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ŽUPANIJA

- akti  župana:

134.

Na  temelju  članka  10.  Zakona  o  službenicima  i  namještenicima  u  lokalnoj  i  područnoj  

(regionalnoj)  samoupravi  (”Narodne  novine”  br.  86/08  i  61/11),  župan  Brodsko-posavske  županije  

donosi

PLAN

o  izmjenama  i  dopunama  Plana  prijema  u  službu  u  2013.

I.

U  Planu  prijema  u  službu  u  2013.  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  br.  3/13)  

Tablica - prilog  Planu  prijema  u  službu  za  2013.,  mijenja  se  i  glasi:
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II.

Ovaj  Plan  objavljuje  se  u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

Klasa  .  023-01/13-01/275
Urbroj:  2178/1-11-01/13-2
Slavonski  Brod,  1.  listopada  2013.

Župan
Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

Upravno tijelo

MSSS PS SSS NSS MSSS PS SSS NSS MSSS PS SSS NSS

Stručna služba 

Županijske skupštine i 

Župana

3 2 11 4 8 3 12 5 0 0 1 0

Ured župana 1 1 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0

Upravni odjel za 

proračun i financije

3 1 13 0 6 1 13 0 2 0 0 0

Upravni odjel za 

obrazovanje, šport i 

kulturu

3 0 1 0 6 0 1 0 2 0 0 0

Upravni odjel za 

zdravstvo i socijalnu skrb

3 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0

Upravni odjel za 

komunalno gospodarstvo 

i zaštitu okoliša

6 0 2 0 7 1 2 0 0 1 0 0

Upravni odjel za 

gospodarstvo

4 0 1 0 7 1 1 0 0 0 0 0

Upravni odjel za 

poljoprivredu

3 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0

Upravni odjel za razvoj i 

europske integracije

4 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0

Upravni odjel za 

graditeljstvo i prostorno 

uređenje

9 4 5 0 16 9 6 0 4 4 1 0

Ured za unutarnju 

reviziju

1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

Broj popunjenih radnih mjesta Potreban broj službenika i 

namještenika na neodređeno 

vrijeme

Potreban broj prijma u 2013.

PS SSS



135. osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i 

odnose se na muške i ženske osobe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, 

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o obvezama i odgovornostima službenika i 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i namještenika, kao i potpisu pismena, te na uredskim 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji 

novine“ br. 86/08), na prijedlog pročelnika odgovara spolu službenika, odnosno namještenika 

županijskih upravnih tijela, župan Brodsko- raspoređenog na radno mjesto.

posavske županije utvrdio je pročišćeni tekst 

Pravilnika o unutarnjem redu.

Pročišćeni tekst Pravilnika obuhvaća Pravilnik o II. UNUTARNJE USTROJSTVENE

unutarnjem redu županijske uprave ("Službeni  JEDINICE

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 21/10.) te 

njegove izmjene i dopune ("Službeni vjesnik Članak 4.

Brodsko-posavske županije" br. 6/12., 2/13. i 7/13.).

Odsjeci (uredi), pododsjeci i odjeljci, kao 

PRAVILNIK unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se u 

sljedećim upravnim tijelima:

o unutarnjem redu županijske uprave

(pročišćeni tekst) - u Upravnom odjelu za Proračun i financije 

ustrojava se Odsjek za javne nabave-Ured 

(u daljnjem tekstu: Ured) i Odsjek za 

I. Opće odredbe Proračun i financijsko-knjigovodstvene 

poslove i Pododsjek za Proračun i 

Članak 1. financijsko-knjigovodstvene poslove 

jedinica lokalne samouprave,

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje - u Stručnoj službi Županijske skupštine i 

ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, župana ustrojava se Odsjek za upravno-

stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, pravne, opće i zajedničke poslove, Odsjek 

broj izvršitelja, prijem službenika i namještenika i za odnose s javnošću-Ured (u daljnjem 

druga pitanja od značenja za rad upravnih tijela tekstu: Ured) i Odsjek za poslove obrane, 

županijske uprave Brodsko-posavske županije (u zaštite i spašavanja,

nastavku teksta: upravna tijela). - u Upravnom odjelu za graditeljstvo i 

prostorno uređenje ustrojava se Ispostava u 

Novoj Gradiški.

Članak 2.

Upravna tijela obavljaju poslove određene Članak 5.

zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu 

županijske uprave Brodsko-posavske županije (u Unutarnje ustrojstvene jedinice iz članka 4. 

nastavku teksta: Odluka, „Službeni vjesnik ovog Pravilnika ustrojavaju se za obavljanje 

Brodsko-posavske županije“ br. 20/05, 23/07, 17/08 sljedećih poslova:

i 17/09) i drugim propisima.

- u Uredu za javne nabave obavljaju se 

poslovi javne nabave propisanih Odlukom 

Članak 3. o ustrojstvu županijskih upravnih tijela, a 

sukladno Zakonu o javnoj nabavi;

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za - u Odsjeku za Proračun i financijsko-
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knjigovodstvene poslove obavljaju se Zakonu o obrani, Zakonu o zaštiti i 

stručni poslovi za pripremu Proračuna, spašavanju i provedbenim propisima;

analizira se i daju mišljenja o programima - u  I spos tavi  Upravnog odje la  za  

javnih potreba,  decentral iziranim graditeljstvo i prostorno uređenje u Novoj 

sredstvima, predlažu mjere uravnoteženja Gradiški izdaju se akti vezani uz provedbu 

bilance sredstava, izrađuje bilanca prihoda i dokumenata prostornog uređenja i 

izdataka, godišnji obračun Proračuna, građenja, te ozakonjenje zgrada i drugi 

priprema javne nabave roba, usluga i upravni i neupravni akti, sukladno Zakonu o 

radova, pruža stručna pomoć u obavljanju prostornom uređenju i gradnji i Zakonu o 

poslova iz djelokruga Upravnog odjela. U postupanju s nezakonito izgrađenim 

Odsjeku se obavljaju i koordiniraju poslovi zgradama za područje grada Nova Gradiška 

vođenja knjigovodstva Županijskog i općina: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji 

proračuna, vođenje poslova za proračune Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, 

jedinica lokalne samouprave, kao i nabava i Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo 

prijem namirnica za restoran i unošenje istih Selo i Vrbje.

u računalni program, te poslovi vezani za 

održavanje instalacija i drugih dijelova 

poslovnih prostora; III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

- u Uredu za odnose s javnošću obavljaju se 

poslovi propisani Odlukom o ustrojstvu Članak 6.

županijskih upravnih tijela, a sukladno 

Statutu Županije, te zakonskim i Upravnim tijelom upravlja pročelnik, a 

podzakonskim aktima radi osiguranja Stručnom službom Županijske skupštine i župana 

pravodobnog i kvalitetnog izvješćivanja pročelnik-tajnik Skupštine.

javnosti o radu županijskih tijela i upravnih Uredom župana upravlja voditelj Ureda.

tijela Županije; Unutarnjom ustrojstvenom jedinicom 

- u Odsjeku za upravno-pravne, opće i upravlja voditelj.

zajedničke poslove obavljaju se najsloženiji Pročelnik, odnosno voditelj, organizira i 

odgovorni poslovi vezano za izradu akata i usklađuje rad upravnog tijela, odnosno unutarnje 

drugih materijala iz nadležnosti Stručne ustrojstvene jedinice.

službe, zatim skrbi se o zastupanju Županije Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog 

pred upravnim i pravosudnim tijelima, tijela pročelnik odgovara županu, kao i za poslove iz 

rješavaju drugostupanjski postupci, njegovog djelokruga.

koordiniraju se aktivnosti vezano za Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje 

pripremu i održavanje sjednica Županijske ustrojstvene jedinice voditelj odgovara nadređenom 

skupštine i njenih tijela i osigurava voditelju unutarnje ustrojstvene jedinice više razine, 

kvalitetna stručna pomoć županu i odnosno pročelniku upravnog tijela.

njegovim zamjenicima, skrbi se o ljudskim Imenovanje privremenog pročelnika 

potencijalima, povođenje zakona i upravnog tijela u razdoblju od upražnjenja radnog 

zakonskih postupaka, te svi drugi stručni mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na 

poslovi za potrebe upravnih tijela; način propisan zakonom, odnosno u razdoblju dulje 

