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ŽUPANIJA

- akti  Skupštine: dopunama  Odluke  o  građevinskom  zemljištu  
Klasa:021-01/12-01/59,  Urbroj:2178/01-07-12-7  
koju  je  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  

80. donijelo  na  sjednici  održanoj  18.  lipnja  2012.  
godine  i  Odluka  o  izmjenama  i  dopunama  
Odluke  o  građevinskom  zemljištu,  Klasa:021-

Na  temelju  članka  79.  stavak  1.  i  
01/12-01/59,  Urbroj:2178/01-07-12-11  koju  je  

članka  81.  stavak  1.  i  2.  Zakona  o  lokalnoj  i  
Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (”Narodne  
donijelo  na  sjednici  održanoj  9.  srpnja  2012.  

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

125/08,  36/09  i  150/11 - u  daljnjem  navođenju:  
Zakon)  Ministarstvo  uprave  donosi

Obrazloženje
ODLUKU

Predstojnik  Ureda  državne  uprave  u  
Brodsko-posavskoj  županiji  je  dana  17.  

Ukida  se  kao  neosnovana  Odluka  predstojnika  
kolovoza  2012.  godine,  Odluku  Klasa:040-

Ureda  državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  
01/12-01/77,  Urbroj:2178-01/1-12-2  zaprimljenu  

županiji  po  ovlaštenju  Vlade  Republike  
u  ovom  Ministarstvu  21.  kolovoza  2012.  

Hrvatske  (u  daljnjem  tekstu:  predstojnik  Ureda  
godine,  kojom  se  obustavljaju  od  primjene  

državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji)  
Odluka  o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  

Klasa:040-01/12-01/77,  Urbroj:2178-01/1-12-2  
građevinskom  zemljištu  koju  je  Gradsko  vijeće  

od  17.  kolovoza  2012.  godine,  kojom  se  
grada  Slavonskog  Broda  donijelo  na  sjednici  

obustavljaju  od  primjene  Odluka  o  izmjenama  i  
18.  lipnja  2012.  godine  i  Odluku  o  izmjenama  
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i  dopunama  građevinskog  zemljišta  koju  je  Slijedom  navedenog,  odredba  članka  
Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  73.  stavak  4.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  
donijelo  na  sjednici  održanoj  9.  srpnja  2012.  (regionalnoj)  samoupravi  propisuje  da  opći  akt  
godine. stupa  na  snagu  najranije  osmi  dan  od  dana  

njegove  objave.  međutim,  iznimno,  općim  
U  Odluci  o  izmjenama  i  dopunama  aktom  može  se  iz  opravdanih  razloga  odrediti  

građevinskog  zemljišta  od  18.  lipnja  2012.  da  stupa  na  snagu  danom  objave.  U  smislu  
godine,  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  iznesenog,  Zakon  daje  mogućnost  stupanja  na  
Broda  utvrdilo  je  u  završnoj  odredbi  da  snagu  općeg  akta  danom  objave  ukoliko  je  istu  
predmetna  Odluka  stupa  na  snagu  danom  odluku  donijelo  predstavničko  tijelo  jedinice  u  
donošenja,  slijedom  čega  je  gradonačelnik  svom  općem  aktu,  a  sukladno Zakonu  o  
grada  Slavonskog  Broda  obustavio  od  primjene  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi.
navedeni  opći  akt  Gradskog  vijeća.  U  
međuvremenu,  Gradsko  vijeće,  u  Odluci  o  Što  se  tiče  odluka  predstavničkog  tijela  
izmjenama  i  dopunama  građevinskog  zemljišta  jedinice,  ukazuje  se  na  odredbu  članka  35.  
od  9.  srpnja  2012.  godine  izmijenilo  je  završnu  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  
odredbu  predmetne  Odluke,  te  utvrdilo  da  ista  samoupravi  kojom  je  propisano  da  
stupa  na  snagu  danom  objave  u  „Službenom  predstavničko  tijelo  jedinice  lokalne,  odnosno  
glasniku  grada  Slavonskog  Broda”.  međutim,  područne  (regionalne)  samouprave,  između  
gradonačelnik  grada  Slavonskog  Broda  ostalog,  donosi  statut  jedinice,  te  odluke  i  
opetovano  donosi  Odluku  o  obustavi  od  druge  opće  akte  kojima  se  uređuju  pitanja  iz  
primjene  predmetne  Odluke  referirajući  se  na  samoupravnog  djelokruga.  S  tim  u  vezi,  što  se  
provedbu  odredbe  članka  73.  Zakona  o  lokalnoj  tiče  odlučivanja  na  sjednicama  predstavničkog  
i  područnoj  (ragionalnoj)  samoupravi. tijela,  Zakon  u  odredbi  članka  36.  propisuje  da  

