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OPĆINA  BUKOVLJE

1. Članak 2.

Osnovica za obračun plaće službenika i 

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđuje se kolektivnim ugovorom za službenike i 

(„Narodne novine“ br. 28/10.), Općinsko vijeće namještenike u jedinicama lokalne i područne 

općine Bukovlje na svojoj 5. sjednici održanoj 5. (regionalne)samouprave na državnoj razini ili 

ožujka 2014.godine    donosi Pravilnikom. 

 Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena 

ODLUKU kolektivnim ugovorom na državnoj razini ili 

Pravilnikom,  utvrđuje ju odlukom općinski 

o plaći službenika i namještenika u načelnik.

Jedinstvenom upravnom odjelu općine 

Bukovlje

Članak 3

Članak 1. Za obračun plaće službenika i namještenika, a 

prema složenosti poslova radnog mjesta, u 

Plaću službenika, odnosno namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje primjenjuju se  sljedeći koeficijenti:

čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta na koje je službenik, odnosno 1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1,5

namještenik raspoređen i osnovice za obračun 2. Viši stručni suradnik  -  1,3

plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu 3. Referent – komunalni redar  - 1,1

radnog staža, ukupno najviše 20 %. 
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Članak 4. 2.

Ostala materijalna prava i druga prava iz radnog 

odnosa službenici i namještenici ostvaruju u 

postupku i na način kako je to utvrđeno kolektivnim 

ugovorom za službenike i namještenike u 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave na državnoj razini, a ako nije utvrđeno 

kolektivnim ugovorom na državnoj razini utvrđuje 

ih Pravilnikom općinski načelnik. 

Članak 5.

Rješenje o plaći i ostalim pravima iz radnog odnosa 

za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela donosi 

općinski načelnik.

Rješenje o plaći i ostalim pravima iz radnog odnosa 

za službenike i namještenike Jedinstvenog 

upravnog odjela donosi pročelnik.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti 

odredbe Odluke o plaći službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 17/2011).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 021-05/14-01/2

Ur.broj: 2178/25-02-14-1

Bukovlje,  5. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević inž. građ., v.r.

Na temelju članka 31. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu pročišćeni tekst 

("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 

57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 

79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13,i 153/13) i 

članka 25. Statuta općine Bukovlje (¨Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije ¨ broj, 11/01, 

04/06, 05/07, 11/09, 08/13), Općinsko vijeće 

općine Bukovlje na 5. sjednici održanoj 5. ožujka 

2014. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o  komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

             Ovom se Odlukom propisuju uvjeti, način, 

mjerila i rokovi za plaćanje komunalnog doprinosa 

na području općine Bukovlje i to:

1. područja zona u općini Bukovlje ovisno o 

pogodnosti položaja određenog  područja,

2. jed in ična vr i jednos t  komunalnog 
3doprinosa određena u kunama po m  

građevine za pojedine zone,

3. način obračuna i rokovi plaćanja 

komunalnog doprinosa,

4.  postupak kod izdavanja rješenja o 

komunalnom doprinosu,

5. uvjeti i razlozi zbog kojih se u 

pojedinačnim slučajevima može odobriti 

djelomično ili potpuno oslobađanje od 

plaćanja komunalnog doprinosa, 

6. izvori sredstava iz kojih će se namiriti 

iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog 

oslobađanja od plaćanja komunalnog 

doprinosa.



Članak 2. II. TEMELJNE ODREDBE

 Komunalni doprinos prihod je Proračuna 1.) Područja zona na području općine 

općine Bukovlje. Bukovlje

Sredstava komunalnog dopr inosa 

namijenjena su financiranju gradnje objekata i Članak 4.

uređaja komunalne infrastrukture:

1. javne površine, U općini Bukovlje utvrđene su dvije zone i to: 
2. nerazvrstane ceste, I.    ZONA-obuhvaća naselja: Bukovlje i 
3. groblja, Vranovci
4. javne rasvjete. II . ZONA-obuhvaća naselja: 

Korduševci, Ježevik, i Šušnjevci

Članak 3. 2.) Jedinična vrijednost komunalnog 

doprinosa
Komunalni doprinos plaća vlasnik 

građevne čestice na kojoj se gradi građevina, Članak 5.
odnosno investitor. 

