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ŽUPANIJA

- akti  župana: II.

Za  posebne  troškove  u  postupcima  iz  
105. točke  I.  ove  Odluke  podnositelj  zahtjeva  dužan  

je  uplatiti  iznos  od  200,00 kuna.
Iznos  troškova  utvrđenih  stavkom  1.  

Na  temelju  članka  161.  i  162.  Zakona  o  ove  Odluke  uplaćuje  se  na  žiro  račun  Brodsko-
općem  upravnom  postupku  (”Narodne  novine”  posavske  županije.
br.  47/09.)  i  članka  56.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije”  br.  10/09.  i  19/10.),  župan  III.
Brodsko-posavske  županije  donio  je

Voditelj  postupka  donijet  će  poseban  
ODLUKU zaključak  za  troškove  iz  točke  I.  ove  Odluke.

o  iznosu  posebnih  troškova  postupka  
IV.izlaženja  na  teren  u  postupku  izdavanja  

dokumenata  prostornog  uređenja
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

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

Ovom  Odlukom  određuje  se  iznos  Klasa  :  400-09/12-01/1
Urbroj: 2178/1-11-01/12-1posebnih  troškova  koji se  odnose  na  putne  
Slavonski  Brod,  23.  studenoga  2012.  godinetroškove  službenih  osoba,  te  troškove  nastale  u  

svezi  s  očevidom  u  postupku  izdavanja  
Župandokumenata  prostornog  uređenja  i  gradnje.

Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.



9. korištenje grobnog mjesta  na grobljima koja se 

nalaze na području općine Bebrina i u vlasništvu su 

općine Bebrina. 

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima 

(Narodne novine” broj 19/98), članka 32. i 33. Jedno grobno mjesto čini površina od 2,5 m2.

Odluke o grobljima (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije”) i članka 30. Statuta općine 

Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske  Članak 2.

županije “ broj 9/2009), Općinsko vijeće općine 

Bebrina na svojoj  21. sjednici   održanoj  14.rujna   Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na 

2012. godine donijelo je neodređeno vrijeme utvrđuje se jednokratna 

naknada kako slijedi:

ODLUKU - Za domicilne osobe  250,00 kn za grobno 

mjesto

o visini i načinu plaćanja naknade - Za nedomicilne osobe  2.250,00 kn za 

kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne grobno mjesto

naknade

U smislu ove  Odluke:

- Domicilne osobe su osobe koje u trenutku 

Članak 1. smrti ili rezervacije grobnog mjesta imaju 

prebivalište na području općine Bebrina,

Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine - Nedomicilne osobe su osobe koje u 

Bebrina propisuje visinu i način plaćanja naknade trenutku smrti ili rezervacije grobnog 

kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na mjesta nemaju prebivalište na području 

neodređeno vrijeme i godišnje grobne naknade za općine Bebrina.

OPĆINA  BEBRINA
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Naknada iz stavka 1. ovog članka plaća se temeljem 10.

Rješenja o dodjeli grobnog mjesta u roku od 8 dana 

ili u roku od 8 dana od dana ukopa, odnosno dana 

rezervacije. Na temelju članka 15. stav. 2. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“NN” br. 26/03.-

pročišćeni tekst i 82/04, 38/09) i članka 30. Statuta 

Članak 3. općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije” br. 9/09.), Općinsko vijeće 

Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog općine Bebrina na svojoj  21. sjednici održanoj 

mjesta na svim grobljima koja su u vlasništvu 14.rujna 2012. godine donijelo je

općine Bebrina  utvrđuju se u iznosu od 25,00 kn  

po grobnom mjestu. ODLUKU

Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje 

i to do 15.travnja tekuće godine temeljem Rješenja  o  izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim  

o grobnoj naknadi ili za nove korisnike odmah pri djelatnostima koje se mogu obavljati 

dodjeljivanju grobnog mjesta. na temelju  pisanog ugovora u  općini Bebrina

Članak 4. I.

Naknade iz članka 2. i 3. ove Odluke  prihod su  U  Odluci o komunalnim  djelatnostima 

Proračuna općine Bebrina i koriste se u svrhu koje se mogu obavljati na temelju  pisanog ugovora 

održavanja groblja koja su u vlasništvu općine u  općini Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-

Bebrina. posavske županije» broj   4/2006) u članku 

2.dodaje se točka 4. koja glasi:

4.Ukop pokojnika. 

Članak 6.

II. 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko- Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

posavske županije”. dana objavljivanja u “Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BEBRINA OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/12-02/14

Urbroj:2178/02-03-12-1 Klasa:021-05/12-02/12

Bebrina, 14.rujna 2012.godine Urbroj:2178/02-03-12-1

Bebrina, 14. rujna 2012.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r. PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.
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11. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BEBRINA

Na temelju članka 31. stav. 7. Zakona o Klasa:021-05/12-02/13

komunalnom gospodarstvu (“NN” br. 26/03.- Urbroj:2178/02-03-12-1

pročišćeni tekst i 82/04, 38/09, 79/09) i članka 30. Bebrina,14. rujna 2012. godine

Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik 

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

vijeće općine Bebrina na svojoj 21. sjednici OPĆINSKOG VIJEĆA

održanoj dana 14. 9. 2012. godine donijelo je Mijo Belegić, v.r.

IZMJENU I DOPUNU 

ODLUKE

 o komunalnim  djelatnostima koje se mogu 

obavljati na temelju koncesije na   području 12.

općine Bebrina    

Na temelju članka  19. Zakona o lokalnoj i 

I. područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne 

novine” 33/2000)  i članka 30. Statuta općine 

U  Odluci o komunalnim  djelatnostima Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

koje se mogu obavljati na temelju koncesije na županije” broj 9/2009), Općinsko vijeće općine 

području  općine Bebrina («Službeni vjesnik Bebrina na 22. sjednici održanoj  11. 10. 2012. 

Brodsko-posavske županije» broj 4/2006) u članku godine, donosi

2.dodaje se točka 4. koja glasi:

4. Prijevoz pokojnika. IZMJENU PROGRAMA

II. javnih  potreba u socijanoj skrbi 

na području općine Bebrina u 2012.godini

            U članku  10.  dodaje se:

- 5 godina za  obavljanje prijevoza Članak 1.

pokojnika  

Programom javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području općine Bebrina  u 2012.godini  (u 

III. daljnjem tekstu:Program)  osigurava se zaštita i 

 pomaganje osoba koje su  ugrožene, nemoćne ili 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od druge osobe koje same ili uz pomoć članova obitelji 

dana objavljivanja u “Službenom vjesniku ne mogu zadovoljiti svoje potrebe, zbog 

Brodsko-posavske županije”. nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili 

drugih okolnosti.

Cilj Programa je  podizanje općeg 

životnog standarda građana i njihovih obitelji, 

osiguravanje potrebnih sredstava za život i 

pružanje usluga pojedincima, koji se uslijed  

društvenih ili prirodnih  uzroka nalaze  u 

posebnom stanju potrebe za društvenom pomoći.
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Članak 2. za primljenu pomoć odraditi određeni posao, a za 

koji će ih obvezati općinski načelnik svojim 

Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi zaključkom. 

osigurat će se u Proračunu općine Bebrina u iznosu 

od 235.000,00 kn, a raspoređuju se kako slijedi:

- Sufinanciranje predškolskog odgoja u Članak 6.

vrtiću «Zlatni Cekin» - 5 djece 28.000,00 

kn Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 

- jednokratne pomoći  10.000,00 kn od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja Brodsko-posavske županije“,a primjenjuje se od 1. 

14.500,00 kn siječnja 2012. godine.

- sufinanciranje troškova prijevoza učenika 

115.000,00 kn OPĆINSKO VIJEĆE  

- potpore Udruzi slijepih Brodsko-posavske OPĆINE BEBRINA

županije   1.000,00 kn 

- potpora za O.Š. Milan Amruš Slavonski Klasa:550-01/12-01/21

Brod   2.500,00 kn Urbroj:2178/02-03-12-1

- naknada rodiljama za  novorođenčad Bebrina, 11.10. 2012. godine

45.000,00 kn 

- potpore za Crveni križ (redovni rad i za PREDSJEDNIK VIJEĆA

sufinanciranje Programa njega u kući) Mijo Belegić, v.r.

25.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. doznačivat će se na 13.

temelju zaključka općinskog načelnika, a temeljem 

zamolbi pojedinaca ili udruge, sukladno 

financijskim mogućnostima Proračuna. Na temelju Zakona o financiranju javnih 

potreba u kulturi   («NN» br. 27/93) i članka 

30.Statuta općine Bebrina («Službeni vjesnik 

Članak 4. Brodsko-posavske županije» br. 9/2009.), 

Općinsko vijeće  općine Bebrina  na svojoj  

Za osobe koje ostvaruju pravo na pomoć za 22.sjednici održanoj 11. 10. 2012. godine donijelo 

podmirenje troškova stanovanja (podrazumijevaju je

se troškovi električne energije, vode, odvoza 

smeća, komunalne naknade, ogrjeva i drugih IZMJENU PROGRAMA

troškova), pomoći iz ove točke socijalnog 

programa  podmiruju se plaćanjem pojedinačnih javnih potreba u kulturi općine Bebrina za 

računa osobama koje ostvaruju pravo na 2012.godine

podmirenje troškova stanovanja. 

Članak 1.

Članak 5.

