

potrebna je prisutnost najmanje 10% birača U članku 38. dosadašnji stavak 3. postaje 

upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije stavak 4.

područje je sazvan zbor građana.

   Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, 

a odluke se donose većinom glasova prisutnih Članak 11.

građana.“

Članak 46.  mijenja se i glasi:

   Načelnik zastupa općinu Vrbje  i nositelj je 

Članak 7. izvršne vlasti općine.

   

U članku 32. iza alineje „-osniva javne ustanove, Mandat načelnika traje  četiri godine.

ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe,    

za obavljanje gospodarskih, društvenih,    Mandat općinskog načelnika počinje prvog 

komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 

općinu“, dodaju se nove alineje koje glase: rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji 

„- predlaže glavnoj skupštini odnosno slijedi danu objave  konačnih rezultata izbora 

skupštini trgovačkog društva u kojem  novoga općinskog načelnika.

općina ima dionice ili udjele u vlasništvu   

članove upravnog tijela i nadzornog   U obavljaju izvršne vlasti načelnik:

odbora trgovačkog društva - priprema prijedloge općih akata,

- odlučuje o davanju suglasnosti za - zvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

zaduživanje pravnim osobama koje je Općinskog vijeća

osnovala  općina ili koje su u većinskom - utvrđuje prijedlog Proračuna općine i 

vlasništvu općine izvršenje Proračuna,
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- upravlja nekretninama, pokretninama i povjeravanju poslova,

imovinskim pravima u vlasništvu općine u - daje prethodnu suglasnost na izmjenu 

skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim cijena komunalnih usluga,

aktom Općinskog vijeća, - imenuje i razrješava predstavnike općine 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i u tijelima javnih ustanova i pravnih osoba 

nekretnina općine Vrbje čija pojedinačna (osim trgovačkih društava) kojima je 
vrijednost ne  prelazi 0,5% iznosa prihoda općina osnivač
bez primitaka ostvarenih u godini koja - imenuje i razrješuje predstavnike općine u 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o tijelima javnih ustanova, trgovačkih 
stjecanju i otuđivanju pokretnina i društava i drugih pravnih osoba kojima je 
nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, a općina osnivač,
ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, - provodi postupak natječaja i donosi odluku 
tada može  odlučivati najviše do 70.000,00 o najpovoljnijoj ponudi za davanje u  zakup 
kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i  poslovnog prostora u vlasništvu općine u 
pokretnina, te raspolaganje ostalom skladu s posebnom odluku Općinskog 
imovinom mora biti planirano u Proračunu vijeća o poslovnim prostorima,
jedinice i provedeno u skladu sa zakonom - usmjerava djelovanje upravnih odjela i 

- upravlja prihodima i rashodima općine, službi općine u obavljanju poslova iz 
- 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 samoupravnog djelokruga općine, 

sredstvima na računu Proračuna općine odnosno poslova državne uprave, ako su 
- odlučuje o davanju suglasnosti za preneseni općini,

zaduž ivan je  p ravn im osobama u  - nadzire rad upravnih odjela i službi u 
većinskom izravnom ili neizravnom samoupravnom djelokrugu i poslovima 
vlasništvu općine i o davanju suglasnosti za državne uprave,
zaduživanje ustanova kojih je osnivač  - daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 
općina. drugi ovlašteni predlagatelji,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za - obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  
upravna tijela općine mjesnih odbora,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih - obavlja i druge poslove predviđene ovim 
tijela, Statutom i drugim propisima.

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,    
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko 

tijela općine vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz 
- predlaže izradu prostornog plana kao i stavka 4. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. 

njegove izmjene i dopune na temelju  u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.
obrazloženih i argumentiranih prijedloga 

fizičkih i pravnih osoba,

-  imenuje i razrješava upravitelja vlastitog Članak 12.
pogona,

- donosi odluku o objavi prikupljanja Članak 49. mijenja se i glasi:
ponuda ili raspisivanju natječaja za 

obavljanje komunalnih djelatnosti, Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog 
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje djelokruga općine:

komunalnih djelatnosti,

- donosi odluku o objavi prikupljanja - ima pravo obustaviti od primjene opći akt 
ponuda ili raspisivanju natječaja za Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim 
obavljanje komunalnih djelatnosti na aktom povrijeđen  zakon ili drugi propis, te 
temelju ugovora i sklapa ugovor o zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 
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8 dana otkloni uočene  nedostatke. Ako Članak 17.

Općinsko vijeće to ne učini, općinski 

načelnik je dužan bez odgode o tome U članku 64. iza riječi „predlagatelju“ dodaje se 

obavijestiti predstojnika ureda državne „(imena i prezimena, te adresa prebivališta fizičkih 

uprave u Brodsko posavskoj  županiji, osoba, naziv i sjedište pravne osobe, potpis 

predlagatelja)“

- ima pravo obustaviti od primjene akt 

Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u 

suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim Članak 18.

aktima Općinskog vijeća. 