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog 
građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u doprinosa po vrsti građevine i uređaja komunalne 
podmirenju troškova izgradnje objekta i uređaja infrastrukture i po pojedinim zonama iz članka 4 i 
komunalne infrastrukture utvrđenih Programom 5. ove Odluke određuje se u kunama po m3 
mjera za unapređenje stanja u prostoru i potrebe građevine i iznosi u: 
uređenja zemljišta u skladu s postavkama 

dokumenta prostornog uređenja kao i u skladu s  I. zoni, jedinična vrijednost komunalnog 
Planom razvojnih programa koji se donose na doprinosa iznosi:
temelju posebnih propisa i Programom gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za a) za stambenu građevinu:  20,00  kn/m3;
svaku kalendarsku godinu, kojeg donosi Općinsko b) za pomoćnu građevinu:  10,00 kn/m3;
vijeće, a koji obavezno sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju              -javne površine         4,00  kn
objekata i uređaja, te za nabavu opreme,              -javna rasvjeta          6,00  kn
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za              -groblje                     4,00  kn
ostvarivanje Programa s naznakom izvora              -nerazvrstane ceste   6,00  kn
financiranja djelatnosti.

Izvršno tijelo dužno je do kraja ožujka svake -Ukupno stambena  građevina:   20,00 kn / m3;
godine podnijeti Općinskom vijeću izvješće o -Ukupno pomoćna građevina:     50% od 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja stambene građevine.
komunalne infras t rukture za pre thodnu 

kalendarsku godinu. II. zoni, jedinična vrijednost komunalnog 

doprinosa iznosi:

a) za stambenu građevinu:  12,00  kn/m3;

b) za pomoćnu građevinu:    6,00 kn/m3;

         

             -javne površine         4,00  kn

             -javna rasvjeta          3,00  kn
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             -groblje                     2,00  kn komunalni se doprinos plaća na razliku u obujmu u 

             -nerazvrstane ceste   3,00  kn odnosu na raniju, odnosno postojeću građevinu. 

-Ukupno stambena  građevina: 12,00 kn / m3;

-Ukupno pomoćna građevina:   50% od stambene Članak 8.

građevine.

Visina komunalnog doprinosa izračunava 

Pod pojmom pomoćnih građevina smatraju se: se množenjem obujma građevine, odnosno tlocrtne 

garaže, spremišta, šupe, nadstrešnice, ljetne površine građevine iz članka 7. ove Odluke s 

kuhinje, spremišta poljoprivrednih proizvoda, jediničnom vrijednosti komunalnog doprinosa po 
3štale, svinjci i slično. m  građevine propisanog člankom 5. i 6. ove 

Odluke, za zonu u kojoj se građevina nalazi. 

Obujam građevine utvrđuje se sukladno 
Članak 6. odredbama Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma 

građevine za obračun komunalnog doprinosa 

(“NN” br. 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12).

Članak 9.

Za otvorene bazene i druge otvorene građevine 
2

komunalni se doprinos obračunava po m  tlocrtne 

površine te građevine, pri čemu je jedinična 
 I. zoni, jedinična vrijednost komunalnog vrijednost komunalnog doprinosa za obračun 

2doprinosa iznosi: njezine površine po m , izražena u kunama jednaka 

jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za 
3 a)  za stambenu građevinu:  4,00  kn/m3; obračun obujma po m  građevine u I. i II. zoni 

b)  za pomoćnu građevinu:  0,00 kn/m3; stambenog objekta.