UVODNE NAPOMENE

Osobe koje su radno sposobne,a primit će bilo koji 

oblik pomoći temeljem ovog Programa obvezne su Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi 
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(«NN» br. 27/93) određeno je da Republika 

Hrvatska, županije, gradovi i općine donose Članak 4.

programe  javnih potreba u kulturi, te za njihovo  

ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva iz Manifestacije u kulturi koje se održavaju 

svog proračuna. na području općine Bebrina su:

Program javnih potreba u kulturi  na 

općinskoj razini donosi predstavničko tijelo općine  - Tradicionalni festival “Inati se Slavonijo” 

na prijedlog općinskog načelnika. koji se održava u  organizaciji KUD-a 

Sredstva za financiranje javnih potreba u “ŠOKADIJA”  u Šumeću

kulturi  na općinskoj razini osiguravaju se u - Tradicionalni Susreti Ukrajinaca RH koji 

proračunima općine. se održavaju u  organizaciji KUD-a 

“ANDRIJ PELIH” u Šumeću

- O D R Ž AVA N J E  L I T E R A R N O -

Članak 2. DRAMSKE VEČERI POSVEĆENE 

Tarasu Ševčenku  koji se održava u  

Na području općine Bebrina  javne potrebe o rg a n i z a c i j i  U K P D - a   “ TA R A S 

u kulturi  ostvarivat će se: ŠEVČENKO” u  Kaniži

- djelovanjem udruga u kulturi , te -    “ Kolo na Matniku za Grgurevo” koji 

pomaganjem i poticanjem umjetničkog i kulturnog organizira  KUD “POSAVAC” Kaniža 

stvaranja  

- akcijama i manifestacijama u kulturi koje U  Proračunu  općine Bebrina izdvojeno je 

će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog 55.000,00 kn na ime prijenosnih sredstava  

života (transfera)  KUD-ovima i Udrugama, a ova 

- investicijskim održavanjem i adaptacijom sredstva bit će raspoređena shodno potrebama i 

objekata kulture, sakralnih objekata i spomenika aktivnostima ovih udruga.

kulture.

Članak 5.

Članak 3.

U održavanje i adaptaciju sakralnih 

Udruge u kulturi  koje djeluju na području općine objekata  na području općine Bebrina izdvajaju se 

Bebrina su: sredstva u iznosu od 9 0.000.00 kn.

-     K u l t u r n o - u m j e t n i č k o  d r u š t v o  Sakralni objekti koji postoje na području 

“POSAVAC” Kaniža općine Bebrina su vlasništvo Župnih zajednica 

- Ukrajinsko Kulturno-prosvjetno društvo kojih na području općine Bebrina ima pet i to:

“TARAS ŠEVČENKO” Kaniža

- K u l t u r n o - u m j e t n i č k o  d r u š t v o  - RKT Župa Svete Marije Magdalene 

“ŠOKADIJA” Šumeće Bebrina (crkva Sv. Marije Magdalene u 

- Kulturno-umjetničko društvo “ANDRIJ Bebrini, filijalna crkva Preobraženja 

PELIH” Šumeće Gospodnjeg u Banovcima, filijalna crkva 

- K u l t u r n o - u m j e t n i č k o  d r u š t v o  Sv. Katarine u Stupničkim Kutima ) 

“GRANIČAR” Stupnički Kuti - RKT župa  Sv. Mihaela Arkanđela u 

- K u l t u r n o - u m j e t n i č k o  d r u š t v o  Dubočcu  (crkva Dubočac)

“BEBRINA” Bebrina - RKT župa  Sv. Grgura pape u Kaniži (crkva 

- Udruga “ZAJEDNICA DOMA I ŠKOLE”  Kaniža)

Općina Bebrina - RKT župa Pohođenja BDM (crkva 

- BEBRINSKA UDRUGA MLADIH Šumeće)

“BUM” Bebrina - Grkokatolička župa   u Kaniži (crkva 
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Presvete Bogorodice u Kaniži i crkva Članak 1.

Velike Gospe u Šumeću).

Programom gradnje objekata i uređaja 

Sakralni objekti  u Bebrini i Dubočcu  su komunalne infrastrukture utvrđuje se gradnja 

pod zaštitom Ministarstva kulture RH, i pripadaju  objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

u nepokretno kulturno dobro, te i Ministarstvo 2012.godinu na području općine Bebrina.

kulture sudjeluje pri obnovi navedenih objekata. Programom iz stavka 1. ovog članka  

utvrđuje se:

- opis poslova s procjenom troškova za 

Članak 6. gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za 

nabavku opreme,

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana - iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku ostvarivanje Programa s naznakom izvora 

Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 1. financiranja po djelatnostima.

siječnja 2012. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE Članak 2.

OPĆINE BEBRINA

Općinsko vijeće za svaku kalendarsku 

Klasa:021-05/12-02/22 godinu u skladu s predvidivim sredstvima  i 

Urbroj:2178/02-03-12-1 izvorima financiranja donosi Program gradnje 

Bebrina, 11. 10. 2012. godine objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

PREDSJEDNIK VIJEĆA 1. Javnu rasvjetu.

Mijo Belegić, v.r. 2. Nerazvrstane ceste

3. Produžetak vodovodne mreže 

Članak 3.

14. U 2012.godini gradnja komunalne 

infrastrukture iz članka 2. ovog Programa 

obuhvaća sljedeće:

Na temelju članka 30. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03.- 1. Javna rasvjeta 

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04), te članka     30. – Projektna dokumentacija za izgradnju 

Statuta općine Bebrina  (“Službeni vjesnik mreže javne rasvjete (Bebrina, Kaniža, 

Brodsko-posavske županije, broj 9/2009), Šumeće, Zbjeg) - 80.000,00 kn

Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 22. 

sjednici održanoj  11. 10. 2010.godine, donijelo je Sredstva za financiranje  građenja objekata 

osigurat će se iz komunalnog doprinosa, naknade 

IZMJENU PROGRAMA za koncesiju i  Proračuna općine 

gradnje objekata i uređaja komunalne 2. Nerazvrstane ceste

infrastrukture za 2012.godinu

- sufinanciranje izgradnje  ceste prema 

gospodarskoj zoni u Šumeću – 355.000,00 

kn
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 (S Ministarstvom regionalnog razvoja šumarstva i 15.

vodnoga gospodarstva  - iz sredstava EIB II –     

potpisan je  Sporazum o sufinanciranju izgradnje 

ceste, naš udio je  u navedenom iznosu) Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. , a u 

svezi sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o 

- izgradnja staze na groblju Šumeće-Zbjeg komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03.- 

-   200.000,00 kn pročišćeni tekst, 82/04, 110/04), te članka 30. 

- rekonstrukcija i modernizacija ceste po Statuta općine Bebrina  (“Službeni vjesnik  

nasipu Dubočac  -   150.000,00 kn Brodsko-posavske županije, broj 9/2009), 

Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 22.  

Sredstva za financiranje građenja objekata osigurat sjednici održanoj  11.10.2012.godine, donijelo je

će se iz komunalnog doprinosa, i namjenskih 

prihoda Proračuna općine Bebrina. IZMJENU PROGRAMA

održavanja  komunalne  infrastrukture za 

3. Produžetak vodovodne mreže 2012. godinu

- produžetak vodovodne mreže u naseljima 

Kaniža, Šumeće, Stupnički Kuti, Zbjeg - Članak 1.

100.000,00 kn

Programom održavanja komunalne 

 Sredstva za financiranje  građenja objekata infrastrukture određuje se održavanje komunalne 

osigurat će se iz komunalne naknade, naknade  za infrastrukture na području općine Bebrina za 

koncesije i poreznih prihoda  općine Bebrina. komunalne djelatnosti:

I održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 

na čišćenje javnih površina

Članak 4. II održavanje javnih površina

III održavanje nerazvrstanih cesta

Ovaj Program stupa na snagu   osmog dana IV održavanje groblja

od dana objavljivanja u  “Službenom vjesniku V javna rasvjeta

Brodsko-posavske županije”, a primjenjivat će se 

od 1. 1. 2012. godine Programom iz stavka 1. ovog članka 

utvrđuje se:

OPĆINSKO VIJEĆE - opis i opseg poslova održavanja s 

OPĆINE BEBRINA procjenom pojedinih troškova, po 

djelatnostima

Klasa: 021-05/12-02/19 - iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

Urbroj:2178/02-03-12-1 ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

Bebrina, 11. 10. 2012. godine financiranja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r. Članak 2.

Općinsko vijeće za svaku kalendarsku 

godinu u skladu s predvidivim sredstvima i 

izvorima financiranja donosi Program održavanja 

komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 

22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
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odnosno  članka 1. ovog Programa. - čišćenje snijega u zimskom periodu  na 

nerazvrstanim cestama u  svim naseljima općine 

Članak 3. Sredstva za izvršenje radova predviđaju se 

u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn a financirat će 

U 2012.godini održavanje komunalne se iz sredstava komunalne naknade, komunalnog 

infrastrukture  iz članka 1. ovog  Programa u općini doprinosa i iz poreznih prihoda.

Bebrina obuhvaća:

4. Održavanje groblja

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi - održavanje mjesnih groblja 10.000,00 kn

na čišćenje javnih površina: Financiranje: iz sredstava komunalnog doprinosa.

- košnja dječjih igrališta  - tri puta godišnje  

- čišćenje ispred svih društvenih domova – 5. Javna rasvjeta

pet puta godišnje – troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki-

- košnja trave na javnoj površini ispred i rasvjetna tijela 30.000,00 kn

napuštenih kuća – dva puta godišnje - troškovi potrošnje električne energije

- održavanje i uređenje parkova za osvjetljavanje ulica 200.000,00 kn 

- Financiranje: sredstvima komunalne naknade

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

ukupnom iznosu od 10.000,00 kn, a financirat će se 

iz sredstava komunalne naknade. Članak 4.

2. Održavanje javnih površina Ovaj Program stupa na snagu   danom 

Pod održavanjem javnih zelenih površina objavljivanja u  “Službenom vjesniku Brodsko-

naročito se razumijeva održavanje zelenih posavske županije”.

površina, pješačkih staza, parkova, dječjih 

igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz OPĆINSKO VIJEĆE 

naselje, kad se ti  dijelovi ne održavjau kao javne OPĆINE BEBRINA

ceste prema posebnom zakonu.

Klasa:021-05/12-02/20

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u Urbroj:2178/02-03-12-1

ukupnom iznosu od 10.000,00 kn a financirat će Bebrina, 11. 10. 2012. godine

 se iz sredstava komunalnog doprinosa.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.