- u Odsjeku za poslove obrane, zaštite i odsutnosti pročelnika, obavlja se u skladu s odlukom 

spašavanja obavljaju se upravni, stručni i župana.

drugi poslovi, te koordiniraju i usklađuju U razdoblju odsutnosti pročelnika 

aktivnosti s nadležnim institucijama vezano upravnog tijela njegove poslove može obavljati 

za pripremu ili ažuriranje procjena službenik istog upravnog tijela kojeg za to pisano 

ugroženosti, planova obrane, planova ovlasti pročelnik, ako nije imenovan privremeni 

zaštite i drugih dokumenata, sukladno pročelnik.
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U slučaju upražnjenosti radnog mjesta Posebni uvjeti za raspored na radna mjesta 

voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice ili službenika je položen državni stručni ispit i stručni 

odsutnosti voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, ispit iz područja propisan posebnim zakonima. 

unutarnjom ustrojstvenom jedinicom izravno Osoba bez položenog državnog stručnog ispita ne 

upravlja pročelnik upravnog tijela, odnosno može biti raspoređena na radno mjesto pod 

nadređeni voditelj unutarnje ustrojstvene jedinice pretpostavkama propisanim zakonom.

više razine. U slučaju dulje odsutnosti voditelja Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa 

unutarnje ustrojstvene jedinice, njegove poslove Zakonom.

može obavljati službenik istoga upravnog tijela 

kojeg za to pisanim putem ovlasti nadređeni 

pročelnik upravnog tijela. Članak 9.

Postupak raspoređivanja na radno mjesto 

Članak 7. provodi se u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.

Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima 

Službenici i namještenici dužni su svoje za provedbu natječaja za prijem u službu pruža 

poslove obavljati sukladno zakonu i drugim Stručna služba Županijske skupštine i župana.

propisima, općim aktima Županije, pravilima Župan daje prethodno odobrenje za popunu 

struke, te uputama pročelnika upravnog tijela, radnog mjesta prijemom službenika u službu, 

voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice i drugih odnosno prijemom namještenika u radni odnos u 

nadređenih službenika. skladu s važećim planom prijema u službu.

IV. PRIJEM U SLUŽBU I RASPORED NA V. SISTEMATIZACIJA RADNIH 

RADNA MJESTA MJESTA

Članak 8. Članak 10.

Službenici i namještenici primaju se u Sastavni dio ovog Pravilnika čini 

službu putem javnog natječaja, na način i po Sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima 

postupku propisan Zakonom o službenicima i koja sadržava popis radnih mjesta, klasifikacijski 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) rang, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na 

samoupravi ("Narodne novine" br. 88/08. i 61/11.) pojedinome radnom mjestu, a sukladno Uredbi o 

Svi službenici u službi na neodređeno ili klasifikaciji radnih mjesta.

određeno vrijeme obvezni su imati položen državni 

stručni ispit.

Članak 11.

Članak 8.a) Kad je za obavljanje poslova pojedinog 

radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, 

Službenik i namještenik može biti pročelnik upravnog tijela, voditelj ustrojstvene 

raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako jedinice, odnosno drugi nadređeni službenik 

ispunjava opće uvjete za prijem u službu, propisane raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među 

zakonom, te posebne uvjete za raspored na radno službenicima i namještenicima raspoređenim na 

mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i 

radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) prioritete službe.

samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10, u 

nastavku teksta: Uredba) i ovim Pravilnikom.
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VI. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I Članak 15.

RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA

Podnošenje prigovora i pritužbi građana 

Članak 12. osigurava se putem Ureda župana i Stručne službe 

Županijske skupštine i župana.

Službenik ovlašten za rješavanje o 

upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka 

koji prethodi rješavanju upravne stvari. VIII. LAKE POVREDE SLUŽBENE 

Kad je službenik u opisu poslova kojeg je DUŽNOSTI

vođenje upravnog postupka ili rješavanje o 

upravnim stvarima odsutan ili postoje pravne Članak 16.

zapreke za njegovo postupanje ili odnosno radno 

mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, Osim lakih povreda službene dužnosti 

odnosno rješavanje upravne stvari, nadležan je p rop isan ih  Zakonom o  s lužben ic ima  i  

pročelnik upravnog tijela. namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

Ako nadležnost za rješavanje pojedine samoupravi, lake povrede službene dužnosti su:

stvari nije određena zakonom, drugim propisom, ni 

ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari 1. kršenje Etičkog kodeksa županijske uprave 

nadležan je pročelnik upravnog tijela. Brodsko-posavske županije, odnosno 

Etičkog kodeksa za državne službenike i 

namještenike koji se primjenjuje do 

VII. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA donošenja Etičkog kodeksa županijskih 

STRANKAMA službenika i namještenika, osim kada su 

time ispunjena obilježja neke od drugih 

Članak 13. povreda službene dužnosti propisanih 

Zakonom;

Raspored radnog vremena i vrijeme rada sa 2. osobito blagi slučaj djela koje sadržava 

strankama, te druga srodna pitanja određuje župan obilježje neke od teških povreda službene 

nakon savjetovanja s pročelnicima upravnih tijela. dužnosti propisanih u članku 46., točka 1., 

Raspored uredovnog vremena za rad sa 2., 3., 6. i 11. Zakona o službenicima i 

strankama ističe se na ulazu u sjedište županijske namještenicima u lokalnoj i područnoj 

uprave, te na web stranici Županije. (regionalnoj) samoupravi, ako osoba 

ovlaštena za pokretanje postupka zbog 

teške povrede službene dužnosti procijeni 

Članak 14. da nije svrhovito pokretati postupak zbog 

teške povrede službene dužnosti.

Na zgradama u kojima djeluju županijska 3. iznošenje u javnost informacija i podataka 

uprava ističu se nazivi županijskih tijela u skladu s do kojih su službenici i namještenici došli 

Uredbom o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela obavljanjem svojih radnih aktivnosti u 

državne, lokalne, područne (regionalne) i mjesne okviru radnog mjesta, komunikacijom ili 

samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne suradnjom s drugim službenicima i na drugi 

ovlasti. način.

U predvorju sjedišta županijske uprave 

ističe se raspored prostorija u zgradi.

Na vratima službenih prostorija ističu se 

osobna imena dužnosnika,  službenika i  

namještenika, te naznaka poslova koje obavljaju.
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IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 136.

Članak 17.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o 

odnosno u radnom odnosu u upravnim tijelima na službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

dan stupanja na snagu ovog Pravilnika bit će područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim novine" br. 86/08. i 61/11.), na prijedlog pročelnika 

Pravilnikom, u rokovima i na način propisan upravnih tijela, župan Brodsko-posavske županije 

Zakonom. donosi

Službenicima i namještenicima će 

rješenjem o rasporedu biti utvrđene obveze sadržane PRAVILNIK

u rješenjima o rasporedu važećima na dan stupanja 

na snagu ovog Pravilnika. o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem redu i sistematizaciji

radnih mjesta u županijskim upravnim tijelima

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika Članak 1.

prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem redu 

upravnih odjela i službi Brodsko-posavske županije, Ovim Pravilnikom mijenja se i dopunjuje 

sa svim svojim izmjenama i dopunama. Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih 

mjesta u županijskim upravnim tijelima ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 21/10., 

Članak 19. 6/12., 2/13. i 7/13.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana 

nakon objave na oglasnoj ploči Brodsko-posavske Članak 2.

županije i web stranici Brodsko-posavske županije.

U članku 16. stavku prvom iza točke 2. 

Klasa: 023-01/13-01/1031 dodaje se točka 3. koja glasi:

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

Slavonski Brod, 14. listopada 2013. "3. iznošenje u javnost informacija i podataka do 

kojih su službenici i namještenici došli obavljanjem 

ŽUPAN svojih radnih aktivnosti u okviru radnog mjesta, 

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r. komunikacijom il i  suradnjom s drugim 

službenicima i na drugi način."

Članak 3.