II. zoni, jedinična vrijednost komunalnog 

doprinosa iznosi: Članak 10.

a)    za stambenu građevinu:   2,00  kn/m3; Komunalni doprinos se plaća jednokratno 
c)  za pomoćnu građevinu:   0,00 kn/m3; u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o 

komunalnom doprinosu.
Pod pojmom pomoćnih građevina smatraju se: Ukoliko se podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik 
garaže, spremišta, šupe, nadstrešnice, ljetne zgrade pisano ne izjasni o načinu plaćanja 
kuhinje, spremišta poljoprivrednih proizvoda, komunalnog doprinosa do dana izdavanja rješenja 
štale, svinjci i slično. o komunalnom doprinosu, Jedinstveni upravni 
         odjel izdat će rješenje s jednokratnim plaćanjem.
3.)  Način obračuna i rokovi plaćanja Na iznos komunalnog doprinosa, 
komunalnog doprinosa utvrđenoga prema stavku 2. ovog članka, u slučaju 

jednokratnog plaćanja, obračunavat će se popust u 
Članak 7. iznosu od 25 %. 

3
Komunalni doprinos se plaća po m  Obročno plaćanje komunalnog doprinosa 

građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kada odobrava se najviše na 12 mjesečnih obroka. Prvi 
se građevina uklanja zbog gradnje nove ili se obrok se obračunava u visini od 30% cjelokupnog 
postojeća građevina nadograđuje ili dograđuje, iznosa i dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od 

Obvezniku komunalnog doprinosa koji je podnio 

zahtjev do 30.6.2013.godine za legalizaciju 

nezakonito izgrađene stambene i pomoćne 

građevine jedinična vrijednost komunalnog 

doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture i po pojedinim zonama iz članka 4.i 

6. određuje se u kunama po m3 građevine i iznosi u:

-
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dana izvršnosti rješenja, a preostali obroci 15-tog u 1. Iznos sredstava komunalnog doprinosa 

mjesecu počevši od mjeseca nakon kojeg je na koji je obveznik dužan platiti,

naplatu dospio prvi obrok. 2. Način i rokove plaćanja komunalnog 

Podnositelj zahtjeva ili vlasnik zgrade dužan je doprinosa,

prilikom podnošenja zahtjeva za obročno plaćanje 3. Prikaz načina obračuna komunalnog 

priložiti bjanko zadužnicu solemniziranu od doprinosa za građevinu koja se gradi,

javnog bilježnika, kao sredstvo osiguranja 4. Popis objekata i uređaja komunalne 

plaćanja, i to u visini ukupnog iznosa obračunatog infrastrukture koje će općina izgraditi u 

komunalnog doprinosa. skladu s   Programom gradnje objekata i 

Na dospjeli neplaćeni iznos komunalnog doprinosa uređaja komunalne infrastrukture.,

plaća se zakonska zatezna kamata. U slučaju kada 5. Obvezu općine o razmjernom povratu 

podnositelj zahtjeva ili vlasnik zgrade ne plati dva sredstava u odnosu na izgrađenost objekata 

uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos i  uređaja  komunalne infrastrukture iz 

komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu točke 4. ovog članka i ostvareni priliv 

odmah. sredstava.

Članak 11. Članak 14.

Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se Protiv Rješenja o obvezi plaćanja 

izdati prije nego je za istu građevinu izvršena uplata komunalnog doprinosa dopuštena je žalba i ista se 

komunalnog doprinosa ili kod obročne uplate, podnosi mjerodavnom drugostupanjskom tijelu u 

nakon izvršene uplate prvog obroka. skladu s poukom o pravnom lijeku.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu 

izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje.

Članak 15.

Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu 4.) Postupak kod izdavanja rješenja o 
izvršava tijelo iz članka 11. ove Odluke u postupku komunalnom doprinosu i razlozi povrata 
i na način određen propisima o prisilnoj naplati sredstava komunalnog doprinosa
poreza na dohodak, odnosno dobit.

Članak 12.

Članak 16.Rješenje o komunalnom doprinosu izdaje 

Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje.
Kada općina Bukovlje ne izvrši svoju Postupak obračuna komunalnog doprinosa 

obvezu iz članka 13. stavka 4. ove Odluke, a koja je pokreće se po zahtjevu stranke ili po službenoj 
određena rješenjem o komunalnom doprinosu i dužnosti po primitku dokumentacije koju dostavlja 
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju 
infrastrukture, izvršit će povrat sredstava kojeg se može graditi.
komunalnog doprinosa sa zakonskom kamatom.