3. Održavanje i nasipanje tucanikom 

nerazvrstanih cesta  

      - Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak

     - Dubočac-  cesta na nasipu,

     - Zbjeg – drugi red kuća, 

     - Stupnički Kuti – kraj sela

     - Šumeće – Musin sokak 
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OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK

21. II.

Natpisne  ploče  s  imenom  ulice,  pribavit  
Na  temelju  članka  8.  Zakona  o  će  i  organizirati  postavljanje  Upravni  odjel  

naseljima  (”NN”  broj  54/88)  i  članka  30.  općine.
Statuta  općine  Brodski  Stupnik  (”Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  broj  

III.08/09),  Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  
na  svojoj  24.  sjednici  održanoj  22.  studenoga  

Naziv  ulice  iz  točke  I.  ove  Odluke  2012.  godine,  donosi
izvršit  će  Državna  geodetska  uprava  u  skladu  
sa  Zakonom  o  naseljima.ODLUKU

o  imenovanju  ulica  u  naselju  
IV.Brodski  Stupnik

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  
dana  od  dana  objavljivanja  u  „Službenom  I.
vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

U  naselju  Brodski  Stupnik  imenuju  se  
OPĆINSKO  VIJEĆEsljedeće  ulice:

OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK
1. Ulici  u  naselju  Brodski  Stupnik  koja  se  

Klasa  :  015-08/12-01/01nalazi  na  k.č.br. 3008/1  i  3008/2  k.o.  Brodski  
Urbroj:  2178/03-02-12-1Stupnik,  čiji  početak  ide  južno  od  auto-ceste  
Brodski  Stupnik,  22.  studenoga  2012.  godineprema  naselju  Stupnički  Kuti,  određuje  se  

naziv:  „Posavska  ulica”.
Predsjednik

Općinskog  vijeća
2. Naselje  u  Brodskom  Stupniku  koje  se  

Nikola  Medved, v.r.
nalazi  na  k.č.br. 1906  k.o.  Stari  Slatinik,  
određuje  se  naziv:  „Rižino  polje”.
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OPĆINA  DAVOR

18.  Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

Temeljem odredbi članka 406. Zakona o objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj posavske županije“.

111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 

137/09., 152/11 (pročišćeni tekst)) i članka 32. OPĆINSKO VIJEĆE

Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko- OPĆINE DAVOR

posavske županije“ broj 12/09), Općinsko vijeće 

općine Davor na sjednici održanoj 18. lipnja 2012. Klasa:406-01/12-01/6

godine, donosi Urbroj: 2178/17-01-12-1

Davor, 18. lipnja 2012.

ODLUKU

PREDSJEDNIK

 o pokriću gubitka TD Komunalac Davor d.o.o. OPĆINSKOG VIJEĆA:

Davor za 2011. godinu Željko Burazović, v.r.

 Članak 1.

Temeljem usvojenih godišnjih financijskih 

izvještaja gubitak za 2011. godinu poslije 

oporezivanja iznosi 798.102,00 kuna, te će se on 

pokriti u cijelosti iz zadržane dobiti.
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19. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE DAVOR

Temeljem  odredbi  Zakona  o  trgovačkim  Klasa:406-01/12-01/5

društvima  (”Narodne  novine”  broj  111/93,  Urbroj: 2178/17-01-12/1

34/99,  52/00,  118/03,  107/07,  146/08,  137/09,  Davor, 18. lipnja 2012.

152/11 pročišćeni  tekst),  Zakona  o  

računovodstvu  (”Narodne  novine”  broj  109/07)  PREDSJEDNIK

i  članka  32.  Statuta  općine  Davor  (”Službeni  OPĆINSKOG VIJEĆA:

vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  broj  Željko Burazović, v.r.

12/09),  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  

sjednici  održanoj  18.  lipnja  2012.  godine,  

donijelo  je

ODLUKU

20.

o  utvrđivanju  godišnjih  financijskih  

izvještaja  TD  „Komunalac”  Davor d.o.o.  

Davor  za  2011.  godinu Na  temelju  članka  32. Statuta  općine  

Davor  („Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

županije“ broj 12/09),  Općinsko  vijeće  općine  

Članak  1. Davor  na  svojoj 19. sjednici  održanoj  18.  lipnja  

2012. godine,  donijelo  je 

Utvrđuju  se  godišnji  financijski  

izvještaji  TD  „Komunalac”  Davor d.o.o.,  Ivana  ZAKLJUČAK

Gundulića 35,  Davor,  za  2011.  godinu  kako  

slijedi: o  usvajanju  Izvješća  o  poslovanju  

"Komunalca"  Davor d.o.o.  Davor  

- Bilancu  s  aktivom/pasivom  u  visini: za   2011.  godinu

17.071.912,00 kuna

- račun  dobiti  i  gubitka  s  ostvarenim  

gubitkom  u  iznosu  od  798.102,00 kune I.

- Bilješke  uz  izvještaje

Usvaja  se  Izvješće  o  poslovanju  

"Komunalca"  Davor  d.o.o.  Davor,  Ivana  

Članak  2. Gundulića  35,  za   2011. godinu.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom    

donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  II.

vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  

donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije“.
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OPĆINSKO  VIJEĆE objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

OPĆINE  DAVOR posavske županije“.

Klasa:021-05/12-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE

Urbroj:2178/17-01-12-1 OPĆINE DAVOR

Davor, 18. lipnja  2012.

Klasa: 500-01/12-01/3

PREDSJEDNIK Urbroj: 2178/17-01-12-2

OPĆINSKOG  VIJEĆA: Davor, 18. lipnja 2012.

Željko  Burazović, v.r.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Željko Burazović, v.r.

21.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti 22.

(„Narodne novine“ broj 150/08, 155/09, 71/10, 

22/11, 84/11, 154/11 i 12/12) i temeljem članka 32. 

Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko- Na temelju članka 109. Zakona o 

posavske županije“ broj 12/09), Općinsko vijeće proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 

općine Davor na svojoj 19. sjednici održanoj 18. 32. Statuta općine Davor («Službeni vjesnik 

lipnja 2012. godine, donijelo je Brodsko-posavske županije» broj 12/09), 

Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 21. 

ODLUKU sjednici održanoj 22. listopada 2012. godine, 

donijelo je

o prijedlogu mrtvozornika za područje općine 

Davor ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna 

 Članak 1. općine Davor za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 

2012. godine

Predlaže se imenovanje mrtvozornika - doktora 

medicine koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i 

uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene  I.

ustanove za područje općine Davor ( za mjesta 

Davor i Orubica), kako slijedi: Usvaja se financijsko Izvješće o izvršenju 

Proračuna općine Davor za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 

- Dr.  DANIJEL  TADIĆ 2012. godine.

- Dr.  MOHAMED  ENGERINI

 II.

 Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 

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

PREDSJEDNIK

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKOG VIJEĆA:

OPĆINE DAVOR Željko Burazović, v.r.

Klasa: 400-01/11-01/6

Urbroj: 2178/17-01-12-15

Davor, 22. listopada 2012.
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23. 24.

Na temelju članka 32. Statuta općine Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o 

Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 

županije“ broj 12/09), Općinsko vijeće općine broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 

Davor na svojoj 21. sjednici održanoj 22. listopada 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 32. Statuta 

2012. godine, donijelo je općine Davor («Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije» broj 12/09.) Općinsko vijeće 

 ZAKLJUČAK općine Davor na svojoj 21. sjednici održanoj 22. 

listopada 2012. godine, donosi

 o usvajanju Izvješća o aktivnostima načelnika 

općine Davor  u periodu 1. 1. do 30. 6. ODLUKU

2012. godine

o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje 

komunalnih poslova održavanja objekata i 

 I. uređaja javne rasvjete na području općine Davor 

Usvaja se Izvješće o aktivnostima načelnika općine 

Davor u periodu od 1. 1. do 30. 6. 2012. godine,  Članak 1.

koje je podnio načelnik općine Davor Đuro 

Anđelković. Općinsko vijeće općine Davor, temeljem 

 provedenog javnog natječaja objavljenog u 

tjedniku «Posavska Hrvatska» 6. 7. 2012. godine i 

II. prijedloga Stručnog povjerenstva za provedbu 

javnog nat ječa ja ,  povjerava obavl janje 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja . komunalnih poslova održavanje objekata i uređaja 

javne rasvjete na području općine Davor na vrijeme 

OPĆINSKO VIJEĆE od četiri godine najpovoljnijem ponuditelju : 

OPĆINE DAVOR Elektroinstalaterska radionica «SATURN» vl. 

Josip Abramović, Nova Kapela, Kralja Tomislava 

Klasa:021-05/12-01/2 171/A . 

Urbroj:2178/17-01-12-1

Davor, 22. listopada 2012.

 Članak 2.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA: Ovlašćuje se načelnik općine Davor za sklapanje 

Željko Burazović, v.r. ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih 

poslova na području općine Davor na vrijeme od 

četiri godine, počev od 1. 11. 2012. do 1. 11. 2016. 

godine s izabranim najpovoljnijim ponuditeljem iz 

članka 1. ove Odluke.

 Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-
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posavske županije». Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE Na raspisani natječaj za prodaju nekretnine u 

OPĆINE DAVOR naselju Davor i to : kč.br. 3081 Kuća i dvorište u 

selu (u naravi ne postoji objekt) ukupne površine 

Klasa:363-01/12-01/15 138 m2, z.k.ul. 1086 koja se nalaze u k.o. Davor, 

Urbroj:2178/17-01-12-06 izabire se za najpovoljniju pismenu ponudu, 

Davor, 22. listopada 2012. ponuda koju je u skladu s uvjetima natječaja podnio 

Mladen Ciprić iz Davora, Stjepana Radića 24, po 

PREDSJEDNIK prihvaćenoj ponuđenoj cijeni u iznosu od 7.453,00 

OPĆINSKOG VIJEĆA: kuna.

Željko Burazović 

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnik općine Davor za 

potpisivanje Ugovora o prodaji nekretnine iz 

25. članka 1. ove Odluke s izabranim najpovoljnijim 

ponuđačem po utvrđenoj prodajnoj cijeni u 

ukupnom iznosu od 7.453,00 kuna, a sukladno 

Na temelju članka 391. Zakona o natječajnim uvjetima.

vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 

novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 

114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), i članka 48. Članak 3.

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

129/05, 109/07, 125/08), te članka 32. Statuta objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-

općine Davor («Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije».

posavske županije» broj 32/09.), Općinsko vijeće 

općine Davor na svojoj 21. sjednici održanoj 22. OPĆINSKO VIJEĆE

listopada 2012. godine, donosi OPĆINE DAVOR

 ODLUKU Klasa:940-01/12-01/3

Urbroj:2178/17-01-12-04

 o izboru najpovoljnije pismene ponude na Davor, 22. listopada 2012.

raspisani natječaj za prodaju nekretnine u 

vlasništvu općine Davor PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Željko Burazović, v.r.
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11. II.