Članak 68. mijenja se i glasi:

   Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 

Članak 13. predsjednika, 3 do 7 članova.

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje 

U članku. 50. na kraju se dodaje nova rečenica prema broju stanovnika na području mjesnog 

koja glasi: odbora.

„Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili 

spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30    Vijeće mjesnog odbora ima;

dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom 

dužnosnicima i zaposlenicima općine nije - 3 člana u mjesnom odboru koji ima  od        

neposredno dostupan na drugom mjestu radi 1 do 150 stanovnika

dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, - 5 članova u mjesnom odboru koji ima od 

potpisivanja akata i sl.“ 151 do 300 stanovnika

- 7 članova u mjesnom odboru koji ima od 

301 do 700 stanovnika

Članak 14.    Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 

hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života 

U članku 52. u prvoj rečenici iza riječi profesinalno  koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

dodaje se „ ili volonterski“ i u drugoj rečenici iza 

riječi profesionalno dodaje se „ ili volonterski“. 

Članak 19.

Članak 15. Članak 69. mijenja se i glasi:

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz 

U članku 53. stavak 1. alineja 1. ispred riječi svog sastava tajnim glasovanjem, i to većinom 

„ostavke“ dodaje se riječ „pisane“. glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

U članku 53. stavak 1. alineja 3. iza riječi „presude“ Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za 

dodaje se „kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora. 

zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca“

Članak 20.

Članak 16.

U članku 100. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji 

U članku 54 u stavku 2. briše se riječ „razrješenju“, glasi:

a dodaje se „ opozivu“

   U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz 

stavka 1. ovog članka sa Statutom i Zakonom 

primjenjivat će se odredbe Statuta i Zakona.
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Članak 21. II.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama  Statuta Službenik za informiranje obavlja sljedeće 

stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u poslove:

službenom glasilu „Službeni vjesnik Brodsko 

posavske županije“. - obavlja poslove redovitog objavljivanja 

informacija, sukladno unutarnjem ustroju 

OPĆINA VRBJE tijela javne ovlasti, kao i rješavanja  

OPĆINSKO VIJEĆE pojedinačnih zahtjeva za pristup prava 

informacijama i ponovne uporabe 

Klasa:012-03/13-01/01 informacija

Ur.br.2178/19-03-13-1

Vrbje, 27.ožujak  2013. - unapređuje način obrade, razvrstavanja, 

čuvanja i objavljivanja informacija koje su 
Predsjednik sadržane u službenim dokumentima koji se 

Općinskog vijeća: odnose na rad tijela javne vlasti
Antun Strinavić, v.r.

- o s i g u r a v a  n e o p h o d n u  p o m o ć  

podnositelj ima zahtjeva u vezi s 

ostvarivanjem prava utvrđenih ovim 

Zakonom 

U obavljanju poslova iz stavka 1. ove 3.
točke, svi zaposlenici općine Vrbje  dužni su 

službeniku za informiranje omogućiti pristup svim 

traženim podacima, dokumentima, aktima, Temeljem članka 13. Zakona o pravu na 
izvješćima i drugim prilozima koje on zatraži, pristup informacijama („Narodne novine“ br. 
ukoliko nisu izuzete zakonom.25/13.), te čl.32. Statuta dana 27. 3. 2013. god. 

Općinsko vijeće općine Vrbje na svojoj 22.sjednici 

donosi 
III.

ODLUKU
Za svoj rad službenik za informiranje 

odgovara načelniku općineo određivanju službenika za informiranje

IV.I.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje Određuje  se  Vesna Abrić, službenica 
važiti Odluka o određivanju službene osobe za općine Vrbje na radnom mjestu administrativnog 
rješavanje ostvarivanja  prava na pristup referenta, kao službena osoba ovlaštena za 
informacijama od 1. 4. 2005. godine.rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama (dalje u tekstu: službenik za 

informiranje).
V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 
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Brodsko posavske županije. PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

OPĆINSKO VIJEĆE Antun Strinavić, v.r.

Klasa: 023-01/13-01/02

Urbroj:  2178/19-03-13-1

Vrbje, 27. 3.2013. 
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OPĆINA  VRPOLJE

6. Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

Na temelju članka 31. Statuta općine vjesniku Brodsko-posavske županije.

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 9/09.) Općinsko vijeće općine OPĆINSKO VIJEĆE

Vrpolje na svojoj 35. sjednici održanoj 21. ožujka OPĆINE VRPOLJE

2013. godine donijelo je

Klasa: 021-05/13-01/02

ZAKLJUČAK Urbroj: 2178/11-01/13-11

Vrpolje, 21. ožujak 2013.g.

o usvajanju Analize stanja

sustava zaštite i spašavanja na području Predsjednik 

općine Vrpolje Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 

Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području općine Vrpolje koja je sastavni dio ovog 

Zaključka.
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7. 8.