U članku 10. Pravilnika, sistematizacija 

radnih mjesta mijenja se i dopunjuje, kako slijedi:

U Stručnoj službi Županijske skupštine i 

župana, a) redni broj 2. mijenja se i glasi:

"2. III. Viši referent za stručne i administrativne 
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poslove (tajnik stručnih i radnih tijela) druge kadrovske poslove, kao i ostale poslove po 

nalogu pročelnika Službe."

Potrebno stručno znanje: 

c) pod rednim brojem 11. Referent u pisarnici, - sveučilišni prvostupnik ili stručni 
broj izvršitelja se mijenja, tako da iznosi "4 prvostupnik pravne, ekonomske ili druge 
izvršitelja", od kojeg broja su dva u Ispostavi Nova društvene struke
Gradiška, a dva u sjedištu Brodsko-posavske - jedna godina radnog iskustva na 
županije.odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit
U Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno 

- poznavanje rada na računalu
uređenje

Opis poslova: Obavljanje stručnih poslova 
a) redni broj 6. Viši referent za graditeljstvo i 

koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno 
prostorno uređenje, pod potrebnim stručnim 

utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, 
znanjem dodaje se "pravnog i strojarskog smjera", a 

a osobito obavljanje tajničkih poslova za 
umjesto "jedan (1) izvršitelj" unosi se "četiri (4) 

Koordinaciju za ljudska prava i Povjerenstva za 
izvršitelja".

ravnopravnost spolova, što razumijeva pripremu 
Pod istom točkom opis poslova mijenja se i glasi: 

sjednica, vođenje zapisnika na tim sjednicama, 
"Rješava u upravnim stvarima u svezi izrade i 

izradu akata sa sjednica i praćenje njihove provedbe; 
izdavanja rješenja o izvedenom stanju, obavlja 

vođenje propisanih evidencija i dokumentacije iz 
radnje u upravnom postupku do izdavanja 

područja ljudskih prava i sloboda; zatim obavljanje 
lokacijskih dozvola, uporabnih dozvola, rješenja za 

administrativnih poslova (prijepisi materijala i akata 
građenje, dozvola za uklanjanje, rješenja o 

i sl.) po nalogu nadređenog službenika.
utvrđivanju građevne čestice, te neupravnom 

Broj izvršitelja: dva (2)"
postupku: potvrde glavnog projekta, potvrde 

etažiranja, uvjerenja za uporabu, uvjerenja o 
b) Redni broj 9., naziv radnog mjesta, 

vremenu građenja, potvrde parcelacijskih elaborata, 
potrebno stručno znanje, opis poslova, mijenja se i 

prati stanje u upravnom području prostornog 
glasi:

uređenja i graditeljstva, izrađuje statistička izvješća, 
"Viši referent za kadrovska pitanja

te obavlja druge poslove koje mu povjeri nadređeni 
Potrebno stručno znanje:

službenik.“
- sveučilišni prvostupnik upravno-pravne 

struke ili drugog odgovarajućeg društvenog 
b) redni broj 8. Viši stručni suradnik za 

usmjerenja, iznimno i srednja stručna 
graditeljstvo i prostorno uređenje, pod potrebnim 

sprema: gimnazija i najmanje 10 godina 
stručnim znanjem dodaje se i "strojarskog smjera", a 

radnog staža sukladno odredbi članka 124. 
umjesto "dva izvršitelja", unosi se "4 izvršitelja"

stavak 3. Zakona o službenicima i 
Pod istom točkom opis poslova mijenja se i glasi: 

namještenicima u lokalnoj i područnoj 
"Rješava u upravnim stvarima u svezi izrade i 

(regionalnoj) samoupravi ("NN" br. 86/08 i 
izdavanja rješenja o izvedenom stanju, obavlja 

61/11)
radnje u upravnom postupku do izdavanja 

- položen državni stručni ispit
lokacijskih dozvola, uporabnih dozvola, rješenja za 

- poznavanje rada na računalu građenje, dozvola za uklanjanje, rješenja o 

utvrđivanju građevne čestice, te neupravnom 
Opis poslova: Obavlja kadrovske poslove postupku: potvrde glavnog projekta, potvrde 

za potrebe županijskih tijela u skladu sa zakonom, etažiranja, uvjerenja za uporabu, uvjerenja o 
vodi evidencije iz oblasti rada, prijave, odjave, unos vremenu građenja, potvrde parcelacijskih elaborata, 
podataka u osobni očevidnik, izrađuje prijedloge prati stanje u upravnom području prostornog 
rješenja iz oblasti službeničkih odnosa, obavlja i uređenja i graditeljstva, izrađuje statistička izvješća 
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te obavlja druge poslove koje mu povjeri nadređeni stupnju odlučivanja iz oblasti komunalnog 

službenik." gospodarstva".

c) - u Ispostavi Nova Gradiška, redni broj 4., - iza rednog broja 9. dodaje se nova točka 10. 
naziv radnog mjesta, potrebno stručno znanje i broj koja glasi:
izvršitelja se mijenja i glasi: "Viši stručni suradnik za "Stručni suradnik za promet i infrastrukturu
graditeljstvo i prostorno uređenje, potrebno stručno Opis poslova: Stručno obrađuje pitanja u izradi 
znanje: magistar građevinske, arhitektonske, pravne planova i programa iz područja prometa i prometne 
ili strojarske struke, broj izvršitelja: četiri (4)" infrastrukture, izrađuje i surađuje u pripremi 
Pod istom točkom opis poslova mijenja se i glasi: odgovarajućih prijedloga akata i materijala za 
"Rješava u upravnim stvarima u svezi izrade i župana i Županijsku skupštinu, izgrađuje nacrte 
izdavanja rješenja o izvedenom stanju, sudjeluje i rješenja u upravnim stvarima iz oblasti prometa, 
priprema nacrte prijedloga za izdavanje lokacijskih priprema analitičko-stručne podloge iz područja 
dozvola, uporabnih dozvola, rješenja za građenje, prometa, a iz djelokruga Upravnog odjela za potrebe 
dozvola za uklanjanje, rješenja o utvrđivanju Povjerenstva za usklađivanje voznih redova, 
građevne čestice, te neupravnom postupku: potvrde sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, 
glavnog projekta, potvrde etažiranja, uvjerenja za Zakonu o javnim cestama, te podzakonskim aktima 
uporabu, uvjerenja o vremenu građenja, potvrde iz ove oblasti.
parcelacijskih elaborata, prati stanje u upravnom Stručno obrađuje, prati i analizira stanje i pojave u 
području prostornog uređenja i graditeljstva, komunalnoj oblasti i graditeljstvu, prati provođenje 
izrađuje statistička izvješća, te obavlja druge propisa iz oblasti prostornog planiranja i komunalne 
poslove koje mu povjeri nadređeni službenik." infrastrukture, prati projekte vodoopskrbe i zaštite 

voda, obavlja poslove praćenja stanja, proučavanja i 

- redni broj 5. Viši referent za graditeljstvo i pripreme prijedloga programa razvitka gospodarske 

prostorno uređenje, pod potrebnim stručnim infrastrukture i mreže objekata komunalne 

znanjem dodaje se: "strojarskog smjera", a broj infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne 

izvršitelja umjesto "tri (3) unosi se "pet (5)". samouprave na području Županije, odnosno za 

Pod istom točkom opis poslova mijenja se i glasi: Županiju u cjelini te obavlja i druge poslove po 

"Rješava u upravnim stvarima u svezi izrade i nalogu pročelnika.

izdavanja rješenja o izvedenom stanju, obavlja Potrebno stručno znanje:

radnje u upravnom postupku do izdavanja - sveučilišni prvostupnik prometne struke ili 
lokacijskih dozvola, uporabnih dozvola, rješenja za stručni prvostupnik prometne struke
građenje, dozvola za uklanjanje, rješenja o - tri godine radnog iskustva
utvrđivanju građevne čestice, te neupravnom - položen državni stručni ispit
postupku: potvrde glavnog projekta, potvrde 

- poznavanje rada na računalu
etažiranja, uvjerenja za uporabu, uvjerenja o 

Broj izvršitelja: jedan (1)"
vremenu građenja, potvrde parcelacijskih elaborata, 

prati stanje u upravnom području prostornog 
U Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu

uređenja i graditeljstva, izrađuje statistička izvješća, 

te obavlja druge poslove koje mu povjeri nadređeni 
a) pod rednim brojem 4., uvjeti se mijenjaju i 

službenik."
glase:

- magis t a r  s t ruke  ekonomskog  i l i  
U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i 

pedagoškog smjera ili stručni specijalist 
zaštitu okoliša

ekonomske ili pedagoške struke

- najmanje pet godina radnog iskustva na 
- pod rednim brojem 1. i 5. u opisu poslova 

odgovarajućim poslovima
briše se tekst: "sudjeluje u rješavanju žalbi u drugom 
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b) pod rednim brojem 5., uvjeti se mijenjaju i objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

glase: posavske županije".