Za sve poslove oko raspisivanja novog 

Na temelju članka 32. Statuta općine javnog prikupljanja ponuda, zadužuje se općinski 

Garčin ("Službeni vjesnik" Brodsko - posavske načelnik.

županije br. 09/09) Općinsko vijeće općine Garčin 

na 23. sjednici održanoj 14. studenog 2012.g. 

donijelo je III.

ODLUKU Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ 

o poništenju javnog prikupljanja ponuda za Brodsko-posavske županije.

održavanje javne rasvjete

 na području općine Garčin OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE

I. Klasa: 021-01/12-01/190

Ur.broj: 2178/06-12-01-1

. Garčin, 14. studenoga 2012. god.

Poništava se javno prikupljanje ponuda za 

održavanje javne rasvjete na području općine PREDSJEDNIK 

Garčin, objavljeno u tjedniku „Posavska Hrvatska“ OPĆINSKOG VIJEĆA

dana 31.8.2012.g. Mato Jerković, v.r.

OPĆINA  GARČIN
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12. 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. i 15/09.) članak 5. mijenja se i 

26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, glasi:

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

Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko- „Utvrđuje se jedinična vrijednost 

posavske županije“, broj 09/09.), Općinsko vijeće komunalnog doprinosa građevine po vrsti objekata 

općine Garčin na 23. sjednici održanoj 14. i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim 

studenog 2012. godine donosi zonama, određena u kunama po prostornom metru 
3(kn/m ) građevine koja se gradi, kako slijedi:

IZMJENU I DOPUNU 

Odluke o komunalnom doprinosu

VRSTA OBJEKTA  PRVA ZONA DRUGA ZONA 
    
Stambeni objekti i svi pomoćni 
prostori u sklopu stambenog 
objekta 

ukupno: 12,00 kn/m3 10,00 kn/m3 
   
- javne površine 2,00 kn/m

3
 1,00 kn/m

3
 

- nerazvrstane ceste 7,00 kn/m3 6,00 kn/m3 
- groblja i krematoriji 1,00 kn/m3  1,00 kn/m3 
- javna rasvjeta 2,00 kn/m3 2,00 kn/m3 

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

ukupno: 5,00 kn/m3 5,00 kn/m3 
   
- javne površine 1,00 kn/m3 1,00 kn/m3 
- nerazvrstane ceste 2,00 kn/m

3
 2,00 kn/m

3
 

- javna rasvjeta 2,00 kn/m3 2,00 kn/m3 
   

    
Proizvodni i  poslovni objekti 
(objekti ili dijelovi stambenog 
objekta koji su građeni u svrhu 
gospodarske djelatnosti, a nalaze se 
u građevinskoj zoni, radnoj i 
poslovnoj zoni, zoni farmi i sl.) 

 12,00 kn/m3 10,00 kn/m3 
   
- javne površine 2,00 kn/m3 1,00 kn/m3 
- nerazvrstane ceste 8,00 kn/m3 7,00 kn/m3 
- javna rasvjeta 2,00 kn/m3 2,00 kn/m3 
   

    
Gospodarski objekti 
(objekti uz stambene objekte ili 
objekti koji su građeni na 
poljoprivrednom zemljištu za 
potrebe poljoprivrede) 

 3,00 kn/m3 3,00 kn/m3 
   
- javne površine 1,00 kn/m3 1,00 kn/m3 
- nerazvrstane ceste 1,00 kn/m3 1,00 kn/m3 
- javna rasvjeta 1,00 kn/m3 1,00 kn/m3 
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Članak 2. nekretnine upisane u z.k.ul.br. 505, k.o. Garčin 

br.67 u ½ dijela kojim je općina Garčin proglašena 

Ova Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom nasljednikom, ustupaju se Stjepanu Milanoviću iz 

doprinosu stupa na snagu danom donošenja, a bit će Garčina kao zakonskom vlasniku pola dijela 

objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko- navede čestice.

posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE III

OPĆINE GARČIN

Sve troškove nastale oko prijepisa 

Klasa: 021-01/12-01/186 vlasništva podmirit će podnositelj zamolbe.

Urbroj: 2178/06-01-12-01

Garčin, 14. studenoga 2012.

IV.

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

                          

13. Klasa: 021-05/12-02/188

Urbroj: 2178/06-03-12-1

Garčin, 14. studenoga 2012. g.

Na temelju članka 32. Statuta općine 

Garčin (Službeni vjesnik Brodsko-posavske PREDSJEDNIK  

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

na 23. sjednici održanoj dana 14. studenog 2012.g. Mato Jerković, v.r.

donosi

ODLUKU

o ustupanju nekretnina 

14.

I

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o 

Na temelju zamolbe Stjepana Milanovića lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

iz Garčina, Kralja Tomislava 108, Općinsko vijeće („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01,, 129/05, 

donijelo je Zaključak o ustupanju nekretnina, 109/07., 125/08. i 36/09.) vezano uz odredbe čl. 8.  

odnosno dijela vlasništva na k.č.br.67 u k.o. Garčin Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u 

u ½ dijela. općini Garčin i čl. 28. Statuta općine Garčin 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

br. 09/09.) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 

II 23. sjednici održanoj dana  14. studenog 2012. 

godine donosi  

Temeljem Rješenja o nasljeđivanju, 
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ODLUKU 15.

o imenovanju Povjerenika za etiku

Na temelju članka 48. stavka 1. točka 3. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

Članak 1. samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01. - 

vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 

Povjerenikom za etiku imenuje se MATO 125/08., 36/09.) i čl. 39. Statuta općine Garčin 

JERKOVIĆ, OIB: 34421763326, predsjednik – („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

član Općinskog vijeća općine Garčin. Broj br. 09/09.), a u smislu odredbi i načela Zakona o 

telefona: 035/422442, mobitel: 098/340-757, e- službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

mail: opcina-garcin@sb.t-com.hr.     područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

 novine“, br. 86/08. i 61/11.) načelnik općine Garčin  

donosi

Članak 2.

ETIČKI KODEKS

Prava i obveze povjerenika za etiku utvrđene su 

odredbama Etičkog kodeksa nositelja političkih Jedinstvenog upravnog odjela općine Garčin

dužnosti u općini Garčin.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 3.

Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- Etičkim kodeksom JUO-a općine Garčin utvrđuju 

posavske županije“. se i uređuju pravila dobrog ponašanja službenika 

općine Garčin, utemeljena na propisima, 

Klasa: 021-04/12-01/189 općinskim javnim politikama, pravilima struke i 

Urbroj: 2178/06-01-12-2 široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u 

Garčin, 14. studenoga 2012. godine odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim 

odnosima zaposlenika, te u osiguranju poštivanja 

Predsjednik zajamčenih prava zaposlenika.

Općinskog vijeća Ovim Etičkim kodeksom korisnike usluga 

Mato Jerković, v.r. upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo 

očekivati od zaposlenika JUO-a.

Članak 2.

U ovom Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju 

sljedeće značenje:

- diskriminacija je svako stavljanje u 

nepovoljniji položaj bilo koje osobe po 

osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje 

kože, spola, jezika, vjere, političkog ili 

drugog uvjerenja, nacionalnog ili 

socijalnog podrijetla, imovnog stanja, 

članstva u sindikatu, obrazovanja, 
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društvenog položaja ,  bračnog i l i  Članak 3.

obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog 

stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, Polazište Kodeksa je poimanje JUO-a kao odjela u 

rodnog identiteta, izražavanja ili spolne službi korisnika usluga, uključujući njihove 

or i jentaci je ,  pr ivatnih odnosa sa legitimne političke predstavnike. Zaposlenici svoj 

zaposlenikom ili dužnosnikom općine posao ne obavljaju tek dolaženjem na radno mjesto, 

Garčin, kao i osobe povezane s njom već pravilnim i uspješnim obavljanjem svojih 

rodbinskim ili drugim vezama, te poslova, nikad ne ispuštajući iz vida servisnu narav 

stavljanje neke osobe u nepovoljniji svoje funkcije u odnosu na korisnike usluga, te 

položaj na temelju pogrešne predodžbe o dužnost trajne izgradnje i razvitka povjerenja 

postojanju neke od navedenih osnova za korisnika usluga u Općinsku upravu.

diskriminaciju; Cilj Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je, uz 

- Kodeks je Etički kodeks JUO-a općine zaštitu javnog interesa, svim korisnicima usluga 

Garčin; zajamčeno učinkovito ostvarenje njihovih prava i 

- korisnici usluga su građani općine Garčin, legitimnih interesa, a zaposlenicima dostojanstvo 

te sve fizičke i pravne osobe koje dolaze u rada i mogućnost profesionalnog samoostvarenja.

kontakt s Jedinstvenim upravnim odjelom 

općine Garčin;

- spolno uznemiravanje je svako verbalno, Članak 4.

neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje 

spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno U obavljanju svojih poslova zaposlenici se 

predstavlja povredu dostojanstva osobe, pridržavaju odredbi Kodeksa.

koje uzrokuje strah, neprijateljstvo, Eventualna odstupanja drugih od Kodeksa ne 

ponižavajuće ili uvredljivo okruženje; opravdavaju njegovo kršenje.

- sukob interesa je situacija u kojoj su 

privatni interesi zaposlenika u suprotnosti 

s javnim interesom ili kad privatni interes II. TEMELJNA NAČELA

utječe ili može utjecati na nepristranost 

zaposlenika u obavljanju njegove Članak 5.

dužnosti;

- uznemiravanje je svako neprimjereno Zaposlenici se u obavljanju svojih poslova, te u 

ponašanje prema drugoj osobi koja ima za odnosima s korisnicima usluga, kao i u 

cilj ili koja stvarno predstavlja povredu međusobnim odnosima, uključujući odnose 

osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslodavca i zaposlenika, pridržavaju naročito 

poslova, kao i svaki čin pojedinačan ili sljedećih temeljnih načela:

ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni, 

te stvaranje ili pridonošenje stvaranju - zakonitosti i pravne sigurnosti;

neugodnih ili neprijateljskih radnih ili - zaštite javnog interesa;

drugih okolnosti koje drugu osobu - zaštite interesa i ugleda općine Garčin;

zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i - poštovanja integriteta i dostojanstva 

pritisak na osobu koja je odbila osobe;

uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili - zabrane diskriminacije i povlašćivanja, te 

ga je prijavila; zabrane uznemiravanja, uključujući 

- zaposlenici su službenici, namještenici i zabranu spolnog uznemiravanja;

druge osobe u radnom odnosu u - zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine korištenja autoriteta radnog mjesta u 

Garčin; obavljanju privatnih poslova, te zabrane 

davanja obećanja izvan redovitog 
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postupanja i propisanih ovlasti; III. ZAŠTITA OSOBNOG UGLEDA I UGLEDA 

- profesionalnog postupanja, čestitosti, OPĆINSKE UPRAVE

objektivnosti i nepristranosti, te izuzetosti 

iz situacije u kojoj postoji mogućnost Članak 7.

sukoba interesa;

- zabrane traženja ili primanja darova ili Zaposlenik u obavljanju svojih poslova 

usluga radi povoljnog rješavanja pojedine primjenjuje načela službe i načela ponašanja 

stvari; službenika propisana Zakonom o službenicima i 

- razmjernosti postupanja prilikom svakog namještenicima u lokalnoj i  područnoj 

ograničenja sloboda i prava; (regionalnoj) samoupravi i drugim propisima.