se  opći  akt  jedinice  lokalne,  odnosno  područne  
Dos l j edno  svemu  i zn i j e tome ,   (regionalne)  samouprave  donosi  većinom  

predstojnik  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko- glasova  svih  članova  predstavničkih  tijela.  
posavskoj  županiji  u  obrazloženju  Odluke  Dakle,  da  bi  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  
Ureda d ržavne  uprave  kojom  su  obustavljene  Broda  moglo  valjano  odlučivati  potrebno  je  da  
od  primjene  Odluka  o  izmjenama  i  dopunama  je  na  sjednici  nazočna  većina  članova  
Odluke  o  građevinskom  zemljištu  od  18.  lipnja  predstavničkog  tijela,  to  jest  kvorum.
2012.  godine  i  Odluka  o  izmjenama  i  
dopunama  Odluke  o  građevinskom  zemljištu  od  Uvidom  u  zapisnik  sa  sjednice  
9.  srpnja  2012.  godine,  navodi  da  je  Gradskog  vijeća  grada  Slavonskog  Broda  od  9.  
povrijeđena  odredba  članka  73.  Zakona  o  srpnja  2012.  godine  kojeg  je  u  prilogu  
lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  dokumentacije  dostavio  predstojnik  Ureda  
kojom  je  propisano  da  opći  akt  stupa  na  snagu  državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji,  
najranije  osmi  dan  od  dana  objave,  a  iznimno,  vidljivo  je  da  je  bio  zastupljen  kvorum  kada  je  
iz  osobito  opravdanih  razloga  može  se  odrediti  Gradsko  vijeće  izmijenilo  završnu  odredbu  
da  opći  akt  stupa  na  snagu  danom  objave.  Odluke  o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  
nadalje  se  navodi d a  u  konkretnom  slučaju  građevinskom  zemljištu  od  9.  srpnja  2012.  
grada  Slavonskog  Broda  nije  razvidno  postoje  godine,  te  je  predmetna  Odluka  donesena  
li  osobito  opravdani  razlozi,  slijedom  čega  je  potrebnom  većinom  glasova  i  izraz  je  volje  
predstojnik  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko- većine  članova  predstavničkog  tijela.  nadalje, 
posavskoj  županiji  ocijenio  da  su  Odluke  uvidom  u  Statut  grada  Slavonskog  Broda  
Gradskog  vijeća  o  izmjenama  i  dopunama  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  
Odluke  o  građevinskom  zemljištu  od  18.  lipnja  broj  6/09  i  13/10)  također  je  vidljivo  da  je  
i  9.  srpnja  2012.  godine  u  suprotnosti  sa  završna  odredba  predmetne  Odluke  donesena  u  
Zakonom  (članak  73.). skladu  s  odredbom  članka  113.  Statuta  grada  

Slavonskog  Broda  iz  čega  proizlazi  da  je  



Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  Hrvatske  (u  daljnjem  tekstu:  predstojnik  Ureda  
donijelo  pravno  valjani  opći  akt.  naime,  državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji)  
Statutom  grada  Slavonskog  Broda  propisana  je  Klasa:040-01/12-01/78,  Urbroj:2178-01/1-12-2  
mogućnost  stupanja  na  snagu  općeg  akta  od  17.  kolovoza  2012.  godine,  kojom  se  
danom  objavljivanja. obustavljaju  od  primjene  Odluka  o  izmjenama  i  