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o Na temelju članka 31. i 32. Zakona o 

otpadu („Narodne novine“ br. 178/04., 111/06., komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

60/08. i 87/09.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12) i članka 31. Statuta 

9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-

35. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine posavske županije“ br. 9/09.), Općinsko vijeće 

donijelo je općine Vrpolje na svojoj 35. sjednici održanoj 21. 

ožujka 2013. godine donijelo je 

ODLUKU

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom na području općine o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 

Vrpolje za 2012. godinu doprinosu na području općine Vrpolje

Članak 1.

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izvješće o 

izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području U Odluci o komunalnom doprinosu na 

općine Vrpolje za 2012. godinu koje je podnijela području općine Vrpolje („Službeni vjesnik 

općinska načelnica. Brodsko-posavske županije“ br. 17/11.), članka 15. 

mijenja se i glasi:

Članak 2. Komunalni doprinos plaća se jednokratno 

ili obročno.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja Kod jednokratnog plaćanja obvezniku ili 

otpadom na području općine Vrpolje za 2012. podnositelju zahtjeva odobrava se popust od 20% 

godinu sastavni je dio ove Odluke. obračunatog komunalnog doprinosa s tim da iznos 

kom. doprinosa s obračunatim popustom ne može 

Članak 3. biti manji od 300,00 kuna po zgradi i plaća se u roku 

od 15 dana po izdavanju Rješenja o komunalnom 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom doprinosu.

vjesniku Brodsko-posavske županije“ i dostaviti Na zahtjev obveznika može se odobriti 

Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i Agenciji za obročna otplata ukoliko je ukupni iznos 

zaštitu okoliša. komunalnog doprinosa veći od 1.000,00 kuna s tim 

da prvi obrok ne može biti manji od 300,00 kuna, a 

OPĆINSKO  VIJEĆE sljedeći mjesečni obroci ne mogu biti manji od 

OPĆINE  VRPOLJE 200,00 kuna.

Klasa: 021-05/13-01/02 Mjesečni obroci plaćaju se do 20-tog u 

Ur.broj: 2178/11-01/13-10 mjesecu za tekući mjesec.

Vrpolje, 21. ožujka 2013. godine

Članak 2.

Predsjednik 

Općinskog vijeća Iza članka 15. dodaje se novi članak 15. a 

Tomislav Šimundić, inž, v.r. koji glasi:
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Članak 15.a 9.

Plaćanje komunalnog doprinosa u postupcima 

izdavanja Rješenja o izvedenom stanju u postupku 

ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade, Na temelju članka 31. Statuta općine 

rješenjem o komunalnom doprinosu odobrava se Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

odgoda plaćanja, odnosno odgoda početka njegova županije» br. 9/09.), a u svezi sa člankom 35.b. 

plaćanja u slučaju obročne otplate za godinu dana, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

od dana izvršnosti rješenja ako to pisanim samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01., 

zahtjevom zatraži podnositelj zahtjeva, odnosno 106/03., 129/05., 109/07., 125/08 – pročišćeni 

vlasnik zgrade koja se ozakonjuje. tekst, 36/09., 150/11. i 144/12.) i člankom 48. 

Za plaćanje komunalnog doprinosa u Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik 

slučajevima iz prethodnog stavka može se odobriti Brodsko-posavske županije» br. 9/09.), Općinsko 

obročna otplata na način i pod uvjetom iz članka 15. vijeće općine Vrpolje na 35. sjednici održanoj 21. 

ove Odluke. ožujka  2013. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

Članak 3.

o usvajanju Izviješća o radu općinskog 

Iza članka 17. dodaje se novi članak 17.a načelnika općine Vrpolje za razdoblje 

koji glasi: lipanj - prosinac 2012. godine

Članak 17.a

Prvo na popust od 25% pri plaćanju 

komunalnog doprinosa kao jednokratno pravo Članak 1.

imaju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata čiji 

status je utvrđen sukladno zakonskim propisima o Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 

pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Izvješće o radu općinskog načelnika općine Vrpolje 

članovima njihovih obitelji,  te da je sudjelovao u za razdoblje od lipnja do prosinca  2012. godine. 

obrani Republike Hrvatske najmanje tri mjeseca.

Članak 2.

Članak 4.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od vjesniku Brodsko-posavske županije».

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“ OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE VRPOLJE

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE Klasa: 021-05/13-01/02

Urbroj: 2178/11-01/13-6

Vrpolje, 21. ožujka  2013. g.