- magistar prava ili stručni specijalist pravne 
Klasa: 023-01/13-01/1026struke
Urbroj: 2178/1-11-01/13-1- najmanje četiri godine radnog iskustva na 
Slavonski Brod, 14. listopada 2013.odgovarajućim poslovima

Ž U P A N

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
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137. II.

Međusobna prava i obveze Zavoda za 
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i Na temelju članka 38. stavak 1. Zakona o 
općine Nova Kapela,  a u svezi  izrade 

prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" prostorno–planskog dokumenta iz točke 1. ove 
br. 76/07, 38/08, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 56. Odluke uredit će se posebnim ugovorom.
Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/13-
III.pročišćeni tekst), a na zahtjev načelnika općine 

Nova Kapela, župan Brodsko-posavske županije 
Ova Odluka objavit će se u "Službenom donosi sljedeću

vjesniku Brodsko-posavske županije", a primjenjuje 
se danom donošenja.ODLUKU

Klasa: 350-01/13-01/16
o povjeravanju izrade ciljanih izmjena i dopuna 

Urbroj: 2178/1-11-01/13-1
Prostornog plana uređenja općine Nova Kapela 

Slavonski Brod, 27. studenoga 2013.
Zavodu za prostorno uređenje

Brodsko-posavske županije
ŽUPAN

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

I.

Brodsko-posavska županija povjerava 
obavljanje poslova izrade ciljanih izmjena i dopuna 
Prostornog plana općine Nova Kapela Zavodu za 
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.
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15. Članak  2.

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Davor  

Na  temelju  članka  32.  Statuta  općine  Đuro  Anđelković  za  daljnje  zastupanje  općine  

Davor  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Davor  u  novom  Društvu.

županije”  br.  12/09  i 07/13)  Općinsko  vijeće  

općine  Davor  na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  16.  

rujna  2013.  godine,  donosi Članak  3.

ODLUKU Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  

o  pristupanju  općine  Davor  TD  Vodovod  vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

Zapadne  Slavonije  d.o.o.

OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR

Članak  1.

Klasa  :  940-01/13-01/5

Općina  Davor  pristupa  zajedno  s  Urbroj:  2178/17-01-13-1

gradom  Nova  Gradiška,  općinom  Okučani,  Davor, 16.  rujna  2013.

općinom  Gornji  Bogićevci,  općinom  Stara  

Gradiška,  općinom  Cernik,  općinom  Vrbje,  Predsjednik

općinom  Rešetari,  općinom  Staro  Petrovo  Selo,  Općinskog  vijeća

općinom  Nova  Kapela  i  općinom  Dragalić  Željko  Burazović, v.r.

osnivanju  Trgovačkog  društva  Vodovod  

Zapadne  Slavonije  d.o.o.

OPĆINA  DAVOR
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16. otplata kredita 10 godina, u jednakim 

tromjesečnim ratama

- kamatna stopa:4,00%

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu - naknada za obradu kreditnog zahtjeva: 

(„Narodne novine“ br. 87/08), te članka 32. Statuta 0,78% od odobrenog iznosa kredita, 

općine Davor («Službeni vjesnik Brodsko- jednokratno

posavske županije» br. 12/09 i 07/13) Općinsko - osiguranje naplate: zadužnica korisnika 

vijeće općine Davor na svojoj 3. sjednici održanoj kredita solemizirana kod javnog bilježnika

16. rujna 2013. godine, donosi 

 ODLUKU  Članak 3.

 o zaduživanju općine Davor i realizaciji kredita Ova Odluka stupa na snagu nakon davanja 

 na rok od 10 godina za zatvaranje financijske suglasnosti Vlade RH, a objavit će se u «Službenom 

konstrukcije  projekta Izgradnje Poslovno- vjesniku Brodsko-posavske županije».

gospodarske zone „Davor“ u Davoru

OPĆINA DAVOR

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Članak 1. KLASA: 403-01/13-01/5

URBROJ: 2178/17-01-13-01

Na temelju Zakona o proračunu i Statuta Davor, 16. rujna 2013.

općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 12/09 i 07/13) donesena je Odluka o PREDSJEDNIK

zaduživanju. OPĆINSKOG VIJEĆA:

Općinsko vijeće općine Davor zadužuje Željko Burazović, v.r.

ovom Odlukom općinu Davor u iznosu od 

2.000.000,00 kuna kod CROATIA BANKA d.d. 

Zagreb, Kvaternikov trg 9, ZAGREB, a u svrhu 

realizacije projekta Izgradnja Poslovno gospodarske 

zone „Davor“ u Davoru.

17.

Članak 2.

Na osnovi provedenog postupka javne 

nabave i prispjele ponude općinski je načelnik 

odabrao, a Općinsko vijeće potvrdilo odabir 

najpovoljnije ponude ponuđača CROATIA BANKA 

d.d. Zagreb, Kvaternikov trg 9, ZAGREB, kao 

najpovoljniju ponudu.

Uvjeti korištenja kredita:

- iznos kredita:2.000.000,00 kuna

- krajnji rok korištenja:12 mjeseci od potpisa 

ugovora o kreditu

- rok otplate:poček 5 godina, a nakon toga 

Na temelju članka 32. Statuta općine Davor 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 

broj 12/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Davor 

na svojoj 3. sjednici održanoj 16. rujna 2013 . 

godine, donosi 

ODLUKU

o imenovanju potpisnika žiro računa općine 

Davor
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Članak 1. 18.

Za potpisnike žiro računa općine Davor 

imenuju se : Na temelju članka 32. Statuta općine Davor 

( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

1. Đuro Anđelković, OIB: 89822452904 , broj 12/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Davor 

Davor, Kralja Tomislava 30 - općinski na svojoj 3. sjednici održanoj 16. rujna 2013. godine, 

načelnik općine Davor donijelo je 

2. Željko Burazović, OIB: 93568428225 , ODLUKU

Orubica, Stjepana Radića 26 - predsjednik 

Općinskog vijeća općine Davor o imenovanju Komisije za Statut i Poslovnik

3. Ivica Marjanović, OIB: 30792740311, 

Davor, Frankopanska 25 - pročelnik I

Jedinstvenog upravnog odjela općine 

Davor. U Komisiju za Statut i Poslovnik imenuju 

se:

Članak 2. 1. Ivica Marjanović

2. Željko Burazović

Danom stupanja na snagu ove Odluke 3. Danijela Pišonić

stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju 4. Nina Gelemanović

potpisnika žiro računa općine Davor, Klasa:021- 5. Tomislav Jurčević 

05/09-01/4, Urbroj: 2178/17-05-09-3 od 8. lipnja 

2009. godine.  

II

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Ova Odluka stupa na snagu danom Brodsko-posavske županije“.

donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE DAVOR

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE DAVOR Klasa:021-05/13-01/4

Urbroj:2178/17-01-13-08

Klasa: 021-05/13-01/4 Davor, 16. rujna 2013.

Urbroj: 2178/17-01-13-07

Davor, 16. rujna 2013. PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

PREDSJEDNIK Željko Burazović, v.r.

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Željko Burazović, v.r.
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19. Klasa:810-01/13-01/7 

Urbroj:2178/17-01-13-3

Davor, 16. rujna 2013.