dopunama  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  
Završno,  budući  da  Zakon  o  lokalnoj  i  Klasa:021-01/12-01/59,  Urbroj:2178/01-07-12-6  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  daje  koju  je  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  
mogućnost  stupanja  na  snagu  općeg  akta  donijelo  na  sjednici  održanoj  18.  lipnja  2012.  
danom  objave,  predmetnu  Odluku  Gradsko  godine  i  Odluka  o  izmjenama  i  dopunama  
vijeće  grada  Slavonskog  Broda  donijelo  je  na  Statuta  grada  Slavonskog  Broda,  Klasa:021-
temelju  Zakona  i  Statuta  grada  Slavonskog  01/12-01/59,  Urbroj:2178/01-07-12-10  koju  je  
Broda.  Ovdje  se  ne  ulazi  u  opravdanost  razloga  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  
utvrđivanja  da  predmetna  Odluka  stupa  na  donijelo  na  sjednici  održanoj  9.  srpnja  2012.  
snagu  danom  objave,  te  je  mišljenje  ovog  godine.
Ministarstva  da  Odlukom  nije  povrijeđena  
odredba  članka 73.  Zakona  o  lokalnoj  i  

Obrazloženjepodručnoj  (regionalnoj)  samoupravi,  slijedom  
čega  je  odlučeno  kao  u  izreci  kojom  se  ukida  

Predstojnik  Ureda  državne  uprave  u  kao  neosnovana  Odluka  predstojnika  Ureda  
Brodsko-posavskoj  županiji  je  dana  17.  državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji.
kolovoza  2012.  godine,  Odluku  Klasa:040-
01/12-01/78,  Urbroj:2178-01/1-12-2  zaprimljenu  REPUBLIKA  HRVATSKA

MINISTARSTVO  UPRAVE u  ovom  Ministarstvu  21.  kolovoza  2012.  
godine,  kojom  se  obustavljaju  od  primjene  

Klasa  :  023-01/12-01/0256 Odluka  o  izmjenama  i  dopunama  Statuta  grada  
Urbroj:  515-02-02-02/5-12-4 Slavonskog  Broda  koju  je  Gradsko  vijeće  grada  
Zagreb,  29.  kolovoza  2012. Slavonskog  Broda  donijelo  na  sjednici  18.  

lipnja  2012.  godine  i  Odluku  o  izmjenama  i  
Ministar

dopunama  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  koju  Arsen  Bauk, v.r.
je  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  
donijelo  na  sjednici  održanoj  9.  srpnja  2012.  
godine.

U  Odluci  o  izmjenama  i  dopunama  
81. Statuta  grada  Slavonskog  Broda  od  18.  lipnja  

2012.  godine,  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  
Broda  utvrdilo  je  u  završnoj  odredbi  da  

Na  temelju  članka  79.  stavak  1.  i  predmetna  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
članka  81.  stavak  1.  i  2.  Zakona  o  lokalnoj  i  donošenja,  slijedom  čega  je  gradonačelnik  
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (”Narodne  grada  Slavonskog  Broda  obustavio  od  primjene  
novine”  broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  navedeni  opći  akt  Gradskog  vijeća.  U  
125/08,  36/09  i  150/11 - u  daljnjem  navođenju:  međuvremenu,  Gradsko  vijeće,  u  Odluci  o  
Zakon)  Ministarstvo  uprave  donosi izmjenama  i  dopunama  Statuta  grada  

Slavonskog  Broda  od  9.  srpnja  2012.  godine  
ODLUKU

izmijenilo  je  završnu  odredbu  predmetne  
Odluke,  te  utvrdilo  da  ista  stupa  na  snagu  
danom  objave  u  „Službenom  glasniku  grada  Ukida  se  kao  neosnovana  Odluka  predstojnika  
Slavonskog  Broda”.  Međutim,  gradonačelnik  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  
grada  Slavonskog  Broda  opetovano  donosi  županiji  po  ovlaštenju  Vlade  Republike  
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Odluku  o  obustavi  od  primjene  predmetne  druge  opće  akte  kojima  se  uređuju  pitanja  iz  
Odluke  referirajući  se  na  provedbu  odredbe  samoupravnog  djelokruga.  S  tim  u  vezi,  što  se  
članka  73.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  tiče  odlučivanja  na  sjednicama  predstavničkog  
(ragionalnoj)  samoupravi. tijela,  Zakon  u  odredbi  članka  36.  propisuje  da  