Klasa: 021-05/13-01/02

Urbroj: 2178/11-01/13-9 Predsjednik 

Vrpolje, 21. ožujka 2013. godine Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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10. parkovima  u  općini  Vrpolje

Planirano:  27.000,00 kuna

Na  temelju  članka  2.  stavak  4.  Zakona  Ostvareno:  25.995,00 kuna

o komunalnom  gospodarstvu  (”Narodne  novine”  

br.  26/03.,  82/04.,  110/04.,  178/04.,  38/09.,  

79/09.,  153/09.  i  49/11.  i  144/12.)  i  članka  31.  3. Održavanje  javnih  površina

Statuta  općine  Vrpolje  (”Službeni  vjesnik  - nabavka  i  postavljanje  prometnih  

Brodsko-posavske  županije”  br.  9/09),  Općinsko  znakova  i  uređenje  javnih  površina  i  

vijeće  općine  Vrpolje  na  svojoj  35.  sjednici  sanacija  pješačkih  staza

održanoj  21.  ožujka  2013.  godine  donijelo  je

Planirano:  25.500,00 kuna

ZAKLJUČAK Ostvareno:  25.447,00 kuna

o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Programa  

održavanja  komunalne  infrastrukture  na  4. Održavanje  nerazvrstanih  cesta

području  općine  Vrpolje  u  2012.  godini - nasipanje  nerazvrstanih  cesta  kamenim  

agregatom  i  nasipanje  poljskih  putova  

na  području  općine  Vrpolje

Članak  1.

Planirano:  42.000,00 kuna

Program  održavanja  komunalne  Ostvareno:  42.000,00 kuna

infrastrukture  na  području  općine  Vrpolje  za  

2012.  godinu  planiran  je  u  iznosu  od  

529.500,00 kuna,  a  ostvaren  je  u  iznosu  od  5. Održavanje  groblja

525.566,00 kuna. - održavanje  i  uređenje  mjesnih  groblja  i  

odvoz  smeća  s  grobova  u  svim  

naseljima

Članak  2.

Planirano:  75.000,00 kuna

Ostvareni  Program  raspoređen  je  u  Ostvareno:  73.830,00 kuna

iznosu  kako  slijedi:

1. Odvodnja  atmosferskih  voda 6. Javna  rasvjeta

- pročišćavanje  i  kopanje  kanala  i  - troškovi  zamjene  dotrajalih  svjetiljki  i  

postavljanje  cijevi  uz  nerazvrstane  ceste  poboljšanje  ulične  rasvjete  na  području  

i  poljske  putove  na  području  cijele  općine  Vrpolje

općine  po  potrebi  i  uređenje  voda

Planirano:  57.000,00 kuna

Planirano:  20.000,00 kuna Ostvareno:  56.970,00 kuna

Ostvareno:  19.374,00 kuna

- troškovi el.  energije  za  javnu  rasvjetu  na  

području  općine  Vrpolje

2. Održavanje   čistoće  u  dijelu  koji  se  

odnosi  na  čšćenje  javnih  površina Planirano:  283.000,00 kuna

- čišćenje  i  košnja  trave  i  čišćenje  snijega  Ostvareno:  281.950,00 kuna

na  trgu,  pješačkoj  zoni,  dječjem  

igralištu,  ispred  zgrade  općine  i  
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Članak  3. Članak 2. 

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  Savjet mladih općine Vrpolje u okviru svog 

„Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske djelokruga obavlja poslove propisane Zakonom i 

županije”. Odlukom o osnivanju Savjeta mladih , a najmanje 

jednom godišnje podnosi Općinskom vijeću 

OPĆINSKO VIJEĆE izvješće o svom radu.

OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/13-01/02 Članak 3. 

Urbroj: 2178/11-01/13-5

Vrpolje, 21. ožujka  2013. g. Stručne i administrativno – tehničke 

poslove za savjet mladih obavljaju službe općine 

Predsjednik Vrpolje.

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 4. 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana 

od objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije».

11.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju 

Savjeta mladih općine Vrpolje(«Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije br.3/08.) i članka 31. Klasa : 021-05/13-1/02

Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Urbroj : 2178/11-01/13-12

Brodsko-posavske županije « br. 9/09.) , Općinsko Vrpolje, 21. ožujka 2013. godine

vijeće općine Vrpolje na svojoj 35. sjednici 

održanoj 21. ožujka 2013 , donijelo je 

PREDSJEDNIK 

RJEŠENJE OPĆINSKOG VIJEĆA:

 Tomislav Šimundić, v.r.

o izboru članova Savjeta mladih općine 

Vrpolje

Članak 1. 

Za članove Savjeta mladih općine Vrpolje 

izabiru se :

1. Vedran Hrastović

2. Kristijan Stepić

3. Nikola Čaklović

4. Andrej Mandarić

5.  Zvonko Abramović
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12. c) Izgradnja Kružnog toka u Vrpolju

Planirano: 3.750.000,00 kuna

Ostvareno: 3.750.000,00 kuna

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. . 

26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 2. Građenje groblja

153/09.,49/11. i 144/12) i članka 31. Statuta općine 

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske a) Dodatna ulaganja na Mrtvačnici na groblju 

županije“ br. 9/09.), Općinsko vijeće općine u Starim Perkovcima

Vrpolje na svojoj 35. sjednici održanoj 21. ožujka 

2013. godine donijelo je Planirano: 15.000,00 kuna

Ostvareno: 14.848,00 kuna

ZAKLJUČAK

b) Nastavak i završetak izrade projektne 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa dokumentacije – legalizacije Mrtvačnice u 

gradnje objekata i uređaja komunalne Čajkovcima

infrastrukture na području općine Vrpolje u 

2012. godini Planirano: 19.000,00 kuna

Ostvareno: 18.595,00,00 kuna

Članak 1.