Na temelju članka 6. stavka 3. i 4. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju PREDSJEDNIK

(«Narodne novine» broj 79/07) članka 10. OPĆINSKOG VIJEĆA:

Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih Željko Burazović, v.r.

snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine» broj 

40/08, 44/08), Općinsko vijeće općine Davor na 3. 

sjednici održanoj 16. rujna 2013. godine donijelo je

20.

 ODLUKU

 o imenovanju članova Stožera za zaštitu  i Na temelju članka 109. Zakona o proračunu 

spašavanje općine Davor („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 32. 

Statuta općine Davor («Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije» broj 12/09 i 07/13.), Općinsko 

I. vijeće općine Davor na svojoj 3. sjednici održanoj 

16. rujna 2013. godine, donijelo je 

U Stožer za zaštitu i spašavanje općine 

Davor imenuju se:  ZAKLJUČAK

1. Goran Zlatanović, načelnik Stožera

2. Ivica Marjanović, zamjenik načelnika  o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna 

Stožera općine  Davor za razdoblje 

3. Mladen Vi to l ić ,  č lan  Stožera  za  1. 1. – 30. 6. 2013. godine

protupožarnu zaštitu

4. Marijan Furić, član Stožera za komunalne  I.

djelatnosti

5. Marko Ciprić, predstavnik Policijske Usvaja se financijsko Izvješće o izvršenju 

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

6. Željko Valešić, predstavnik PU za zaštitu i 2013. godine.

spašavanje 

7. Dr. Danijel Tadić, član Stožera za II.

medicinsko zbrinjavanje 

8. Branko Gelemanović, član Stožera za Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

veterinarsko zbrinjavanje donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku 

9. Miroslav Gelemanović, član Stožera za Brodsko-posavske županije».

zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE DAVOR

II.

Klasa: 400-01/12-01/4

Ova Odluka stupa na snagu danom Urbroj: 2178/17-01-13-13

donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Davor, 16. rujna 2013.

Brodsko-posavske županije».

PREDSJEDNIK

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKOG VIJEĆA:

Željko Burazović, v.r.
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21. 22.

Na  temelju  članka  6., 47. i  56.  Zakona  o  Na temelju članka 4. i članka 39. stavak 2. 
proračunu  («Narodne  novine» broj 87/08. i  Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 
136/12.)  i  članka  32. Statuta  općine  Davor  87/08. i 136/12.) i članka 32. Statuta općine Davor 
(«Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije» («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 12/09  i  07/13.),  Općinsko  vijeće  općine  broj 12/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Davor 
Davor  na  4. sjednici  održanoj  26. rujna   2013. na svojoj 4. sjednici održanoj 26. rujna 2013. 
godine,  donijelo  je  godine, donosi 

ODLUKU ODLUKU

 
o  izmjeni  i  dopuni Odluke  o  izvršenju   o izmjeni i dopuni Plana Proračuna općine 

Proračuna  općine  Davor  za  2013. godinu  Davor za 2013. godinu

 

Članak  1. Članak 1.

U članku  2. Odluke  o  izvršenju  Proračun općine Davor za 2013. godinu 
Proračuna  općine  Davor  za  2013. godinu,  mijenja se i glasi :
Klasa:400-01/12-01/4, Urbroj:2178/17-01-12-7  

od  17. 12. 2012. godine  iza  stavka  1. dodaje  se  PRIHODI  7.087.700,00 kuna
novi  stavak  2.  koji  glasi: RASHODI 7.087.700,00 kuna

 
„Općina  Davor  u  2013. godini  zadužuje  

se  za  iznos  kredita  od  2.000.000,00  kuna  i  Članak 2.
očekivani  iznos  ukupnoga  duga  na  kraju  

proračunske  godine  iznosit  će  2.000.000,00 Prihodi i rashodi Proračuna po grupama 
kuna“. utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2013. 
Dosadašnji  stavak  2.  postaje  stavak  3. godinu.

Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz 
Članak  2. rashoda po osnovnim namjenama.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom Prihodi i rashodi u Bilanci, te rashodi u 
donošenja  i  objavit  će  se  u  «Službenom  posebnom dijelu Proračuna povećavaju se, 
vjesniku  Brodsko-posavske  županije». odnosno smanjuje kako slijedi: 

OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  DAVOR

Klasa: 400-01/12-01/4

Urbroj: 2178/17-01-13-15

Davor, 26. rujna  2013.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Željko  Burazović, v.r.
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Članak 3. OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR

Sredstva se raspoređuju tijekom godine i 
stavljaju na raspolaganje svim nositeljima i Klasa: 400-01/12-01/4
korisnicima proračunskih sredstava u okviru Urbroj: 2178/17-01-13-14
ostvarenih prihoda, ovisno o dospijeću obaveza. Davor, 26. rujna 2013.

Proračun se provodi od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2013. godine. PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Burazović, v.r.

Članak 4.

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

- postupak,

- rokovi za priključenje,

Temeljem članka 209. i 210. Zakona o 

vodama (Narodne novine broj: 153/2009, 63/2011, 

130/2011, 56/2013 ), a na prijedlog „Slavče“ d.o.o. Članak 2.

za komunalne djelatnosti Nova Gradiška, ulica 

Ljudevita Gaja 56, OIB: 88106895548 (u daljnjem Pod komunalnim vodnim građevinama, u 

tekstu: Isporučitelj vodne usluge), i članka 34. smislu ove Odluke, smatraju se:

Statuta općine Okučani ("Službeni vjesnik  

Brodsko-posavske županije" br 10/09 i 4/13), 1. građevine za javnu vodoopskrbu

Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 4. 2. građevine za javnu odvodnju .

sjednici održanoj 21. studenog  2013. godine 

donijelo je Vodne usluge su:

1. usluge javne vodoopskrbe

ODLUKU  2. usluge javne odvodnje.

o priključenju na komunalne vodne građevine 

na području općine Okučani Članak 3.

Isporučitelj vodnih usluga je: „Slavča“ 

I. OPĆE OREDBE d.o.o. za komunalne djelatnosti Nova Gradiška, 

Ljudevita Gaja 56.

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju:

OPĆINA  OKUČANI
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II. OBVEZA PRIKLJUČENJA III. POSTUPAK

Članak 4. Članak 8.

Priključenje na sustav javne vodoopskrbe i Postupak priključenja na komunalne vodne 

sustav javne odvodnje (u daljnjem tekstu: građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 

priključak)  vrši se sukladno  općim i tehničkim pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

uvjetima isporuke vodnih usluga  isporučitelja, Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine 

koji su objavljeni na internet stranici isporučitelja ili zakoniti posjednik građevine uz prethodnu 

vodnih usluga (www.slavca.hr), a javnosti će biti pisanu suglasnost vlasnika.

dostupni za sve vrijeme njihova važenja. Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se u 

pisanom obliku/tipski obrazac, a mora sadržavati 

sljedeće podatke:

Članak 5.

1. podatke o podnositelju zahtjeva (ime i 

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik prezime, OIB, adresu stanovanja i broj 

postojeće građevine, odnosno druge nekretnine ili telefona),

onih koje će se tek izgraditi na području općine 2. podatke o građevini, odnosno nekretnini  

Okučani, dužan je priključiti svoju građevinu, (adresa na kojoj se izvodi priključak, 

odnosno drugu nekretninu, na izgrađenu katastarsku česticu, katastarsku općinu, 

komunalnu vodnu građevinu, a najkasnije u roku namjenu građevine),

od 1 godine od dana stupanja na snagu ove Odluke. 3. popis priloženih dokumenata.

Članak 6. Članak 9.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik Dokumentima koji čine prilog zahtjevu za 

poljoprivrednog zemljišta može sukladno ovoj izgradnju kućnog priključka vlasnik ili drugi 

Odluci podnijeti zahtjev za priključenje zakoniti posjednik nekretnine mora dokazati da je 

poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevina za koju se traži priključak njegova ili istu 

građevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu ima u zakonitom posjedu, a u tu svrhu može 

navodnjavanja, ali se pritom, ne mogu obvezati na koristiti: 

takvo priključenje.