se  opći  akt  jedinice  lokalne,  odnosno  područne  
Dos l j edno  svemu  i zn i j e tome ,   (regionalne)  samouprave  donosi  većinom  

predstojnik  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko- glasova  svih  članova  predstavničkih  tijela.  
posavskoj  županiji  u  obrazloženju  Odluke  Dakle,  da  bi  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  
Ureda d ržavne  uprave  kojom  su  obustavljene  Broda  moglo  valjano  odlučivati  potrebno  je  da  
od  primjene  Odluka  o  izmjenama  i  dopunama  je  na  sjednici  nazočna  većina  članova  
Statuta  grada  Slavonskog  Broda  od  18.  lipnja  predstavničkog  tijela,  to  jest  kvorum.
2012.  godine  i  Odluka  o  izmjenama  i  
dopunama  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  od  Uvidom  u  zapisnik  sa  sjednice  
9.  srpnja  2012.  godine,  navodi  da  je  Gradskog  vijeća  grada  Slavonskog  Broda  od  9.  
povrijeđena  odredba  članka  73.  Zakona  o  srpnja  2012.  godine  kojeg  je  u  prilogu  
lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  dokumentacije  dostavio  predstojnik  Ureda  
kojom  je  propisano  da  opći  akt  stupa  na  snagu  državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji,  
najranije  osmi  dan  od  dana  objave,  a  iznimno,  vidljivo  je  da  je  bio  zastupljen  kvorum  kada  je  
iz  osobito  opravdanih  razloga  može  se  odrediti  Gradsko  vijeće  izmijenilo  završnu  odredbu  
da  opći  akt  stupa  na  snagu  danom  objave.  Odluke  o  izmjenama  i  dopunama  Statuta  grada  
nadalje  se  navodi d a  u  konkretnom  slučaju  Slavonskog  Broda  od  9.  srpnja  2012.  godine,  te  
grada  Slavonskog  Broda  nije  razvidno  postoje  je  predmetna  Odluka  donesena  potrebnom  
li  osobito  opravdani  razlozi,  slijedom  čega  je  većinom  glasova  i  izraz  je  volje  većine  članova  
predstojnik  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko- predstavničkog  tijela.  nadalje, uvidom  u  Statut  
posavskoj  županiji  ocijenio  da  su  Odluke  grada  Slavonskog  Broda  (”Službeni  vjesnik  
Gradskog  vijeća  o  izmjenama  i  dopunama  Brodsko-posavske  županije”  broj  6/09  i  13/10)  
Odluke  o  građevinskom  zemljištu  od  18.  lipnja  također  je  vidljivo  da  je  završna  odredba  
i  9.  srpnja  2012.  godine  u  suprotnosti  sa  predmetne  Odluke  donesena  u  skladu  s  
Zakonom  (članak  73.). odredbom  članka  113.  Statuta  grada  Slavonskog  

Broda  iz  čega  proizlazi  da  je  Gradsko  vijeće  
Slijedom  navedenog,  odredba  članka  grada  Slavonskog  Broda  donijelo  pravno  

73.  stavak  4.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  valjani  opći  akt.  naime,  Statutom  grada  
(regionalnoj)  samoupravi  propisuje  da  opći  akt  Slavonskog  Broda  propisana  je  mogućnost  
stupa  na  snagu  najranije  osmi  dan  od  dana  stupanja  na  snagu  općeg  akta  danom  
njegove  objave.  međutim,  iznimno,  općim  objavljivanja.
aktom  može  se  iz  opravdanih  razloga  odrediti  
da  stupa  na  snagu  danom  objave.  U  smislu  Završno,  budući  da  Zakon  o  lokalnoj  i  
iznesenog,  Zakon  daje  mogućnost  stupanja  na  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  daje  
snagu  općeg  akta  danom  objave  ukoliko  je  istu  mogućnost  stupanja  na  snagu  općeg  akta  
odluku  donijelo  predstavničko  tijelo  jedinice  u  danom  objave,  predmetnu  Odluku  Gradsko  
svom  općem  aktu,  a  sukladno Zakonu  o  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  donijelo  je  na  
lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi. temelju  Zakona  i  Statuta  grada  Slavonskog  