Članak 13.

             Rješenje iz članka 10. ove Odluke obvezno 

sadrži:
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5.) Opći uvijeti i razlozi zbog kojih se u 6.) Izvor sredstava iz kojih će se namiriti 

pojedinačnim slučajevima može odobriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog 

oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađanja od plaćanja komunalnog 

doprinosa

Članak 17.

Članak 19.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za                 Općina Bukovlje kao investitor izgradnje 
slučaj potpunog ili djelomičnog oslobođenja od ne podliježe obvezi plaćanja komunalnog 
plaćanja komunalnog doprinosa predviđaju se iz doprinosa.
Proračuna općine Bukovlje.Općinsko vijeće općine Bukovlje može 

osloboditi obveznika u cijelosti ili djelomično 

obveze plaćanja komunalnog doprinosa koji gradi 
III. ZAVRŠNE ODREDBEgrađevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, 

socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, 
Članak 20.predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem 

obrazovanju, te građevine za potrebe  javnih 
Danom stupanja na snagu ove Odluke o ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu 

komunalnom doprinosu općine Bukovlje prestaje općine Bukovlje i Brodsko-posavske županije, kao 
vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu općine i građevine za potrebe vjerskih zajednica.
Bukovlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske Općinsko vijeće općine Bukovlje može na traženje 
županije« broj 20/04, 05/07, 17/09, 8/13 i 17/13).investitora odobriti djelomično oslobađanje 

obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore 

koji grade građevine od posebnog interesa za 
Članak 21.razvitak i gospodarski napredak općine Bukovlje, 

kao poticaj u zapošljavanju na području općine 
Ova Odluka stupa na snagu danom Bukovlje.

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".

Članak 18.
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BUKOVLJESukladno Zakonu o pravima hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
Klasa: 021-05/14-01/3obitelji (“Narodne novine” br. 174/04., 92/05., 
Urbroj: 2178/25-02-14-12/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 
Bukovlje, 5. ožujka 2014 .g.140/12., 33/13 i 148/13 ) i Uredbe o mjerilima za 

stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i 
PREDSJEDNIK članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili 

OPĆINSKOG VIJEĆAnestalog branitelja (“Narodne novine” br.36/97., 
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.5/98 i 15/99), oslobođeni su plaćanja komunalnog 

doprinosa investitori stambenih objekata koji se 

grade za potrebe stambenog zbrinjavanja 

navedenih kategorija, a koji nemaju riješeno 

stambeno pitanje.

Kad osoba iz prethodnog navedenih 

kategorija, koja nema riješeno stambeno pitanje, 

sama investira građenje stambenog objekta bit će 

oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa u 

skladu s mjerilima iz stavka 1. ovog članka.
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3. - u poglavlju 3.2. Epidemiološka i sanitarna 

opasnost na način da isto sada glasi:

„Za zadovoljavajuću zaštitu i spašavanje 

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i s t anovn i š tva  i  ma te r i j a ln ih  dobara  od 

spašavanju (N.N.  br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10)  epidemiološke sanitarne opasnosti na području 

i  članka  25.  Statuta općine  Bukovlje  ("Službeni  općine Bukovlje bile bi potrebne sljedeće snage:

vjesnik Brodsko-posavske  županije"  br. 11/01, - Stožer zaštite i spašavanja općine 

04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) Općinsko  vijeće  Bukovlje, 8 članova

općine  Bukovlje  na  5. sjednici održanoj 5. ožujka 

2014.g. donijelo  je Za potres kao najveći rizik, odnosno ugrozu s 

najvećim posljedicama na području općine 

ODLUKU Bukovlje potrebno je osnovati tim CZ opće 

namjene s minimalno 17 pripadnika.

o usvajanju izmjena Procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Podizanje i razvoj potrebnih snaga regulirat će se 

od katastrofa i velikih nesreća Planovima zaštite i spašavanja.“

Članak 1. Članak 2.

U Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i Izmjene Procjene ugroženosti stanovništva, 

kulturnih dobara od katastrofa i velikih nesreća materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i 

izrađen od ovlaštene tvrtke „IN KONZALTING velikih nesreća daju se na uvid općinskom 

d.o.o. za poslovne usluge“ Slavonski Brod, koji je načelniku, članovima Općinskog vijeća, 

usvojen na 9. sjednici Općinskog vijeća održanoj č l anov ima S tože ra  za š t i t e  spašavan ja ,  

23. prosinca 2010.g. odlukom pod brojem KLASA: Zapovjedništvu civilne zaštite i službenicima 

021-05/10-01/20, URBROJ: 2178/25-02-10-1 općine Bukovlje.

mijenja se:

- u poglavlju 3.2. POTRES na način da isto Članak 3.

sada glasi:

„Za zadovoljavajuću zaštitu i spašavanje Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

stanovništva i materijalnih dobara od potresa na objavljivanja u "Službenom  vjesniku  Brodsko-

području općine Bukovlje bile bi potrebne sljedeće posavske županije".

snage:

- Stožer zaštite i spašavanja općine OPĆINSKO VIJEĆE  

Bukovlje , 8 članova, OPĆINE BUKOVLJE

- JVP Slavonski Brod, 6 vatrogasaca i 2 

vozila, Klasa: 021-01/14-01/4

- HGSS-stanica Požega-10 članova i 2 Urbroj: 2178/25-02-14-1

vozila, Bukovlje,  5. ožujka 2014. godine.

- tvrtke iz područja prijevoza, 5 vozila i 2 

radna stroja, PREDSJEDNIK VIJEĆA    

- Tim CZ-a opće namjene, 17 obveznika i 3 Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

vozila,

- načelnik kao zapovjednik civilne zaštite,

- udruge od značaja za zaštitu i spašavanje, 

20 članova.“

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  4 Strana:  209



4. Članak 4.

Ova Odluka dostavit će se predsjedniku  

Temeljem Zakona o trgovačkim društvima Općinskog vijeća općine Bukovlje.

članak 437.točka 1. („Narodne novine“ 11/93, 

34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 

137/09, 152/11, 111/12 i 144/12), članka 6. Izjave o Članak 5.

osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, i 

Statuta općine Bukovlje članaka 40.e točka13. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

skupština društva  dana 26. srpnja 2013. godine objavljuje se u "Službenom vjesniku Brodsko-

donosi posavske županije".

 

ODLUKU U Bukovlju, 26. srpnja 2013. godine

o imenovanju Nadzornog odbora SKUPŠTINA DRUŠTVA

 Davor Petrik, v.r.

Članak 1.

Imenuju se članovi Nadzornog odbora Bukovlje 

d.o.o., Bukovlje,u sljedećem sastavu:

5.

1. Igor Đaković,           Domovinskog rata 5,     

Bukovlje,   OIB: 94058822406 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 

2. Tomislav Valić,        Stjepana Radića 37,       područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 

Bukovlje,  OIB: 83979639275 novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno 

3. Mario Rosandić,       Firov kraj 12,     tu m a če n je , 1 2 9/ 05 ,  10 9 /07, 125/08, 36/ 09, 150/11 i 

Bukovlje,  OIB: 72536762368 144/12),i članka 15. Statuta općine Bukovlje 

4. Danijel Kovačević,   Dragutina Rakovca 86,  ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

Bukovlje,  OIB: 90129070523 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) načelnik općine 

5. Marinko Jušćak,      Dragutina Rakovca 38,  Bukovlje donosi:

Bukovlje,  OIB: 55014404652

RJEŠENJE

o imenovanju predstavnika  općine Bukovlje u Članak 2.
Skupštini TD „Bukovlje“ d.o.o. Bukovlje 

Imenovanim članovima iz članka 1.ove Odluke 

mandat započinje 26.srpnja 2013.god.i traje 4 
I godine.