- izvjesnosti postupanja; Zaposlenici u obavljanju dužnosti i ponašanjem na 

- dužnosti pružanja informacija potrebnih za javnom mjestu ne smiju umanjiti osobni ugled i 

upućeno odlučivanje druge strane, u povjerenje korisnika usluga JUO-a općine Garčin.

skladu s propisima; U obavljanju privatnih poslova zaposlenik ne smije 

- s lužbene pov je r l j ivos t i  i  zaš t i t e  koristiti službene oznake ili autoritet radnog mjesta 

privatnosti, u skladu s propisima; u JUO općine Garčin.

- primjerenog komuniciranja;

- posebne pozornosti prema potrebama 

pojedinih kategorija osoba (npr. osoba s IV. PROFESIONALIZAM ZAPOSLENIKA

invaliditetom i dr.);

- pravodobnoga i učinkovitog obavljanja Članak 8.

poslova;

- poštovanja radnih obveza, savjesnog rada, Profesionalizam zaposlenika jedno je od glavnih 

odgovornosti za svoje postupke i rezultate jamstava ostvarivanja javne funkcije JUO-a općine 

rada; Garčin.

- dužne pažnje prema povjerenoj općinskoj Na stručnoj razini, profesionalizam zaposlenika 

imovini; očituje se njihovom osposobljenošću za povjerene 

- primjerenosti osobnog izgleda i radnog poslove i za predlaganje unapređenja rada, kao i 

prostora; težnjom i spremnošću na trajno stručno 

- uključivanje svih relevantnih subjekata u usavršavanje.

odlučivanje o pojedinom pitanju; Na vrijednosnoj razini, profesionalizam 

- otvorenost prema novostima kojima se podrazumijeva njihovo osobno poštenje i osobni 

unapređuje metode rada; status temeljen na uspješnom obavljanju zadaća, 

- neprihvaćanja predrasuda o više ili manje zadovoljstvu korisnika usluga i

važnim resorima i/ili poslovima; pripadnosti uspješnoj organizaciji, kao i njihovo 

- poticanja izvrsnosti u radu; proaktivno, disciplinirano i lojalno postupanje 

- hijerarhijske subordiniranosti; prema poslodavcu.

- kolegijalnosti i pomoći u radu, uključujući 

međuresornu suradnju.

Članak 9.

Članak 6. Pri obavljanju poslova u JUO-u općine Garčin 

zaposlenici su obvezni postupati

Čelnici upravnih tijela i drugi zaposlenici s sukladno načelu učinkovitog gospodarenja na 

rukovoditeljskom funkcijom angažirani su na temelju zakonskih propisa, načelu

osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u ekonomičnosti i načelu djelotvornosti.

skladu s upravljačkom odgovornošću koju imaju. Zaposlenici su dužni pažljivo postupati s 

materijalnom i nematerijalnom imovinom općine 
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Garčin koja im je povjerena i predana na korištenje. VI. JAVNI NASTUPI SLUŽBENIKA

Zaposlenici su se dužni brinuti za svoj okoliš, 

osobnu sigurnost i zdravlje sebe i drugih Članak 11.

zaposlenika, kao i za sigurnost opreme koja im je 

dana na korištenje. U svim oblicima javnog nastupa i djelovanja u 

kojima predstavlja JUO zaposlenik iznosi službene 

stavove, u skladu s ovlastima koje ima. U javnim 

V. NAČELA KOMUNIKACIJE nastupima u kojima zaposlenik ne predstavlja JUO, 

a koji su tematski povezani s radom JUO-a, 

Članak 10. zaposlenik ističe da iznosi osobne stavove.

Pri iznošenju službenih i osobnih stavova 

Pri komuniciranju s korisnicima usluga, kao i s zaposlenik pazi na osobni ugled i na ugled službe.

kolegama unutar JUO-a općine Garčin, uključujući Zaposlenici poštuju posebnu javnu ulogu koju 

zaposlenike različitog hijerarhijskog položaja, mediji imaju u demokratskom društvu, te aktivno 

zaposlenici postupaju surađuju s medijima koji prate rad Općinske 

profesionalno, pristojno, razumljivo, strpljivo, uprave, u okviru propisa koji uređuju

omogućiti drugoj strani da izrazi svoje medijsko djelovanje, te internih procedura 

mišljenje i izraziti razumijevanje za njen položaj, komuniciranja s medijima.

razvijajući pritom suradnički odnos.

Zaposlenici ne smiju dopustiti da njihovo 

eventualno nezadovoljstvo, bez obzira potječe li iz VII. NADZOR POŠTIVANJA ODREDBI 

poslovne ili privatne sfere, utječe na komunikaciju ETIČKOG KODEKSA

s korisnicima usluga i kolegama.

Formalna organizacija rada i neformalni Članak 12.

kolegijalni dogovori osiguravaju da korisnik 

usluga neće biti odbijen zbog odsutnosti Poštovanje Kodeksa nadzire povjerenik za etiku.

zaposlenika koji je redovito zadužen za odnosnu Načelnik općine imenuje povjerenika za etiku iz 

materiju. reda zaposlenika.

Korisnik usluga ne izvrgava se nepotrebnom U slučaju duže odsutnosti iz službe povjerenika za 

čekanju prilikom uspostavljanja i nastavka etiku, načelnik će imenovati zamjenika 

komunikacije, niti na pribavljanje isprava koje je povjerenika za etiku koji preuzima ovlasti i 

dužna pribaviti Općinska uprava. dužnosti odsutnog povjerenika sve do njegovog 

Na podneske korisnika usluga zaposlenici povratka.

odgovaraju što je moguće prije, a svakako u Povjerenikom za etiku ne može se imenovati 

propisanim rokovima. zaposlenik kojemu je izrečena kazna za povredu 

Osobito kada komunikacija sadrži negativan službene dužnosti.

odgovor na traženje korisnika usluge,

taj odgovor mora biti dovoljno obrazložen, a kada 

je moguće sadržavat će i savjet o VIII. SADRŽAJ ODLUKE O IMENOVANJU 

eventualnome drugom dopuštenom načinu POVJERENIKA ZA ETIKU

ostvarivanja interesa korisnika usluga.

Pismena komunikacija s korisnicima usluga sadrži Članak 13.

općeprihvaćene standarde učtivosti poslovnog 

komuniciranja. Načelnik općine Garčin donosi Odluku o 

imenovanju povjerenika za etiku.

Odluka obavezno sadrži sljedeće: ime i prezime, 

radno mjesto na koje je raspoređen, broj telefona i 

adresu elektroničke pošte.
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Odluka o imenovanju povjerenika za etiku mora se XII. DOKAZI U PROVEDBI POSTUPKA 

istaknuti na web-stranici i oglasnoj ploči općine ISPITIVANJA OSNOVANOSTI PRITUŽBE

Garčin.

Članak 17.

IX. PRAVA I OBVEZE POVJERENIKA ZA U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, 

ETIKU povjerenik za etiku zatražit će pisanu izjavu 

službenika ili namještenika na kojeg se odnosi 

Članak 14. pritužba, izjave drugih službenika i namještenika 

koji imaju neposredna saznanja o sadržaju 

Povjerenik za etiku prati primjenu Etičkog kodeksa pritužbe, te poduzeti druge radnje potrebne za 

u JUO općine Garčin, promiče etičko ponašanje u utvrđenje činjeničnog stanja.

međusobnim odnosima službenika i namještenika, O provedenom postupku ispitivanja osnovanosti 

te odnosima službenika i namještenika prema pritužbe povjerenik za etiku dužan je podnijeti 

građanima, zaprima pritužbe službenika, pisano izvješće načelniku općine Garčin, te 

namještenika i građana na neetičko ponašanje i pripremiti prijedlog odgovora podnositelju 

postupanje službenika i namještenika, vodi pritužbe.

evidenciji o zaprimljenim pritužbama.

XIII. NAČIN POSTUPANJA PREMA 

 X. PODNOŠENJE PRITUŽBE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA NA 

TEMELJU REZULTATA POSTUPKA 

Članak 15. ISPITIVANJA OSNOVANOSTI PRITUŽBE

Građani i pravne osobe, te službenici i namještenici Članak 18.

mogu povjereniku za etiku podnijeti pritužbu na 

ponašanje službenika i namještenika, za koje Ukoliko povjerenik za etiku u postupku ispitivanja 

smatraju da je protivno odredbama Etičkog osnovanosti pritužbe na temelju prikupljenih 

kodeksa. dokaza ocijeni da su navodi iz pritužbe osnovani, u 

Pritužba iz st. 1. ovog članka može se podnijeti izvješću načelniku predložit će poduzimanje 

pisanim ili usmenim putem i putem elektroničke odgovarajućih postupaka i radnji.

pošte, te se dostavlja nadležnom povjereniku za Na temelju dostavljenog izvješća načelnik općine 

etiku. Garčin može, ovisno o vrsti i težini povrede, 

pokrenuti postupak zbog povrede službene 

dužnosti ili pisanim putem upozoriti službenika i 

XI. ISPITIVANJE OSNOVANOSTI PRITUŽBE namještenika na neetično postupanje i potrebu 

pridržavanja odredbi Etičkog kodeksa.

Članak 16.