Broda.  Ovdje  se  ne  ulazi  u  opravdanost  razloga  
Što  se  tiče  odluka  predstavničkog  tijela  utvrđivanja  da  predmetna  Odluka  stupa  na  

jedinice,  ukazuje  se  na  odredbu  članka  35.  snagu  danom  objave,  te  je  mišljenje  ovog  
Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  Ministarstva  da  Odlukom  nije  povrijeđena  
samoupravi  kojom  je  propisano  da  odredba  članka 73.  Zakona  o  lokalnoj  i  
predstavničko  tijelo  jedinice  lokalne,  odnosno  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi,  slijedom  
područne  (regionalne)  samouprave,  između  čega  je  odlučeno  kao  u  izreci  kojom  se  ukida  
ostalog,  donosi  statut  jedinice,  te  odluke  i  kao  neosnovana  Odluka  predstojnika  Ureda  
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državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji. godine,  kojom  se  obustavljaju  od  primjene  
Odluka  o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  

REPUBLIKA  HRVATSKA mjestima  za  trgovinu  na  malo  izvan  
MINISTARSTVO  UPRAVE prodavaonica  i  tržnica  koju  je  Gradsko  vijeće  

grada  Slavonskog  Broda  donijelo  na  sjednici  9.  
Klasa  :  023-01/12-01/0254

srpnja  2012.  godine.
Urbroj:  515-02-02-02/5-12-5
Zagreb,  29.  kolovoza  2012.

U  Odluci  o  izmjenama  i  dopunama  
Odluke  o  mjestima  za  trgovinu  na  malo  izvan  Ministar
prodavaonica  i  tržnica  od  9.  srpnja  2012.  Arsen  Bauk, v.r.
godine,  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  
Broda  utvrdilo  je  u  završnoj  odredbi  da  
predmetna  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja.  Slijedom  iznesenog,  gradonačelnik  
grada  Slavonskog  Broda,  pozivajući  se  na  
povredu  odredbe  članka  73.  Zakona  o  lokalnoj  
i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi,  donosi  

82.
Odluku  o  obustavi  od  primjene  predmetne  
Odluke  dana  20.  srpnja  2012.  godine.

Na  temelju  članka  79.  stavak  1.  i  
Nastavno  iznijetome,  predstojnik  Ureda  

članka  81.  stavak  1.  i  2.  Zakona  o  lokalnoj  i  
državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji  u  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (”Narodne  
obrazloženju  Odluke  Ureda  državne  uprave  

novine”  broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  
kojom  je  obustavljena  od  primjene  Odluka  o  

125/08,  36/09  i  150/11 - u  daljnjem  navođenju:  
izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  mjestima  za  

Zakon)  Ministarstvo  uprave  donosi
trgovinu  na  malo  izvan  prodavaonica  i  tržnica  
od  9.  srpnja  2012.  godine,  navodi  da  je  ODLUKU
povrijeđena  odredba  članka  73.  Zakona  kojom  
je  propisano  da  opći  akt  stupa  na  snagu  

Ocjenjuje  se  osnovanom  Odluka  predstojnika  najranije  osmi  dan  od  dana  objave,  a  iznimno,  
Ureda  državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  iz  osobito  opravdanih  razloga  može  se  odrediti  
županiji  po  ovlaštenju  Vlade  Republike  da  opći a kt  stupa  na  snagu  danom  objave,  
Hrvatske  (u  daljnjem  tekstu:  predstojnik  Ureda  slijedom  čega  je  predstojnik  ocijenio  da  su  
državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji)  Odluke  Gradskog  vijeća  o  izmjenama  i  
Klasa:040-01/12-01/79,  Urbroj:2178-01/1-12-2  dopunama  Odluke  o  mjestima  za  trgovinu  na  
od  17.  kolovoza  2012.  godine,  kojom  se  malo  izvan  prodavaonica  i  tržnica  od  9.  srpnja  
obustavljaju  od  primjene  Odluka  o  izmjenama  i  2012.  godine  u  suprostonosti  s  odredbom  
dopunama  Odluke  o  mjestima  za  trgovinu  na  članka  73.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  
malo  izvan  prodavaonica  i  tržnica  Klasa:021- (regionalnoj)  samoupravi.
01/12-01/27,  Urbroj:2178/01-07-12-4  koju  je  