3. Javna rasvjeta

Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture propisani u članku 30. a) Izgradnja javne rasvjete u naselju Stari 

Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Perkovci - nastavak

općine Vrpolje za 2012. godinu planiran je u iznosu Planirano: 123.000,00 kuna

od 469.000,00 kuna iz Općinskog proračuna, a Ostvareno: 122.867,00 kune

ostvaren u iznosu od 449.021,00 kuna iz Općinskog 

proračuna. b) Izrada dijela projektne dokumentacije za 

izgradnju javne rasvjete u naselju Vrpolje

Planirano: 34.000,00 kuna

Članak 2. Ostvareno: 33.818,00 kuna

Ostvareni Program raspoređen je u iznosu c) Izrada dijela projektne dokumentacije za 

kako slijedi: izgradnju javne rasvjete u naselju Čajkovci

Planirano: 22.000,00 kuna

1. Građenje javnih površina Ostvareno: 21.590,00 kuna

a) Izrada Idejnog  projekta za pješačke staze u 4. Građenje objekata i uređaja za 

Čajkovcima u parku odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Planirano: 7.000,00 kuna

Ostvareno: 6.250,00 kuna a) Izrada dijela projektne dokumentacije – 

glavni i izvedbeni projekti za odvodnju za naselje 

b) Izrada izmjene Projekta za pješačke staze u Čajkovci i Stari Perkovci

naselju Vrpolje – I faza i izgradnja dijela staza

Planirano: 48.000,00 kuna Planirano: 87.000,00 kuna

Ostvareno: 31.744,00 kuna Ostvareno: 86.044,00 kuna
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5. Komunalna infrastruktura za ODLUKU

Poduzetničko-poslovnu zonu

o usvajanju Izvješća Komisije o popisu 

a) Izgradnja komunalne infrastrukture u imovine općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 

Poduzetničko-poslovnoj zoni „Vašarište“ u naselju 2012. godine

Vrpolje

Planirano: 114.000,00 kuna Članak 1.

Ostvareno: 113.265,00 kuna

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 

Izvješće Komisije o izvršenom popisu imovine u 

Članak 3. vlasništvu općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 

2012. godine.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE Komisija je izvršila popis imovine, sitnog 

inventara, novčanih sredstava, potraživanja i 

Klasa: 021-05/13-01/02 obveza općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 

Urbroj: 2178/11-01/13-4 2012. godine, te sastavila Izvješće, odnosno 

Vrpolje, 21. ožujka  2013. godine zapisnik o izvršenom popisu imovine koja je 

iskazana u inventurnim popisnim listama, stanje 

Predsjednik blagajne u blagajničkom izvještaju i žiro računa na 

Općinskog vijeća: dan 31. 12. 2012. godine.

Tomislav Šimundić., v.r.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku 

13. Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE 

Na temelju članka 14. Uredbe o OPĆINE VRPOLJE

računovodstvu proračuna («Narodne novine» br. 

96/94, 108/96, 119/01 i 74/02.), te članka 15. i 16. Klasa: 021-05/13-01/02

Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Urbroj: 2178/11-01/13-2

računskom planu («Narodne novine» br. 119/01., Vrpolje, 21. ožujka 2013. g.

74/02., 3/04., 27/05. i 127/07.) i članka 31. Statuta 

općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko- Predsjednik 

posavske županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće Općinskog vijeća:

općine Vrpolje na svojoj 35. sjednici održanoj 21. Tomislav Šimundić, v.r.

ožujka  2013. godine donijelo je sljedeću
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14. referenduma predložila većina vijeća mjesnih 

odbora, na području općine, predstavničko tijelo 

dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te 

Na temelju članka 135. Ustava Republike ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o 

Hrvatske (“Narodne novine“ br. 41/01-pročišćeni raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od 

tekst), članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju 

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj referenduma donosi se većinom glasova svih 

33/01., 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., članova predstavničkog tijela.

109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12) i članka Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od 

97. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik ukupnog broja birača u jedinici, predstavničko 

Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.), Općinsko tijelo dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem 

vijeće općine Vrpolje na 35. sjednici održanoj tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i 

21.ožujka 2013. godine, donosi područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 

dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo 

ODLUKU državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od 

o izmjeni i dopuni Statuta općine Vrpolje dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, 

odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od 

potrebnog broja birača u jedinici i je li 

Članak 1. referendumsko pitanje sukladno odredbama 

Zakona, te odluku o utvrđenom dostaviti 

U Statutu općine Vrpolje („Službeni vjesnik predstavničkom tijelu. Ako središnje tijelo državne 

Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.) članak 17. uprave nadležno za lokalnu i područnu 

mijenja se i glasi: (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog 

„Građani mogu neposredno sudjelovati u ispravan, predstavničko tijelo raspisat će 

odlučivanju o lokalnim poslovima putem referendum u roku od 30 dana od zaprimanja 

referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne 

zakonom i ovim Statutom..“ uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan 

nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti 

upravni spor pred Visokim upravnim sudom 

Članak 2. Republike Hrvatske.

Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni 

Članak 18. mijenja se i glasi: referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o Pravo glasovanja na referendumu imaju građani 

prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg koji imaju prebivalište na području općine i upisani 

ak t a  i l i  d rugog p i t an j a  i z  d j e lok ruga  su u popis birača.

predstavničkog tijela kao i o drugim pitanjima Odluka donesena na referendumu obvezatna je za 

određenim zakonom i Statutom. predstavničko tijelo, osim odluke donesene na 

Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

referenduma može predložiti najmanje jedna 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  

trećina članova predstavničkog tijela, općinski odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim 

načelnik, 20% ukupnog broja birača u jedinici za se uređuje provedba referenduma.

koju se traži raspisivanje referenduma, a u općini i Na odluke donesene u svezi s referendumom i na 

većina vijeća mjesnih odbora, na području općine. referendumu primjenjuju se odredbe članka 79. do 

Ako je raspisivanje referenduma predložila 82. ovoga Zakona o lokalnoj i područnoj 

najmanje jedna trećina članova predstavničkog (regionalnoj) samoupravi.

tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 

predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje 
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Članak 3. Dosadašnji stavci 2, 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.  

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 31. stavku 1. alineja 7. 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,“ 

opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

koji je izabran zajedno s njim u skladu sa člankom 

24. stavkom 5. ovoga Zakona o lokalnoj i Članak 7.

područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji 

se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od Iza članka 34 dodaje se novi članak 34.a koji glasi

potrebnog broja birača u jedinici.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za „Članak 34.a

zamjenika općinskog načelnika. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog 

Referendum za opoziv općinskog načelnika i vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne 

njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana 

proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni od primitka zahtjeva.

ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 

godini u kojoj se održavaju redovni izbori za sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na 

općinskog načelnika. obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova 

Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski 

zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena načelnik, u roku od 8 dana.

je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka 

birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev 

najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, 

birača u jedinici. čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog 

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno 

Članak 4. odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se 

održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Članak 20. mijenja se i glasi: Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga 

Na postupak referenduma za opoziv članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 

odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga ništavima.“

Zakona i Zakona kojim se uređuje provedba 

referenduma.

Članak 8.

Članak 5. U članku 35. stavku 2. broj „15“ zamjenjuje se 

brojem „13“.

U članku 25. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. 

koji glasi:

„Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana 

ne obvezuje Općinsko vijeće.“
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Članak 9. raspolaganje ostalom imovinom mora biti 

planirano u Proračunu i provedeno u skladu 

U članku 36. stavku 3.  riječ „troškova“ briše se. sa zakonom,

6. imenuje i razrješuje predstavnike općine u 

tijelima javnih ustanova, trgovačkih 

Članak 10. društava, i drugih pravnih osoba iz članka 

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

Članak 46. mijenja se i glasi: područnoj regionalnoj samoupravi, osim 

ako posebnim zakonom nije drugačije 

„Općinski načelnik izvršno je tijelo u općini, uređeno,

zastupa općinu, te obavlja izvršne poslove u općini. 7. upravlja prihodima i rashodima općine,

Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i 8. up rav l j a  r a spo lož iv im novčan im 

zamjenik koji obnaša dužnost općinskog sredstvima na računu Proračuna općine,

načelnika, u slučajevima propisanim Zakonom o 9. odlučuje o davanju suglasnosti za 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. zaduž ivan je  p ravn im osobama u 

Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će većinskom izravnom ili neizravnom 

hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati vlasništvu općine i o davanju suglasnosti 

profesionalno. za zaduživanje ustanova kojih je osnivač 

U slučaju da općinski načelnik i njegov zamjenik općina, 

dužnosti ne obnašaju profesionalno imaju pravo na 10. donosi pravilnik o unutarnjem redu za 

naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog upravna tijela općine,

vijeća. 11. imenuje i razrješava pročelnike upravnih 

Općinski načelnik: tijela,

12. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

1. priprema prijedloge općih akata, 13. utvrđuje plan prijema u službu u upravna 

2. izvršava i osigurava izvršavanje općih tijela općine,

akata Općinskog vijeća, 14. predlaže izradu prostornog plana kao i 

3. utvrđuje prijedlog Proračuna općine i njegove izmjene i dopune na temelju 

izvršenje Proračuna, obrazloženih i argumentiranih prijedloga 

4. upravlja nekretninama, pokretninama i fizičkih i pravnih osoba,

imovinskim pravima u vlasništvu općine u 15. usmjerava djelovanje upravnih odjela i 

skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim službi općine u obavljanju poslova iz 

aktom Općinskog vijeća, samoupravnog djelokruga općine, 

5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju odnosno poslova državne uprave, ako su 

nekretnina i pokretnina općine i preneseni općini,

raspolaganju ostalom imovinom čija je 16. nadzire rad upravnih odjela i službi u 

pojedinačna vrijednost do najviše 0,5% samoupravnom djelokrugu i poslovima 

iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u državne uprave,

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 

od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. 

najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i točke 6. ovoga članka općinski načelnik dužan je 

otuđivanje nekretnina i pokretnina, te dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od 
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donošenja i objaviti u službenom glasilu jedinice Članak 14.

lokalne odnosno područne ( regionalne) 

samouprave. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko – 

vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz posavske županije“, osim članka 10. stavka 3. i 

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

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

sljedećih općih i redovitih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

Članak 11. (regionalne) samouprave, te općinskih načelnika, 

gradonačelnika i župana.

Članak 49. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz OPĆINSKO VIJEĆE

samoupravnog djelokruga općine, ima pravo OPĆINE VRPOLJE

obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. 

Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili KLASA:021-05/13-01/02

drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o URBROJ:2178/11-01/13-7

obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana Vrpolje, 21. ožujka 2013.g.

donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo 

zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od PREDSJEDNIK

donošenja odluke o obustavi otkloni uočene OPĆINSKOG VIJEĆA

nedostatke u općem aktu. Tomislav Šimundić, v.r.

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke 

iz stavka 1. ovoga članka, općinski načelnik dužan 

je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika 

ureda državne uprave u Županiji i dostaviti mu 

odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 15.

dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke 

općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg 

akta.“ Temeljem članka 65. i članka 70. Zakona o 

proračunu („NN“ br. 87/08. i 136/12), Općinsko 

vijeće općine Vrpolje je na svojoj 35. sjednici 

Članak 12. održanoj dana 21. ožujka 2013. godine donijelo

Članak 66. mijenja se i glasi: ODLUKU

Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje 

Općinsko vijeće. o raspodjeli rezultata poslovanja 

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne na dan 31. 12. 2012. g.

može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 1.

Članak 13.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 

U članku 69. stavak 1. mijenja se i glasi: 82.768,08 kn koristit će se za djelomično pokriće 

„Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom manjka prihoda od nefinancijske imovine.

glasova svih članova bira predsjednika vijeća na 

vrijeme od četiri godine.“
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Manjak prihoda od nefinancijske imovine Članak 1.

iznosi 525.474,36 kn.

U Poslovniku Općinskog vijeća općine 

Nakon pokrića manjka prihoda od Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

nefinancijske imovine u iznosu od 28.760,36 kn županije“ br. 9/09), članak 2. mijenja se i glasi:

ostaje nam manjak prihoda od nefinancijske „Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva 

imovine u iznosu od 442.706,28 i kao takav bit će čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog 

evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji. za poslove lokalne i područne (regionalne) 

samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do 
Članak 2. izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 
Ova Odluka stupa na snagu danom Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova 

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani 
Brodsko-posavske županije“. kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 

glasačkom listiću.”
OPĆINSKO VIJEĆE Općinsko vijeće konstatirano je izborom 
OPĆINE VRPOLJE predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na 

konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova 
Klasa: 021-05/13-01/02 Općinskog vijeća.
Urbroj: 2178/11-01/13-14 Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima do 
Vrpolje, 21. ožujka 2013. g. izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i 

dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu 
Predsjednik predsjedavanja i rukovoðenja sjednicom, a do 

Općinskog vijeća: izbora Mandatne komisije i Komisije za izbor i 
Tomislav Šimundić, v.r. imenovanja ovlašten je predlagati donošenje 

odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika 

ako ovim Poslovnikom nije odreðeno da pojedine 

odluke predlaže odreðeno tijelo ili veći broj 

vijećnika.

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano izvodi 
16. se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša 

domovino”.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Članak 2.
novine”, broj 33/01., 60/01-vjerodostojno 

tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,       U clanku 24. rijec „razrješenja“ zamjenjuje se 
150/11. i 144/12) i članka 31. Statuta općine rijecju „opoziva“.
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 9/09.), Općinsko vijeće općine 

Vrpolje na 35. sjednici održanoj 21.3.2013. godine, Članak 3.
donosi

            Članak 43. mijenja se i glasi:
 ODLUKU             „Prijedlog Proracuna, projekciju Proracuna 

za sljedece dvije proracunske godine i godišnjeg 
o izmjenama i dopunama Poslovnika izvještaja o izvršenju Proracuna opcine podnosi 