Općinski načelnik DAVOR PETRIK iz Bukovlja, 

Stjepana Radića 59 imenuje se za predstavnika Članak 3.
općine Bukovlje u Skupštini trgovačkog društva 

„Bukovlje“ d.o.o. Bukovlje.Svi dosadašnji članovi Nadzornog odbora 

razrješuju se dužnosti s danom 26. srpnja 

2013.godine.

.
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II II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i Operativne snage za zaštitu i spašavanje na 

objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko- području općine Bukovlje su:

posavske županije». 1. Stožer zaštite i spašavanja općine Bukovlje

2. Tim  Civilne zaštite opće namjene općine 

OPĆINA BUKOVLJE Bukovlje 

KLASA: 023-05/13-01/21

URBROJ: 2178/25-01-13-1 III.

Bukovlje,  21. lipnja 2013.g.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, 

NAČELNIK pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje 

Davor Petrik, v.r. mjera i postupaka u cilju sprečavanja nastanka, 

ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i 

velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne 

timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni 

za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja 

6. stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na 

cjelokupnom području općine Bukovlje.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih 

Na temelju članka 29. stavka 1., alineje 5. djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti 

Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka 

broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 40. e katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati 

Statuta općine Bukovlje ( „Službeni vjesnik obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je 

Brodsko-posavske županije“ br. 11/01, 04/06, proglašena katastrofa.

5/07, 11/09 i 08/13), načelnik općine Bukovlje je 

dana 11. veljače 2014. godine donio

IV.

ODLUKU

o određivanju operativnih snaga zaštite i Operativnim snagama rukovodi i koordinira 

spašavanja i pravnih osoba od interesa za načelnik općine Bukovlje uz stručnu potporu 

zaštitu i spašavanje na području općine Stožera zaštite i spašavanja općine Bukovlje. U 

Bukovlje katastrofama i velikim nesrećama načelnik općine 

Bukovlje izravno zapovijeda operativnim snagama 

zaštite i spašavanja općine Bukovlje.

I.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i V.

pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na 

području općine Bukovlje sa ciljem priprema i Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje 

sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i općine Bukovlje su one pravne osobe koje su 

velikih nesreća. svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, 

ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji 

tih djelatnosti na području općine Bukovlje. Pravne 

osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i 

spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih 
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dobara općine Bukovlje su: 7.

1. Specijalistička ordinacija obiteljske medicine 

Ines Zelić Baričević dr.med.

2. Ordinacija dentalne medicine Mirna Petrović Teme l j em č l anka  10 .  Zakona  o  

dr.med.dent. službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

3. Ljekarna Matej područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

Pravne osobe i ostali subjekti iz točke V. ove novine", broj 86/08 i 61/11) i članka 40e. Statuta 

Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-

spašavanju. Za razradu dobivenih zadaća i posavske županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 

usklađivanje s operativnim snagama iz točke I. i 8/13) općinski načelnik općine Bukovlje dana 24. 

istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i ožujka 2014. godine donosi

spašavanja za područje općine Bukovlje.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave ODLUKU 

kao svojom redovnom djelatnošću djeluju 

sukladno svojim operativnim planovima i Planu o izmjenama i dopunama Plana prijema u 

zaštite i spašavanja za područje općine Bukovlje. službu u Jedinstveni  upravni odjel općine 

S ostalim pravnim osobama od interesa za zaštitu i Bukovlje za razdoblje 2014.-2015. godinu

spašavanje na području općine Bukovlje zaključuje 

se ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se 

definirati potrebni ljudski resursi i materijalna I.

oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav 

zaštite i spašavanja za područje općine Bukovlje. U Planu prijema u službu u Jedinstveni 

upravni odjel općine Bukovlje za razdoblje 

2014.-2015. godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-

VI. posavske županije" broj 27/13) članak II. 

mijenja se i glasi:

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko- Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 

posavske županije". Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje, 

potreban broj službenika i namještenika na 

Klasa:810-01/14-01/1 neodređeno vrijeme za razdoblje 2014.-2015. 