Slijedom  navedenog,  ističe  se  da  je  dan  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  
stupanja  na  snagu  općeg  akta  propisan  donijelo  na  sjednici   9.  srpnja  2012.  godine.
odredbom  članka  73.  stavak  4.  Zakona  kojom  
je  određeno  da  opći  akt  stupa  na  snagu  

Obrazloženje najranije  osmi  dan  od  dana  njegove  objave,  a  
iznimno,  općim aktom  može  se  iz  opravdanih  

Predstojnik  Ureda  državne  uprave  u  razloga  odrediti  da  stupa  na  snagu  danom  
Brodsko-posavskoj  županiji  je  dana  17.  objave.  Budući  da  zakonodavac  ne  predviđa  
kolovoza  2012.  godine,  Odluku  Klasa:040- mogućnost  stupanja  na  snagu  općeg  akta  
01/12-01/79,  Urbroj:2178-01/1-12-2  zaprimljenu  danom  donošenja,  kako  je  to  navedeno  i  u  
u  ovom  Ministarstvu  21.  kolovoza  2012.  
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Obrazloženju  Odluke  predstojnika  Ureda  REPUBLIKA  HRVATSKA
MINISTARSTVO  UPRAVEdržavne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji,  

Ministarstvo  uprave  utvrdilo  je  da  su  razlozi  za  
Klasa  :  023-01/12-01/0255obustavu  od  primjene  općeg  akta  grada  
Urbroj:  515-02-02-02/5-12-4Slavonskog  Broda - Odluke  o  izmjenama  i  
Zagreb,  29.  kolovoza  2012.

dopunama  Odluke  o  mjestima  za  trgovinu  na  
malo  izvan  prodavaonica  i  tržnica  koju  je  Ministar
Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  Arsen  Bauk, v.r.
donijelo  na  sjednici  dana  9.  srpnja  2012.  
godine,  utemeljeni  na  Zakonu,  te  je  potvrdilo  
Odluku  predstojnika  Ureda  državne  uprave  u  
Brodsko-posavskoj  županiji.
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19. Tekst  Izvješća  u  prilogu  je  Zaključka  i  
čini  njegov  sastavni  dio.

Na  temelju  članka  35. b.  Zakona  o  
lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi II.
(”Narodne  novine”  br.  33/01,, 60/01,  129/05,  

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  109/07,  125/08  i  36/09)  i  članka  30.  Statuta  
„Službenom vjesniku  Brodsko-posavske  općine  Brodski  Stupnik  (”Službeni  vjesnik  
županije”.Brodsko-posavske  županije”  br.  08/09),  

Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  23.  
OPĆINSKO  VIJEĆEsjednici  održanoj  23.  kolovoza  2012.  godine,  

OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK
donosi

Klasa  :  023-01/12-01/41
ZAKLJUČAK

Urbroj:  2178/03-02-12-2
Brodski  Stupnik,  23.  kolovoza  2012.  godine

u  povodu  Izvješća  općinskog  načelnika  o  
provedenim  aktivnostima  u  razdoblju  Predsjednik

siječanj-lipanj 2012. g. Općinskog  vijeća
Nikola  Medved., v.r.

I.

Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  
prihvaća  Izvješće  općinskog  načelnika  o  
provedenim  aktivnostima  u  razdoblju  siječanj-
lipanj  2012. godine.

OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK
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20. II.