Općinskog vijeća općine Vrpolje opcinski nacelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj 
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na nacin i u rokovima propisanim zakonom. OPĆINSKO VIJEĆE

           Opcinski nacelnik može podneseni prijedlog OPĆINE VRPOLJE

Proracuna povuci i nakon glasovanja o 

amandmanima, a prije glasovanja o Proracunu u Klasa:021-05/13-01/02

cjelini. Urbroj:2178/11-01/13-8

            Ako se Proracun za narednu godini ne može Vrpolje, 21. ožujka 2013.

donijeti prije pocetka godine za koju se donosi, a 

opcinski nacelnik ne predloži privremeno Predsjednik 

financiranje, nadležno radno tijelo Opcinskog Općinskog vijeća:

vijeca za Proracun ili najmanje 1/3 vijecnika imaju Tomislav Šimundić, v.r.

pravo predložiti donošenje odluke o privremenom 

financiranju.“ 

Članak 4.

17.

Članak 55. mijenja se i glasi:

„Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog 

vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne Na temelju članka 108. i 110. Zakona o 

trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana proračunu («N.N.» broj 87/08. i 136/12.) Općinsko 

od primitka zahtjeva. vijeće općine Vrpolje na 35. sjednici održanoj 21. 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove ožujka 2013. godine donijelo je 

sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na 

obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova 

Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

načelnik, u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka o izvršenju Proračuna općine Vrpolje za 

sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 

najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, 2012. godine

čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog 

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno OPĆI DIO

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

održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.  I

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga 

članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti Proračun općine Vrpolje za 2012. godinu 

ništavima.“ planiran je u iznosu 3.782.500 kn. 

Prihodi Proračuna općine Vrpolje u 

razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2012. ostvareni su u 

Članak 5. iznosu od 3.707.663 kn.

       Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
IIdana objavljivanja u »Službenom vjesniku 

Brodsko – posavske županije«.
Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna 

u izvještajnom razdoblju iznosili su 3.486.632 kn.
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III - potraživanja za prodaju poljop. zemljišta  

7.066,67

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda - potraživanja za prodaju građ. zemljišta 

i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak 181.271,14

prihoda i primitaka. - potraživanja za otkup stanova 1.220,60

     1.009.820,14

Ostvareni prihodi i primici 3.707.663 kn

Izvršeni rashodi i izdaci 3.486.632 kn
VIIVišak prihoda i primitaka 221.031 kn

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. 

prosinca 2012.godine u iznosu od 1.395.474,17 kn IV
odnosi se na kreditno zaduženje i kamate za 

Sušionicu Vrpolje gdje je općina suosnivač u Stanje novčanih sredstava na žiro računu 
iznosu od 849.004,55 kn obveze za zaposlene na dan 1. 1. 2012. godine bilo je 385.503,97kn, a na 
(plaća 12/12) u iznosu od 31.935,82 kn,te obveze dan 31. 12. 2012. godine iznosilo je 71.578,65 kn .
prema dobavljačima u iznosu od 514.533,80 kn.

V
POSEBNI DIO

VIIIOpćina Vrpolje nije primala niti davala 

zajmove u 2012. godini.
Posebni dio godišnjeg izvještaja općine 

Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 

2012. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po  IV  
korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i 

posebnim namjenama.Nenaplaćena potraživanja na dan 

31.prosinca 2012. godine iznose 1.009.820,40 kn, a

odnose se na :
IX- potraživanja za poreze  268.407,35

- potraživanja za dane konc. kom. usluge 
Godišnji obračun Proračuna općine 9.000,00

Vrpolje zajedno s usporednim pregledom - potraživanja od zakupa i iznajmljivanja 
planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te imovine 19.998,12
rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom - potraživanja za zakup polj. zemljišta 
vjesniku Brodsko-posavske županije».45.155,46

- po t raž ivan je  za  kor i š ten je  j avne 
OPĆINSKO VIJEĆE površine  11.388,00
OPĆINE VRPOLJE- potraživanje za šumski doprinos  397,23

- potraživanja za vodovodnu mrežu  649,62
Klasa: 021-05/13-01/02- potraživanja za distrib.razliku 3.182,12
Urbroj: 2178/11-01/13-3- potraživanja za komunalni doprinos 
Vrpolje, 21. ožujka 2013. godine14.303,36  

- potraživanja za komunalnu naknadu 
Predsjednik 446.514,63

Općinskog vijeća:- potraživanja za grobno mjesto 1.151,00
Tomislav Šimundić, v.r.- potraživanja za grobnu naknadu 115,10

 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  554



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  5 Strana:  555



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  556



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  5 Strana:  557



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  558



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  5 Strana:  559



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  560



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  5 Strana:  561



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  562



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  5 Strana:  563



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  564



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  5 Strana:  565



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  566



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  5 Strana:  567



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  568



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  5 Strana:  569



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  570



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  5 Strana:  571



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  572



Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  5 Strana:  573



Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  574



Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  5 Strana:  575



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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