1. građevine:

a) izvadak iz katastarskog plana za česticu na 

Članka 7. kojoj se nalazi građevina koja se 

pr ik l juču je  na komunalne vodne 

Od obveze pr ikl jučenja na javni građevine,

vodoopskrbni sustav općine Okučani  može se b) zemljišnoknjižni izvadak za česticu na 

izuzeti vlasnik ili drugi zakoniti posjednik kojoj se nalazi građevina koja se 

građevine koji je na zadovoljavajući način pr ik l juču je  na komunalne vodne 

pojedinačno osigurao svoje potrebe u skladu s građevine,

odredbama Zakona o vodama. c) dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik 

ili da ima pisanu suglasnost vlasnika

2. poljoprivredno zemljište:

a) izvadak iz katastarskog plana,

b) zemljišnoknjižni izvadak
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c) dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik troškovnikom radova priključenja koji čini 

ili da ima pisanu suglasnost vlasnika, sve sastavni dio ugovora (količina i vrsta radova i 

za česticu koja se priključuje na komunalne materijala), način plaćanja cijene priključenja, rok 

vodne građevine. izvođenje radova priključenja, te odredbu o predaji 

izgrađenoga priključka u vlasništvo isporučitelja 

bez naknade.

Članak 10.

Isporučitelj, na temelju zahtjeva za Članak 13.

priključenje donosi odluku o dozvoli priključenja 

na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu: Priključenje građevina i drugih nekretnina 

odluka o dozvoli priključenja) ako su za na vodne građevine izvodi isključivo isporučitelj ili 

priključenje ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi 

iz općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga podnositelj zahtjeva za priključenje.

isporučitelja iz članka 4. ove Odluke i ako je Gradnju priključka stručno nadzire 

zahtjev potpun u smislu članka 9. ove Odluke. ovlaštena osoba javnog isporučitelja vodne usluge.

Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga 

članka, isporučitelj će zahtjev za priključenje 

odbiti. IV. ROKOVI 

Isporučitelj je obvezan o zahtjevu za 

priključenje odlučiti u roku od 30 dana od dana Članak 14.

primitka zahtjeva za priključenje ili odbiti zahtjev 

pisanim putem. Rok za podnošenje zahtjeva za priključenje 

postojećih objekata je 1 godina od dana stupanja na 

snagu ove Odluke, ukoliko su osigurani uvjeti za 

Članak 11. priključenje na komunalne vodne građevine.

Novoizgrađeni objekti dužni su se 

Odluka o dozvoli priključenja mora priključiti na komunalne vodne građevine  prije 

sadržavati: podatke o građevini, odnosno drugoj uporabe objekta ukoliko su osigurani uvjeti za 

nekretnini koja se priključuje (mjesto/adresa priključenje na komunalne vodne građevine.

priključenja, broj katastarske čestice, namjena i Isporučitelj će pisanim putem obavijestiti 

dr.), ime i prezime vlasnika ili zakonitog vlasnike ili korisnike nekretnina o mogućnosti za 

posjednika /tvrtka, OIB, prebivalište odnosno priključenje na komunalne vodne građevine.

boravište/sjedište, za zakonitog posjednika valjani 

pravni temelj posjedovanja i uputu o pravnom Pisana obavijest iz prethodnog stavka ovog 

lijeku. članka sadrži sljedeće: obavijest o dužnosti 

priključenja na komunalne vodne građevine, rok za 

podnošenje zahtjeva za priključenje, popis 

Članak 12. dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev 

za priključenje i upućivanje na prekršajne odredbe 

Podnositelj zahtjeva za priključenje iz Zakona  o vodama.

članka 8. ove Odluke, dužan je s isporučiteljom 

sklopiti ugovor o izgradnji priključka na 

komunalne vodne građevine. V. PRIJELAZNE I ZAVŠNE ODREDBE

Ugovor o izgradnji priključka obvezno 

sadrži: naziv ugovornih strana, podaci o građevini Članak 15.

ili drugoj nekretnini koja se priključuje, vrstu 

priključka, cijenu radova priključenja utvrđena Ovom Odlukom stavlja se izvan snage 
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Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu općine Okučani u 1/1 dijela, stvarno utvrđene 

na opskrbu pitkom vodom na području općine ukupne površine od 50,00 m2, dvosobni stan na 

Okučani objavljena u "Službenom vjesniku  drugom katu (jugozapad) i pripadajuća drvarnica u 

Brodsko-posavske županije"  br. 11/05. podrumu.

Početna cijena iznosi 180.000,00 kn 

Članak 16. (slovima: stoosamdesettisućakuna).

Ova Odluka stupa na snagu danom  

donošenja, a bit će objavljena u "Službenom II. 

vjesniku Brodsko-posavske županije".

          Ukupna kupoprodajna cijena predstavlja 

OPĆINA OKUČANI kunsku protuvrijednost eura prema srednjem tečaju 

OPĆINSKO VIJEĆE Hrvatske narodne banke na dan uplate i kupac je 

plaća odjednom, u roku od 15 (petnaest) dana od 

Klasa: 363-02/13-05/04 primitka obavijesti o konačnosti zaključka o izboru 

Ur. broj: 2178/21-01-13-01 najpovoljnijeg ponuđača.

Okučani, 21. studenoga  2013. godine Na temelju istog tečaja obračunavaju se i 

sva ostala plaćanja.

Predsjednik Osim kupoprodajne cijene, troškova 

Općinskog vijeća procjene vrijednosti stana i troškova objave ovog 

Ivica Pivac, v.r. natječaja u lokalnom tjedniku kupac je dužan platiti 

i porez na promet nekretnina i sve druge obveze 

vezane za sklapanje i provedbu kupoprodajnog 

ugovora.

36. III.

           Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve 

Temeljem članka 34. Statuta općine fizičke i pravne osobe koje prema propisima 

Okučani ("Službeni vjesnik  Brodsko-posavske Republike Hrvatske mogu biti stjecatelji 

županije" br 10/09 i 4/13), Općinsko vijeće općine nekretnina.

Okučani na svojoj 4. sjednici održanoj 21. studenog  

2013. godine 

donijelo je IV.

ODLUKU            Stan se prodaje, kupuje i preuzima u 

zatečenom stanju, prema zemljišnoknjižnom, 

o prodaji stana  u vlasništvu općine Okučani katastarskom kao i stvarnom stanju na dan objave 

javnim prikupljanjem pisanih ponuda javnog natječaja. U cijeni je sadržana samo 

vrijednost stana koji se kupuje po načelu „viđeno – 

kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore 

I. kupca na materijalne i pravne nedostatke. 

 

Predmet prodaje je stan u zgradi u 

Okučanima, Ante Starčevića  3a, u zgradi 

sagrađenoj na kčbr. 349, k.o.  Okučani  vlasništvu  
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V. OPĆINA OKUČANI

OPĆINSKO VIJEĆE

           Pisane ponude za kupnju stana podnose se na 

adresu: Općina Okučani, trg dr. Franje Tuđmana br. Klasa: 363-02/13-05/05

1, 35430 OKUČANI, u roku od 15 dana osobno ili Ur. broj: 2178/21-01-13-01

preporučeno, računajući od prvog sljedećeg dana Okučani, 21. studenoga  2013. godine

nakon objave na oglaasnoj ploči općine Okučani, u 

zatvorenim omotnicama s naznakom: „Javni Predsjednik 

natječaj za prodaju stana – ne otvaraj“. Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

VI. 

            Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom 

ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju 

dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje 37.

između ponuđača. Natječaj se provodi i u slučaju 

samo jedne ponude. Povjerenstvo koje provodi 

natječaj može bez navođenja razloga predložiti da Na temelju članka 47. Zakona o 

općinski načelnik ne prihvati niti jednu ponudu. prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 

76/07, 38/09,55/11,90/11, 50/12), članka 11. 

Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim 

VII. pokazateljima izvješća o stanju u prostoru 

("Narodne novine" broj 117/12) i članka 34. Statuta 

           Zaključak općinskog načelnika o općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-

najpovoljnijem ponuđaču dostavlja se svim posavske županije" br 10/09 i 4/13), Općinsko 

ponuđačima s uputom da mogu uložiti prigovor u vijeće općine Okučani na svojoj 4. sjednici 

roku od 8 dana od dana primitka Zaključka. održanoj 21. studenog 2013. godine donijelo

ODLUKU 

VIII.

o izradi izvješća o stanju u prostoru za općinu 

            Izabranom ponuđaču uplaćena jamčevina Okučani

se uračunava u konačni iznos cijene iz  

kupoprodajnog ugovora, dok se ostalim 

sudionicima Natječaja jamčevina vraća u roku od 8  Članak 1.

dana od dana konačnosti Zaključka o izboru 

najpovoljnijeg ponuđača, u nominalnom iznosu  

bez kamata.  Ovom Odlukom se odobrava izrada 

IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

 ZA OPĆINU OKUČANI.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom II.

donošenja, a bit će objavljena u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije". Za izradu Izvješća je potrebito osigurati 

novčana sredstva iz Proračuna općine Okučani.
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 Članak 2.  II.

Ova Odluka stupaju na snagu osmog dana Ova Odluka stupa na snagu danom 

od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku donošenja, a bit će objavljena u "Službenom 

Brodsko-posavske županije". vjesniku Brodsko-posavske županije".

 

 OPĆINA OKUČANI OPĆINA OKUČANI

 Općinsko vijeće OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/13-01-32 Klasa: 363-02/13-05/06

Ur. broj: 2178/21-01-13-01 Ur. broj: 2178/21-01-13-01

Okučani, 21. studenoga 2013. godine Okučani, 21. studenoga 2013. godine

PREDSJEDNIK Predsjednik 

OPĆINSKOG VIJEĆA Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r. Ivica Pivac, v.r.

38. 39.

Na temelju članka 27. Zakona o Na temelju članka 27. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. 

39/13), članka 34. Statuta općine Okučani 39/13), članka 34. Statuta općine Okučani 

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

10/09 i 4/13) i članka 39. Poslovnika Općinskog 10/09 i 4/13) i članka 39 Poslovnika Općinskog 

vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko- vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br 16/09 i 16/13), Općinsko posavske županije" br 16/09 i 16/13), Općinsko 

vijeće općine Okučani na svojoj 4. sjednici vijeće općine Okučani na svojoj 4. sjednici 

održanoj 21.studenog 2013. godine donijelo je održanoj 21. studenog 2013. godine donijelo je

ODLUKU ODLUKU 

o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu 

zakupa na poljoprivrednom zemljištu u zakupa ribnjaka u vlasništvu 

vlasništvu Republike Hrvatske Republike Hrvatske

I. I.

Ovom Odlukom se IVICA PIVAC,  Ovom Odlukom se IVICA PIVAC, 

predsjednik Općinskog vijeća općine Okučani iz predsjednik Općinskog vijeća općine Okučani iz 

Bodegraja 11. imenuje za člana Povjerenstva za Bodegraja 1, imenuje za člana Povjerenstva za 

dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u dodjelu zakupa ribnjaka u vlasništvu Republike 

vlasništvu Republike Hrvatske. Hrvatske.
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II. Gradiška, Slavonskih graničara 20/11 za prinudnog 

upravitelja zgrada na području općine Okučani za 

Ova Odluka stupa na snagu danom koje suvlasnici nisu osigurali upravljanje.

donošenja, a bit će objavljena u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije".

Članak 2.

OPĆINA OKUČANI

OPĆINSKO VIJEĆE "INGRES" d.o.o. će obavljati poslove 

prinudnog upravitelja počevši od 1. siječnja 2014. 

Klasa: 363-02/13-05/06 godine.

Ur. broj: 2178/21-01-13-02 Prinudna uprava po "INGRES" d.o.o. će 

Okučani, 21. studenoga 2013. godine prestati kada suvlasnici zgrade sami osiguraju 

upravljanje zgradom i o tome obavijeste 

Predsjednik Jedinstveni upravni odjel općine Okučani, zaštitu 

Općinskog vijeća čovjekovog okoliša i "INGRES" d.o.o.

Ivica Pivac, v.r.

Članak 3.

"INGRES" d.o.o. dužan je obavijestiti sve 

suvlasnike u zgradama za koje nije osigurano 

40. redovno upravljanje da je imenovan za prinudnog 

upravitelja i izvjestiti ih o općim uvjetima za 

održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

 Na temelju članka 385. Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima ('Narodne 

novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, Članak 4.

129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 

153/09, 143/12 ), članka članka 34. Statuta općine Ova Odluka stupa na snagu osamog dana 

Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske od objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

županije" br 10/09 i 4/13) i članka 39 Poslovnika posavske županije", a primjenjivat će se od 1. 

Općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni siječnja 2014. godine. 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br 16/09 i  

16/13), Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj OPĆINA OKUČANI

4. sjednici održanoj 21. studenoga 2013. godine OPĆINSKO VIJEĆE

donijelo je 

Klasa: 371-05/13-05/01

ODLUKU Ur. broj: 2178/21-01-13-01

 Okučani, 21. studenoga 2013. godine

o određivanju prinudnog upravitelja za 

poslove uprave na zgradama za koje nije Predsjednik 

osigurano upravljanje Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine 

Okučani određuje "INGRES" d.o.o. Nova 
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41. - pregled i ocjena pristiglih ponuda,

- utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja za davanje 

Na temelju članka 10. Zakona o koncesije ili prijedloga odluke o 

koncesijama ("Narodne novine" br. 143 /12), poništenju postupka davanja koncesije i 

članka članka 34. Statuta općine Okučani obrazloženje tih prijedloga,

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br - obavljanje ostalih poslova potrebitih za 

10/09 i 4/13) i članka 39 Poslovnika Općinskog provedbu postupka davanja koncesije.

vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br 16/09 i 16/13), Općinsko 

vijeće općine Okučani na svojoj 4. sjednici  Članak 3.

održanoj 21. studenog 2013. godine donijelo je

 Članovi Stručnog povjerenstva se imenuju 

RJEŠENJE na vrijeme od četiri godine i mogu se ponovo 

imenovati.

o imenovanju Stručnog povjerenstva  

za koncesije za općinu Okučani

 Članak 4.

Članak 1.  Tehničke, stručne i administrativne 

poslove za potrebe Stučnog povjerenstva obavlja 

 Ovim Rješenjem se imenuje Stručno Jedinstveni upravni odjel općine Okučani.

povjerenstva za koncesije za općinu Okučani:

1. ACA VIDAKOVIĆ, načelnik općine Članak 5.

Okučani

2. IVICA PIVAC, predsjednik Općinskog Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

vijeća donošenja, a bit će objavljena u "Službenom 

3 . Dr. MARIO BOKULIĆ, zamjenik vjesniku Brodsko-posavske županije".

načelnika općine

4. SINIŠA MARTINOVIĆ, zamjenik OPĆINA OKUČANI

načelnika oćine OPĆINSKO VIJEĆE

 5 . IVO SERDAR, vijećnik Općinskgo vijeća

 Klasa: 363-01/13-05-07

Ur. broj: 2178/21-01-13-01

 Članak 2. Okučani, 21. studenoga 2013. godine

 Zadaci Sručnog povjerenstva jesu: Predsjednik 

Općinskog vijeća

- pružanje pomoći davatelju koncesije pri Ivica Pivac, v.r.

pripremi dokumentacije za nadmetanje, 

pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i 

primljenih ponuda, te kriterij za odabir 

ponuda,
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OPĆINA  PODCRKAVLJE

15. Mjesni  odbor  Donji  Slatinik

1. U  naselju  Donji  Slatinik  naziva  se  

Na  temelju  članka  32.  Statuta  općine  Ulica  Donji  Slatinik.

Podcrkavlje  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-

posavske  županije”  br.  4/13),  Općinsko  vijeće  

općine  Podcrkavlje  na  svojoj  4.  sjednici  Mjesni  odbor  Dubovik-Matković  Mala

održanoj  13.  studenoga  2013.  godine  donosi

1. U  naselju  Dubovik  naziva  se  Ulica  

ODLUKU Dubovik.

o  određivanju  i  formiranju  ulica  na  2. U  naselju  Matković  Mala  naziva  se   

području  mjesnih  odbora  Donji  Slatinik,  Ulica  Matković  Mala.