Povjerenik za etiku provodi postupak ispitivanja XIV. ROK ZA DOSTAVU ODGOVORA 

osnovanosti pritužbe, te priprema izvješće PODNOSITELJU PRITUŽBE

načelniku općine o provedenom postupku.

Povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 dana od Članak 19.

dana primitka pritužbe provesti postupak 

ispitivanja osnovanosti pritužbe, te pripremiti Načelnik općine Garčin dužan je dati odgovor 

odgovor podnositelju pritužbe, kojeg dostavlja podnositelju pritužbe u roku od 60 dana od dana 

načelniku općine Garčin. zaprimanja pritužbe, te ga izvijestiti o poduzetim 

radnjama.
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XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE I. OPĆE ODREDBE

Članak 20. Članak 1.

Čelnik JUO-a dužan je s Kodeksom upoznati Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u 

službenike koje se prima u službu, odnosno u radni općini Garčin utvrđuju se i uređuju pravila dobrog 

odnos u općinu Garčin. ponašanja nositelja političkih dužnosti u 

obavljanju njihovih dužnosti u općini

utemeljena na propisima, općinskim javnim 

Članak 21. politikama i široko prihvaćenim dobrim običajima.

Nositelji političkih dužnosti pridržavaju se ovoga 

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od Etičkog kodeksa. Eventualna odstupanja drugih od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Etičkog kodeksa ne opravdavaju njegovo kršenje.

Brodsko-posavske županije“, a objavit će se na Ovim Etičkim kodeksom građane općine Garčin 

Oglasnoj ploči općine Garčin i na web stranici upoznaje se s ponašanjem koje

općine: www.opcina-garcin.hr imaju pravo očekivati od nositelja političkih 

dužnosti.

Klasa: 022-06/12-01/144 Građani u općini Garčin imaju pravo biti upoznati s 

Ur.broj:2178/06-04-11-01 ponašanjem nositelja političkih

Garčin, 19.studenoga  2012.g dužnosti kao javnih osoba.

Načelnik općine Gačin

Mato Grgić, dipl. iur., v.r. Članak 2.

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju 

sljedeće značenje:

- diskriminacija je svako stavljanje u 

16. nepovoljniji položaj bilo koje osobe po 

osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje 

kože, spola, jezika, vjere, političkog ili 

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i drugog uvjerenja, nacionalnog ili 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne socijalnog podrijetla, imovnog stanja, 

novine“,  br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno članstva u sindikatu, obrazovanja, 

tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.) i čl. društvenog položaja ,  bračnog i l i  

32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog 

Brodsko-posavske županije“, broj 09/09.) stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, 

Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 23. rodnog identiteta, izražavanja ili spolne 

sjednici održanoj 14. studenog 2012. godine donosi or i jentaci je ,  pr ivatnih odnosa sa 

zaposlenikom ili dužnosnikom općine 

ETIČKI KODEKS Garčin, kao i osobe povezano s njom 

rodbinskim ili drugim vezama, te 

nositelja političkih dužnosti u općini Garčin stavljanje neke osobe u nepovoljniji 

položaj na temelju pogrešne predodžbe o 

postojanju neke od navedenih osnova za 

diskriminaciju;

- Kodeks je Etički kodeks nositelja 

političkih dužnosti u općini Garčin;
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- korisnici usluga su građani općine Garčin, II. TEMELJNA NAČELA

te sve fizičke i pravne osobe koje dolaze u 

kontakt s nositeljima političkih dužnosti u Članak 4.

općini Garčin;

- spolno uznemiravanje je svako verbalno, Nositelji političkih dužnosti se pridržavaju 

neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje naročito sljedećih temeljnih načela:

spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno - zakonitosti i zaštite javnog interesa;

predstavlja povredu dostojanstva osobe, - zaštite interesa i ugleda općine Garčin;

koje uzrokuje strah, neprijateljstvo, - poštovanja integriteta i dostojanstva 

ponižavajuće ili uvredljivo okruženje; osobe;

- sukob interesa je situacija u kojoj su - zabrane diskriminacije i povlašćivanja, te 

privatni interesi nositelja političkih zabrane uznemiravanja, uključujući 

dužnosti u suprotnosti s javnim interesom zabranu

ili kad privatni interes utječe ili može spolnog uznemiravanja;

utjecati na nepristranost zaposlenika u - zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane 

obavljanju njegove dužnosti; korištenja dužnosti za osobni probitak ili 

- uznemiravanje je svako neprimjereno probitak povezane osobe, zabrane 

ponašanje prema drugoj osobi koje ima za korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju 

cilj ili koje stvarno predstavlja povredu privatnih poslova, zabrane traženja ili 

osobnog dostojanstva, ometa obavljanje primanja darova radi povoljnog rješavanja 

poslova, kao i svaki čin pojedinačan ili pojedine stvari, te zabrane davanja 

ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni, obećanja izvan propisanih ovlasti;

te stvaranje ili pridonošenje stvaranju - profesionalnog postupanja, čestitosti, 

neugodnih ili neprijateljskih radnih ili objektivnosti i nepristranosti, te izuzetosti 

drugih okolnosti koje drugu osobu iz situacije u kojoj postoji mogućnost 

zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i sukoba interesa;

pritisak na osobu koja je odbila - razmjernosti postupanja prilikom svakog 

uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ograničenja sloboda i prava;

ga je prijavila; - izvjesnosti postupanja;

- nositelji političkih dužnosti su predsjednik, - dužnosti pružanja informacija potrebnih za 

potpredsjednik i članovi Općinskog vijeća upućeno odlučivanje druge strane, u 

općine Garčin, općinski načelnik, njegov skladu s propisima;

zamjenik. - s lužbene pov je r l j ivos t i  i  zaš t i t e  

privatnosti, u skladu s propisima;

- primjerenog komuniciranja;

Članak 3. - posebne pozornosti prema potrebama 

pojedinih kategorija osoba (npr. osoba s 

Cilj Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem nositelji invaliditetom i dr.);

političkih dužnosti svoje poslove - pravodobnoga i učinkovitog obavljanja 

obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom, poslova;

te zaštitom vjerodostojnosti i dostojanstva - poštovanja radnih obveza, savjesnog rada, 

povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim odgovornosti za svoje postupke i rezultate 

očekivanjima građana o ponašanju političkih rada;

predstavnika kojima su dali svoje povjerenje, uz - dužne pažnje prema povjerenoj općinskoj 

zaštitu prava svakog nositelja političke imovini;

dužnosti na primjenu demokratskih sredstava - primjerenosti osobnog izgleda i radnog 

artikuliranja i promicanja svojih političkih prostora;

stavova. - uključivanje svih relevantnih subjekata u 
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odlučivanje o pojedinom pitanju; III. NADZOR POŠTIVANJA ODREDBI 

- otvorenost prema novostima kojima se ETIČKOG KODEKSA

unapređuju metode rada;

- neprihvaćanja predrasuda o više ili manje Članak 6.

važnim resorima i/ili poslovima;

- poticanja izvrsnosti u radu; Poštovanje Kodeksa nadzire povjerenik za etiku.

- zabrane svjesnog iznošenja neistina; Povjerenik za etiku imenuje se iz redova nositelja 

- iznošenja službenih stavova u skladu s političkih dužnosti u općini.

ovlastima; Kršenje odredbi Etičkog kodeksa ima za posljedicu 

- pridržavanja pravila rada tijela u koje su moralnu odgovornost pred javnošću svih 

izabrani, odnosno imenovani; dužnosnika koji ga prihvaćaju.

- aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje 

su izabrani, odnosno imenovani;

- razvijanje vlastite upućenosti o odlukama IV. SADRŽAJ ODLUKE O IMENOVANJU 

u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem POVJERENIKA ZA ETIKU

relevantnih izvora informacija, trajnim 

usavršavanjem i na druge načine; Članak 7.

- p r i h v a ć a n j a  d o b r i h  o b i č a j a  

par lamentar izma,  te  pr imjerenog Općinsko vijeće općine Garčin donosi Odluku o 

komuniciranja, uključujući zabranu imenovanju povjerenika za etiku.

uvredljivog govora; Odluka obavezno sadrži sljedeće: ime i prezime, 

- o d n o s a  p r e m a  s l u ž b e n i c i m a  i  broj telefona i adresu elektroničke pošte.

namještenicima Općinske uprave koji se Odluka o imenovanju povjerenika za etiku mora se 

temelji na propisanim pravima, obvezama istaknuti na web-stranici i oglasnoj ploči općine 

i odgovornosti obiju strana, uključujući Garčin.

prava i dužnosti službenika i namještenika 

utvrđena Etičkim kodeksom JUO općine 

Garčin, isključujući pritom svaki oblik V. PRAVA I OBVEZE POVJERENIKA ZA ETIKU

političkog pritiska na upravu koji se u 

d emo k r a t s k im d r u š tv ima s ma t r a  Članak 8.

n e p r i h v a t l j i v i m  ( n p r.  n a l a g a n j e  

protupropisnog postupanja, najava smjena Povjerenik za etiku prati primjenu Etičkog kodeksa 

sljedom promjene vlasti i sl.); nositelja političkih dužnosti, promiče etičko 

- redovitog puta komuniciranja s općinskim ponašanje u međusobnim odnosima nositelja 

službenicima i namještenicima, što političkih dužnosti u Općinskom vijeću, u 

uk l juču je  p r ibav l jan je  s lužben ih odnosima prema građanima, zaprima pritužbe 

informacija ili obavljanje službenih građana na neetičko ponašanje i postupanje 

poslova, putem njihovih pretpostavljenih; nositelja političkih dužnosti u općini Garčin.

- osobne odgovornosti za svoje postupke.

VI. OSOBNO PRIHVAĆANJE ETIČKOG 

Članak 5. KODEKSA

Nositelji političkih dužnosti na čelnim položajima Članak 9.

u tijelima Općinske upravne vlasti angažirani su na 

osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u Svaki nositelj političkih dužnosti iz članka 2. 

skladu s posebnom odgovornošću koju imaju. osobno prihvaća ovaj Etički kodeks i o tome 

potpisuje izjavu.
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Potpisana izjava pohranjuje se u pismohrani općine Članak 1.

Garčin.