Tekst  Izvješća  o  izvršenju  Proračuna  
Na  temelju  članka  109.  Zakona  o  općine  Brodsko  Stupnik  u  razdoblju  siječanj-

proračunu  (”NN”  broj  87/08)  i  članka  30.  lipanj  2012.  godine  u  prilogu  je  Zaključka  i  
Statuta  općine  Brodski  Stupnik  (”Službeni  čini  njegov  sastavni  dio.
vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  broj  

OPĆINSKO  VIJEĆE08/09),  Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIKna  svojoj  23.  sjednici  održanoj  23.  kolovoza  

2012.  godine,  donijelo  je
Klasa  :  400-04/12-01/3
Urbroj:  2178/03-02-12-1ZAKLJUČAK
Brodski  Stupnik,  23.  kolovoza  2012.  godine

u  povodu  Izvješća  o  izvršenju  Proračuna  
Predsjednikopćine  Brodski  Stupnik  u  razdoblju  

Općinskog  vijeća
siječanj-lipanj  2012.  godine

Nikola  Medved., v.r.

I.

Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  
prihvaća  Izvješće  o  izvršenju  Proračuna  općine  
Brodski  Stupnik  u  razdoblju  siječnja - lipanj  
2012.  godine.
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OPĆINA  PODRCRKAVLJE

4. II

Ukupni  rashodi  izvršeni  na  teret  
Na  temelju  članka  108.  i  109.  Zakona  o  Proračuna  u  navedenom  razdoblju  iznosili  su  

proračunu  (”Narodne  novine”  br.  87/08)  i  1.171.903 kn.
članka  33.  Statuta  općine  Podcrkavlje  
(”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  

IIIbr.  22/05  i  9/09),  Općinsko  vijeće  općine  
Podcrkavlje  na  svojoj  27.  sjednici  održanoj  31.  

Razlika  između  ukupno  ostvarenih  kolovoza  2012.  godine  donijelo  je
prihoda  i  primitaka  i  izvršenih  rashoda  i  
izdataka  daje  višak  prihoda  i  primitakaPOLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ

Ostvareni  prihodi  i  primici 1.826.350 kno  izvršenju  Proračuna  općine  Podcrkavlje  
Izvršeni  rashodi  i  izdaci 1.171.903 knza  razdoblje  od  1.  siječnja  do  30.  lipnja  

2012.  godine
Višak  prihoda  i  primitaka    654.447 kn

OPĆI  DIO
IV

I
Stanje  novčanih  sredstava  na  žiro-

računu  na  dan  1. 1. 2012.  godine  bilo  je  U  Proračunu  općine  Podcrkavlje  u  
1.479.443,15 kn,  a  na  dan  30. 6. 2012.  iznosilo  razdoblju  od  1.1.  do  30. 6. 2012.  godine  
je  2.116.870,98 kn.ostvareno  je  1.826.350 kn  prihoda.
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V VII

Općina  Podcrkavlje  nije  primala  niti  Stanje  obveza  na  dan  30. 6. 2012.  iznosi  
datala  zajmove. 21.384,02,  a  odnosi  se  na  obveze  prema  

dobavljačima.

VI

Nenaplaćena  potraživanja  na  dan  30.  
lipnja  2012.  godine  iznose  1.146.432,50 kn,  a  
odnose  se  na:

- potraživanja  za  poreze 116.224,95 kn
- potraživanja  za  priključenje  

na  vodovodnu  mrežu      9.112,00 kn
- potraživanja  za  komunalni  

doprinos    22.193,97 kn
- potraživanja  za  komunalnu

naknadu 912.341,70 kn
- potraživanja  za  prodano

zemljište   86.559,96 kn

Ukupno  potraživanja 1.146.432,50 kn
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POSEBNI  DIO OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  PODCRKAVLJE

VIII
Klasa  :  400-08/12-01/12

Posebni  dio  Polugodišnjeg  izvještaja  Urbroj:  2178/13-01-12-1
Podcrkavlje,  31. 8. 2012.općine  Podcrkavlje  za  razdoblje  od  1.  siječnja  

do  30.  lipnja  2012.  godine  sadrži  rashode  i  
Predsjednikizdatke  izvršene  po  korisnicima  i  nositeljima  

Općinskog  vijećasredstava  po  osnovnim  i  posebnim  namjenama.
Mijo  Kladarić, dipl.iur., v.r.

IX

Polugodišnji  obračun  Proračuna  općine  
Podcrkavlje  zajedno  s  Usporednim  pregledom  
planiranih  i  ostvarenih  prihoda  i  primitaka  i  
rashoda  i  izdataka  bit  će  objavljen  u  
„Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  
županije”.
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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