Dubovik-Matković  Mala,  Glogovica,  Gornji  

Slatinik,  Grabarje,  Kindrovo,  Oriovčić,  

Podcrkavlje  i  Rastušje Mjesni  odbor  Glogovica

1. U  naselju  Glogovica  naziva  se  Ulica  

Članak  1. Glogovica.

Općinsko  vijeće  općine  Podcrkavlje  u  

smislu  uređenja  naselja  formira  i  određuje  Mjesni  odbor  Gornji  Slatinik

naziv  ulica  na  području  mjesnih  odbora Donji  

Slatinik,  Dubovik-Matković  Mala,  Glogovica,  1. U  naselju  Gornji  Slatinik  naziva  se  

Gornji  Slatinik,  Grabarje,  Kindrovo,  Oriovčić,  Ulica  Gornji  Slatinik.

Podcrkavlje  i  Rastušje.

Mjesni  odbor  Grabarje

Članak  2.

1. U  naselju  Grabarje  naziva  se  Ulica  

U  svezi  članka  1.  ove  Odluke  određuju  Grabarje.

se  nazivi  ulica  kako  slijedi:
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Mjesni  odbor  Kindrovo 16.

1. U  naselju  Kindrovo  naziva  se  Ulica  

Kindrovo. Na  temelju  članka  29.  stavka  1.  točke  

5.  Zakona  o  zaštiti  i  spašavanju  Narodne  

2. U  naselju  Crni  Potok  naziva  se  Ulica  novine  broj  174/01,  79/07,  38/09.  i  127/10),  

Crni  Potok. članka  21.  stavka  2.  Pravilnika  o  mobilizaciji  i  

djelovanju  operativnih  snaga  zaštite  i  

spašavanja  (Narodne  novine  broj  40/08.  i  

Mjesni  odbor  Oriovčić 44/08)  i  članka  47.  Statuta  općine  Podcrkavlje  

(”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  

1. U  naselju  Oriovčić  naziva  se  Ulica  br.  4/13),  načelnik  općine  Podcrkavlje  25.  

Oriovčić. studenoga  2013.  godine  donosi

ODLUKU

Mjesni  odbor  Podcrkavlje

o  imenovanju  povjerenika  Civilne  zaštite  u  

1. U  naselju  Podcrkavlje,  ulica  od  k.č.  općini  Podcrkavlje

255  k.o.  Grabarje  Brodsko  do  k.č. 2/68 

k.o.  Podcrkavlje  s  desne  strane  (od  krb. 

94  do kbr. 106)  naziva  se  Ulica  Članak  1.

Grabarje.

U  slučaju  neposredne  prijetnje,  

katastrofe  i velike  nesreće  čije  posljedice  

Mjesni  odbor  Rastušje nadilaze  mogućnosti  gotovih  operativnih  snaga  

općine  Podcrkavlje,  mobiliziraju  se  povjerenici  

1. U  naselju  Rastušje  naziva  se  Ulica  Civilne  zaštite.

Rastušje.

Povjerenici  Civilne  zaštite  mobiliziraju  

se  po  nalogu  načelnika  općine,  a  sukladno  

Članak  3. Planu  zaštite  i  spašavanja  općine  i  Planu  

Civilne  zaštite  općine  Podcrkavlje.

Ova  Odluka  objavit  će  se  u  

„Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  

županije”  i  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  Članak  2.

objavljivanja.

Sukladno  članku  9.  Zakona  o  zaštiti  i  

OPĆINSKO  VIJEĆE spašavanju,  operativnim  snagama  zaštite  i  

OPĆINE  PODCRKAVLJE spašavanja  na  području  općine  Podcrkavlje  

rukovodi  i  koordinira  načelnik  općine  

Klasa  :  015-01/13-01/1 Podcrkavlje  uz  stručnu  pomoć  Stožera  zaštite  i  

Urbroj:  2178/13-01-13-1 spašavanja  općine  Podcrkavlje.

Predsjednik

Općinskog  vijeća Članak  3.

Damir  Miletić, ing., v.r.

Za  povjerenike  Civilne  zaštite  općine  

Podcrkavlje  imenuju  se  predstavnici  mjesnih  
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odbora  na  području  općine  Podcrkavlje. Za  područje  Mjesnog  odbora  Glogovica

za  povjerenika  Civilne  zaštite  imenuje  se:

Za  zamjenike  povjerenika  Civilne  Marko  Jarić  iz  Glogovica  95,

zaštite  općine  Podcrkavlje  imenuju  se  članovi  

mjesnih  odbora  s  područja  općine  Podcrkavlje. a  za  zamjenika  povjerenika  Civilne  zaštite  

imenuje  se:

Nikola  Stuparić  iz  Glogovica  9.

Članak  4.

Za  područje  Mjesnog  odbora  Brodski  Za  područje  Mjesnog  odbora  Grabarje  

Zdenci za  povjerenika  Civilne  zaštite  imenuje  za  povjerenika  Civilne  zaštite  imenuje  se:

se: Željko  Perković  iz  Grabarje  60,

Mario  Lovrić  iz  Drenićeve  7,

a  za  zamjenika  povjerenika  Civilne  zaštite  

a  za  zamjenika  povjerenika  Civilne  zaštite  imenuje  se:

imenuje  se: Alen  Andrić  iz  Grabarje  29 a.

Ivan  Marjanović  iz  Drenićeve  4.

Za  područje  Mjesnog  odbora  Kindrovo  

Za  područje  Mjesnog  odbora  Donji  za  povjerenika  Civilne  zaštite  imenuje  se:

Slatinik  za  povjerenika  Civilne  zaštite  imenuje  Goran  Andrić  iz  Kindrovo  9,

se:

Šimo  Nikolić  iz  Donji  Slatinik  48, a  za  zamjenika  povjerenika  Civilne  zaštite  

imenuje  se:

a  za  zamjenika  povjerenika  Civilne  zaštite  Mario  Vuković  iz  Kindrovo  14.

imenuje  se:

Dinko  Marjanović  iz  Donji  Slatinik  54.

Za  područje  Mjesnog  odbora  Oriovčić  

za  povjerenika  Civilne  zaštite  imenuje  se:

Za  područje  Mjesnog  odbora  Dubovik- Igor  Dulj  iz  Oriovčić  32 a,

Matković  Mala  za  povjerenika  Civilne  zaštite  

imenuje  se: a  za  zamjenika  povjerenika  Civilne  zaštite  

Mato  Kovačević  iz  Dubovik  3, imenuje  se:

Mato  Lovaković  iz  Oriovčić  37.

a  za  zamjenika  povjerenika  Civilne  zaštite  

imenuje  se:

Danijel  Conjar  iz  Matković  Mala  14. Za  područje  Mjesnog  odbora  

Podcrkavlje  za  povjerenika  Civilne  zaštite  

imenuje  se:

Za  područje  Mjesnog  odbora  Gornji  Vladimir  Matijevac  iz  Brodska  72,

Slatinik  za  povjerenika  Civilne  zaštite  imenuje  

se: a  za  zamjenika  povjerenika  Civilne  zaštite  

Ivica  Šarić  iz  Gornji  Slatinik  49, imenuje  se:

Željko  Pejić  iz  Brodska  18.

a  za  zamjenika  povjerenika  Civilne  zaštite  

imenuje  se:

Tomislav  Matošić  iz  Gornji  Slatinik  12.
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Za  područje  Mjesnog  odbora  Rastušje  Članak  5.

za  povjerenika  Civilne  zaštite  imenuje  se:

Vlado  Tadijanović  iz  Rastušje  42, Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  

a  za  zamjenika  povjerenika  Civilne  zaštite  vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

imenuje  se:

Tomislav  Butković  iz  rastušje  44. OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  PODCRKAVLJE

Za  područje  Mjesnog  odbora  Tomica  za  Klasa  :  810-01/13-01/17

povjerenika  Civilne  zaštite  imenuje  se: Urbroj:  2178/13-01-13-1

Damir  Miletić  iz  Trnovačka  2, Podcrkavlje,  25. XI  2013. g.

a  za  zamjenika  povjerenika  Civilne  zaštite  Općinski  načelnik

imenuje  se: Tomislav  Trtanj, v.r.

Goran  Vrkljan  iz  Sv.  Ružarije  58.
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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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