 Povjerenikom za etiku imenuje se 

MIROSLAV ŠTEFANAC, OIB: 52092163658, 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE raspoređen na radno mjesto: Pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela općine Garčin. Broj 

Članak 10. telefona: 035/422442,mobitel:098/731-254, e-

mail: opcina-garcin@sb.t-com.hr.     

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od  

dana objavljivanja u "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije", a objavit će se na Članak 2.

Oglasnoj ploči općine Garčin i na web stranici 

općine www.opcina-garcin.hr.      Prava i obveze povjerenika za 

etiku utvrđene su odredbama Etičkog kodeksa 

OPĆINSKO VIJEĆE Jedinstvenog upravnog odjela. 

OPĆINE GARČIN

Klasa: 021-04/12-01/189  Članak 3.

Urbroj: 2178/06-01-12-1

Garčin, 14. studenoga 2012. godine Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

Predsjednik posavske županije“. 

Općinskog vijeća

Mato Jerković, v.r. Klasa: 022-06/12-01/144

Ur.broj:2178/06-04-11-02

Garčin, 19. studenoga  2012.g

Načelnik općine:

Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

17.

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, br. 33/01., 60/01., 129/05., 

109/07., 125/08. i 36/09.), vezano uz odredbe 18.

članak 11. Etičkog kodeksa Jedinstvenog upravnog 

odjela općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“, br.) i čl. 39. Statuta općine Na temelju članka 32. Statuta općine 

Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske Garčin (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“, br. 09/09.) općinski načelnik donosi  županije broj 9/09), Općinsko vijeće općine Garčin 

na 20. sjednici održanoj 2. srpnja 2012.g. donosi

ODLUKU

ODLUKU

o imenovanju povjerenika za etiku

 o izboru najpovoljnije ponude po provedenom 

natječaju za prodaju zemljišta u Poslovnoj 

zoni Zadubravlje
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I. 19.

Na temelju provedenog natječaja za 

prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Zadubravlje, Na temelju članka 32. Statuta općine 

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izboru Garčin (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

najpovoljnije ponude. županije broj 9/09), Općinsko vijeće općine Garčin 

na 20. sjednici održanoj 2. srpnja 2012.g. donosi

II. ODLUKU

Za parcelu br.2 površine 4554 m² kao jedini  o izboru najpovoljnije ponude po provedenom 

i najpovoljniji ponuditelj odabire se firma natječaju za prodaju zemljišta u Poslovnoj 

PRIMAX d.o.o. iz Slavonskog Broda koja je u zoni Zadubravlje

natječaju ponudila cijenu od 20 kn/m² na 12 

mjesečnih rata. 

I.

III. Na temelju provedenog natječaja za 

prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Zadubravlje, 

Za sve poslove oko sklapanja Ugovora prema Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izboru 

uvjetima iz natječaja zadužuje se načelnik općine. najpovoljnije ponude.

IV II.

Ova Odluka stupa na snagu danom Za parcelu br.7 površine 4731 m² i parcelu 

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku br. 8 površine 5134 m² kao jedini i najpovoljniji 

Brodsko – posavske županije“. ponuditelj odabire se firma Prerada i obrada drva 

Đaković iz Trnjana koja je u natječaju ponudila 

OPĆINSKO VIJEĆE cijenu od 20 kn/m² na 12 mjesečnih rata. 

OPĆINE GARČIN

Klasa: 021-05/12-02/173 III.

Urbroj: 2178/06-12-01-2

Garčin, 2. srpnja 2012. g. Za sve poslove oko sklapanja Ugovora prema 

uvjetima natječaja zadužuje se načelnik općine.

POTPREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA

Željko Plaščević, v.r. IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko – posavske županije. “
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OPĆINSKO VIJEĆE II.

OPĆINE GARČIN

Za parcelu br.6 površine 2205 m² kao jedini 

Klasa: 021-05/12-02/174 i najpovoljniji ponuditelj odabire se firma 

Urbroj: 2178/06-12-01-2 Autoprijevoznik Ilija Vukoje iz Slavonskog Broda  

Garčin, 2. srpnja 2012. g. koja je u natječaju ponudila cijenu od 20 kn/m² na 

12 mjesečnih rata. 

POTPREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA

Željko Plaščević, v.r. III.

Za sve poslove oko sklapanja Ugovora prema 

uvjetima natječaja zadužuje se načelnik općine.

20. IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

Na temelju članka 32. Statuta općine donošenja i objavit će se u „Službenom 

Garčin (Službeni vjesnik Brodsko-posavske vjesnikuBrodsko – posavske županije“.

županije broj 9/09), Općinsko vijeće općine Garčin 

na 20. sjednici održanoj 2. srpnja 2012. g. donosi OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GARČIN

ODLUKU

Klasa: 021-05/12-02/175

 o izboru najpovoljnije ponude po provedenom Urbroj: 2178/06-12-01-2

natječaju za prodaju zemljišta u Poslovnoj Garčin, 2. srpnja 2012. g.

zoni Zadubravlje

POTPREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA

I. Željko Plaščević, v.r.

Na temelju provedenog natječaja za 

prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Zadubravlje, 

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izboru 

najpovoljnije ponude.
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31. Članak 2.

Ovlašćuje se Državna geodetska uprava, Područni 

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima ured za katastar Slavonski Brod da izvrši 

(Narodne novine br. 54/88) i članka 30. Statuta evidenciju ulice sukladno članku 14. Zakona o 

općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko- naseljima.

posavske županije » br. 09/09), Općinsko vijeće 

općine Gornja Vrba na svojoj 25. sjednici održanoj 

13.11.2012.god. donijelo je sljedeću Članak 3.

ODLUKU Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

 o imenovanju ulice u naselju Gornja Vrba posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 

Članak 1. OPĆINE GORNJA VRBA 

Ulica u Gornjoj Vrbi, koja se proteže desno iz Ul. KLASA: 363-05/12-01/23

braće Radić , a u katastru se vodi pod kč. br. 1334 URBROJ:2178/28-02-12/2

put K.O. Vrba, imenuje se „Ul. Vinka U Gornjoj Vrbi, 14.11.2012.godine

Borevkovića“.

Predsjednik

Općinskog  vijeća

Josip  Marunica, v.r.

OPĆINA
GORNJA  VRBA

»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  18Strana:  1738



32.

Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije » br. 09/09), Općinsko vijeće općine 
Gornja Vrba na svojoj 25. sjednici održanoj 13. 11. 
2012. god. donijelo je 

ODLUKU

o davanju suglasnosti za financiranje troškova 
izgradnje javne vodoopskrbne  mreže

I

 Ovom Odlukom Općinsko vijeće Gornja Vrba daje 
suglasnost JANAF-u d.d. za sklapanje ugovora o 
f i nanc i r an ju  t r o škova  i zg radn j e  j avne  
vodoopskrbne mreže u K.O. Vrba.

Za sve poslove oko sklapanja ugovora zadužuje se 
općinski načelnik.

III

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA 

KLASA: 363-02/12-01/3
URBROJ:2178/28-02-12/2
U Gornjoj Vrbi, 14.11.2012.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Josip Marunica, v.r.

33.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Josip Marunica, v.r. 

Na temelju članka 30. Statuta općine 

ODLUKU

o imenovanju članova Stožera za zaštitu i 
spašavanje općine Gornja Vrba

I.
U Stožer za zaštitu i spašavanje općine Gornja Vrba 
imenuju se:

1. SLAVKO POPIĆ, Načelnik stožera za 
zaštitu i spašavanje

2. LIDIJA RESANOVI Zamjenik načelnika 
stožera za zaštitu i spašavanje

3. IVAN VULETA Član s tožera za 
protupožarnu zaštitu

4. PAMELA CINDRIĆ Član stožera za 
komunalne djelatnosti

5. KRISTIJAN TONČEK Predstavnik 
policijske uprave

6. ŽELJKO VALEŠI Predstavnik područnog 
ureda za zaštitu i spašavanje

7. Dr. LJILJANA MIKEŠIĆ Član stožera za 
medicinsko zbrinjavanje

8. KRISTINA GARIĆ OPAČAK Član 
stožera za veterinarsko zbrinjavanje i 
asanaciju

9. MAJA KREŠIĆ Član s tožera za 
zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju 
Stožera za zaštitu i spašavanje općine Gornja Vrba, 
KLASA: 810-01/09-01/2 donesena od Općinskog 
vijeća općine Gornja Vrba, dana 27.09.2009. 
godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 13/09), kao i Odluka o izmjeni Odluke 
o osnivanju i imenovanju Stožera za zaštitu i 
spašavanje općine Gornja Vrba, KLASA: 810-
01/09-01/7 donesena od Općinskog vijeća općine 
Gornja Vrba, dana 29.09.2011. godine („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/11).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“

Klasa: 810-01/12-01/4
Urbroj: 2178/28-02-12-1Na temelju članka 6. Stavak 3. i 4. Zakona o 
Gornja Vrba, 14.studenoga 2012. god.zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07) 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 25. sjednici 
održanoj 13. studenog 2012. godine, donijelo je:
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23. dopune 2010. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 14/2010), u daljnjem tekstu:  

Izmjena i dopuna Plana.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 

55/11, 90/11, 50/12), članka 29. Statuta općine Članak 2.

Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

županije br. 12/09.), Općinsko vijeće Klakar na 29. (1) Izmjenama i dopunama Plana obuhvatit će 

sjednici održanoj 23. listopada 2012. godine, se sljedeći zahtjevi:

donijelo je 1. Izmjene građevinskih područja 

- 1a - proširenje građevinskog područja u 

ODLUKU naselju Ruščica -na istočnoj strani ulice 

Tina Ujevića u površini cca 2 ha

o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna - 1b - proširenje građevinskog područja u 

PPUO Klakar naselju Ruščica -sjeveroistočno od ulice 

I.B.Mažuranić u površini cca 1,5 ha

- 1c - proširenje građevinskog područja u 

Članak 1. naselju Ruščica –uz Ulicu Hrvatskih 

Branitelja  u površini cca 7 ha i produžetku 

(1) Ovom Odlukom o izradi II. ciljanih Izmjena ulice K.A.Stepinca u smjeru istoka u 

i dopuna Prostornog plana uređenja općine Klakar ( površini cca 1.5 ha

u daljnjem tekstu: Odluka) započinje postupak - 1d - proširenje građevinskog područja u 

izrade II. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana naselju Donja Bebrina – na sjevernom dijelu 

uređenja općine Klakar. Prostorni plan uređenja zapadnog područja naselja površine cca 1,7 

općine Klakar je donesen 2005. godine, a izmjene i ha 

 

 

OPĆINA  KLAKAR
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- 1e –promjena namjene unutar građevinskog Članak 5.

područja naselja Klakar-definiranje 

izgrađenog dijela građevinskog područja (1) Stručna rješenja pribavit će se od strane 

istočno od nogometnog igrališta umjesto stručnog izrađivača Plana.

planom definirane prometne površine 

(površina prenamjene cca 0,2 ha)

- 1f - promjena namjene istočno od naselja Članak 6.

Klakar  iz „gospodarska namjena 

(planirano) u namjenu „mješovita namjena“ (1) U okviru izrade Izmjena i dopuna koriste se 

2. Definiranje prometnih koridora između katastarski planovi i geodetske podloge iz važećeg 

Starčevićeve ulice i Hrvatskih branitelja Plana.

3. Ugrađivanje odredbi za provođenje vezanih 

za obnovljive izvore energije, sukladno 

Izmjenama i dopunama Prostornog plana Članak 7.

Brodsko – posavske županije

 (1) Popis  tijela i osoba određenih posebnim 

(2) Navedeni zahtjevi će se na odgovarajući propisima, koja daju zahtjeve (podaci, planske 

način ugraditi u tekstualni i grafički dio PPUO-a. smjernice i propisani dokumenti) za izradu 

prostornog plana iz područja svog djelokruga, te 

drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi Plana je 

Članak 3. sljedeći:

(1) Osnovni razlog i cilj izrade Izmjena i 1. MINISTARSTVO OBRANE

dopuna PPUO KLAKAR je stvaranje prostorne Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša

osnove za očekivani pojačani razvoj naselja i Zvonimirova 4 10000  ZAGREB

pratećih funkcija naselja na području općine.

2. MUP – PU Brodsko – posavska

(2)  Ukupan prostorni razvoj područja općine 

Klakar u skladu je s PPPUO Klakar u svim 3.  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, 

dijelovima, te je ovim Izmjenama i dopunama Plana Uprava za poljoprivredno zemljište, Ul. 

obuhvaćeno jedino omogućavanje izgradnje na Grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB, 

građevnim česticama u kontaktnom području 

naselja, odnosno promjena namjene građevnih 4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, 

čestica unutar građevinskih područja naselja. Uprava šumarstva ,Ulica grada Vukovara 

Također je ovim izmjenama i dopunama potrebno 78, 10 000 ZAGREB

omogućiti izgradnju obnovljivih izvora energije, 

sukladno Izmjenama i dopunama Prostornog plana 5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,  

Brodsko – posavske županije . Uprava gospodarenja vodama, Zagreb, 

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 

6. MINISTARSTVO ZAŠTITE PRIRODE 

Članak 4. I OKOLIŠA, Uprava za zaštitu prirode, 

Ulica Republike Austrije 14, 10000 

(1) Za potrebe izrade Plana nije potrebna izrada ZAGREB

stručnih podloga, odnosno koristit će se stručne 

podloge iz važećeg Plana. 7. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za 

zaštitu kulturne baštine Konzervatorski 

odjel u Osijeku, Osijek, Kuhačeva 27
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8. BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA Članak 9.

Upravni odjel za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša (1) U skladu sa člankom 79. Zakona o 

Petra Krešimira IV 1 prostornom uređenju i gradnji, tijela i osobe iz 

35000  SLAVONSKI BROD članka 7. ove Odluke moraju u svojim zahtjevima 

odrediti važeće propise i njihove odredbe, te druge 

9. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje 

URED DRŽAVNE UPRAVE U zahtjeve u izradi Plana. Ako to ne učine, nositelj 

BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI izrade nije dužan poštivati takve zahtjeve. U tom 

Služba za gospodarstvo slučaju je nositelj izrade Plana dužan posebno 

Odsjek za poljoprivredu, šumarstvo i obrazložiti nepoštivanje zahtjeva.

vodno gospodarstvo

Petra Krešimira IV 1

35000  SLAVONSKI BROD Članak 10.

10. BRODSKO -POSAVSKA ŽUPANIJA (1) Tijela i osobe iz članka 7. ove Odluke dužni 

ZAVOD ZA PROSTORNO su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez 

UREĐENJE naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju 

Trg pobjede bb iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu 

35000  SLAVONSKI BROD Plana.

11.  Državna uprava za zaštitu i spašavanje , 

PU Slavonski Brod, Članak 11.

12. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I (1) Nacrt prijedloga Plana izradit će se 

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, najkasnije u roku od 90 dana od primitka eventualno 

Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB nedostajućih podloga i zahtjeva iz članka 7. ove 

Odluke.

13. SUSJEDNE JEDINICE LOKALNE Prethodna rasprava se neće provoditi, jer se 

SAMOUPRAVE: izrađuju ciljane Izmjene i dopune.

· GRAD SLAVONSKI BROD

· OPĆINA GORNJA VRBA Članak 12.

· OPĆINA GARČIN

· OPĆINA OPRISAVCI (1) U vrijeme izrade Plana nema zabrane 

izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u 

prostoru, odnosno građenje.

Članak 8.

(1) Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i Članak 13.

dopuna Plana je 30 dana od dana dostave ove 

Odluke. U slučaju da tijela i osobe iz članka 7. ove (1) Izvori financiranja za izradu Plana 

Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom osiguravaju se iz Proračuna općine. 

u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 14.

 (1)  Sukladno članku 79. Zakona o prostornom 
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uređenju i gradnji ova Odluka dostavlja se: OPĆINSKO VIJEĆE 

- urbanističkoj inspekciji, OPĆINE KLAKAR

- tijelima i osobama iz članka 7. ove Odluke 

zajedno s pozivom za dostavu zahtjeva iz Klasa: 021-05/12-02/23

članka 79. Zakona o prostornom uređenju i Ur. broj: 2178/07-02-12-1

gradnji. Klakar, 23. listopada 2012. g. 

PREDSJEDNIK 

Članak 15. OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing.str., v.r.

(1) Provođenje ove Odluke povjerava se 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar.

Članak 16.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko 

posavske županije“
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35. II

Na temelju članka 34. Statuta općine Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

Okučani «Službeni vjesnik Brodsko-posavske objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-

županije» br. 10/09) Općinsko vijeće općine posavske županije».

Okučani na svojoj 31. sjednici održanoj 14. 

studenog  2012. godine donijelo je OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

ZAKLJUČAK 

Klasa: 400-06/10-01/06

o usvajanju Financijskog plana za 2013. godinu Urbr: 2178/21-01-10-01

Sloboštine d.o.o. za komunalne djelatnosti Okučani, 14. studenog  2012. godine

Okučani

Predsjednik

Općinsko vijeće

Ivica Pivac, v.r.

I

Usvaja se  Financijski plan  za 2013. godinu  

Sloboštine d.o.o. za komunalne djelatnosti 

Okučani.

OPĆINA  OKUČANI
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36. - Kamila Kolba

- Viktorijin prilaz

Na temelju  članka 35 Zakona o lokalnoj i 2. zona obuhvaća ulice u naselju Okučani:

područnoj /regionalnoj samoupravi/ ("Narodne 

novine" br. 33/01,  60/01, 106/03, 129/05, 109/07, - Stjepana Radića /od pružnog prijelaza/

125/08, 36/09 i 150/11), članka 31, stavak 7  - Hrvatskog vijeća obrane

Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne - Kralja Tomislava

novine" br. 26/03,  82/04, 110/04, 178/04, 38/09, - Antuna Matije Relkovića

79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 34  

Statuta općine Okučani («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije» br. 10/09)  i članka 39 3. zona obuhvaća sljedeće ulice u naselju 

Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani Okučani i  naselja:

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 

br.  16/09), Općinsko vijeće na svojoj  31.  sjednici - Ulicu Bljesak

održanoj 14. studenog  2012. godine, donijelo je - Psunjsku ulicu

- ulicu sv. Vida

ODLUKU - ulica Sloboština

 - Bodegraj

o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu -  Lađevac

- Cage

- Benkovac

                                                                                

I. 4. zona obuhvaća sljedeća naselja:

U Odluci o komunalnom doprinosi - Vrbovljani

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. - Čovac

13/04 i br. 3/09) mjenjaju se  članak 3 i  članak 4 i - Trnakovac

glase: - Gornji Rogolji

- Donji Rogolji

“Članak 3. - Bobare

- Bijela Stijena

U općini Okučani određuju se  sljedeća 

područja zona, a u ovisnosti o pogodnosti položaja 5. zona obuhvaća sljedeća naselja

određenog područja i izgrađenosti infrastruikture, 

tako da ista obuhvaćaju: - Čaprginci

- Lještani

1.  zona obuhvaća ulice u naselju Okučani: - Mašićka Šagovina

- Širinci

      _    Trg dr. Franje Tuđmana - Žuberkovac

- Ante Starčevića

- Josipa Kozarca

- Stjepana Radića /do pružnog prijelaza/ Članak 4.

- Bana Josipa Jelačića

- Blaženog kard. Alojzija Stepinca Komunalni doprinos obuhvaća se i plaća u 

- Grigora Viteza skadu s obujmom, odnosno m3 /prostornom metru/ 

- Fra Luke Ibrišimovića građevine koja se gradi na građevinskoj parceli, a 

- 121. brigade HV ako se uklanja građevina zbog nove građevine ili 
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kada se postojeća građevina dograđuje ili  II.

nadograđuje komunalni doprinos se obračunava u 

razlici obujma na prijašnju građevinu. Ova Odluka stupa na snagu danom 

Jedinična vrijednost za obračun komunalnog donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

doprinosa za pojedine zone u općini Okučani Brodsko-posavske županije" . 

određuje se u iznosu od:

OPĆINSKO VIJEĆE

1. zona 8,00 kn/m3 OPĆINE OKUČANI

2. zona 6,00 kn/m3

3. zona 5,00 kn/m3 KLASA: 021-05/12-01-27

4. zona 4,00 kn/m3 UR. BROJ: 2178/21-01-12-01

5. zona 2,00 kn/m3” Okučanima, 14. studenoga 2012. god.

 

Predsjednik

Općinskog  vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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