Urbroj: 2178/25-01-14-1 godinu utvrđuje se kako slijedi:

Bukovlje, 11. veljače 2014. godine

Načelnik

Davor Petrik, v.r.
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II. IV.

Članak III. mijenja se i glasi: Ova Odluka o izmjenama i dopunama 

Plana prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu općine Bukovlje za razdoblje 2014.-2015. godinu 

Jedinstvenog upravnog odjela općine Bukovlje i ("Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije" 

utvrđivanju radnih mjesta u Jedinstvenom broj 27/13) stupa na snagu danom objavljivanja u 

upravnom odjelu općine Bukovlje predviđena su “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

ukupno 3 radna mjesta. županije”. 

III. KLASA: 023-05/14-01/16

URBROJ: 2178/25-14-01

Članak IV. mijenja se i glasi: Bukovlje 24. ožujka 2014. godine

Na dan 24. ožujka 2014. godine utvrđuje se 

da u Jedinstvenom upravnom odjelu postoje Općinski načelnik

nepopunjena sljedeća radna mjesta: Davor Petrik, v.r.

- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 

1  izvršitelj

- Referent- komunalni redar – 1 izvršitelj.

 
Naziv radnog mjesta  
 

 
Broj 
sistematiziran
ih mjesta  

 
Stanje 
popunjenosti 
radnih mjesta  

 
Potreban broj 
službenika/  
namještenika u 
2014. godini  

 
Ukupno  
planirano  

 
Procelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela  
(magistar struke ili strucni 
specijalist pravnog  smjera  

 
1  

 
0  

 
0  

 
0  

 
Viši stručni suradnik  
(magistar prava ili stručni 
specijalist pravnog  ili 
ekonomskog  smjera  

 
1  

 
1  

 
1  

 
1  

Referent- Komunalni redar 
(Srednja stručna sprema)  

1  0  1  1  

UKUPNO  
 

3  
 

1  2  2  
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8. Članak 6.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o Stanje potraživanja općine Bukovlje na 

proračunu ("Narodne novine", broj 87/08) dan 31.12.2013.godine iznose 1.837.022 kn.

Općinsko vijeće općine Bukovlje na  5. sjednici 

održanoj  5. ožujka 2014. godine donosi Članak 7.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ Stanje nepodmirenih obveza. Na dan 

31.12.2013 .g. iznosi 290.338 kn, a odnose se na 

nepodmirene obveze na kraju izvještajnog o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 
razdoblja  plaće, dobavljači i jamčevine.razdoblje od 1. siječnja-31. prosinca 

2013. godinu
Članak 8.

OPĆI DIO
Izvršenje Proračuna općine Bukovlje za 

2013. godinu po proračunskim stavkama vidljivo je Članak 1.
iz priložene tabele: godišnji obračun Proračuna 

općine Bukovlje za razdoblje 1.siječnja-Godišnjim izvještajem Proračuna općine 
31.prosinca 2013.g.Bukovlje utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od  

3.138.670 kn.
Članak 9.

Članak 2.
Posebni dio godišnjeg izvješ ta ja 

Proračuna općine Bukovlje za razdoblje 1.siječnja-Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna u 
31. prosinca 2013.g. sadrži rashode i izdatke navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom 
izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po iznosu od 2.905.251 kn.
osnovnim i potanjim namjenama.

Članak 3.
Članak 10.

Razlika između ukupno ostvarenih 
Godišnji obračun Proračuna zajedno s prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka 

usporednim pregledom planiranih i ostvarenih daje višak prihoda i primitaka:
prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će  - ostvareni prihodi i primici 3.138.670  kn
objavljen u "Službenom vjesniku Brodsko-- izvršeni rashodi i izdaci 2.905.251 kn
posavske županije»".-Višak prihoda i primitaka 233.419   kn

OPĆINSKO VIJEĆE Članak 4.
OPĆINE BUKOVLJE

Stanje žiro računa općine Bukovlje na dan 
Klasa: 400-01/14-01/211. 1. 2013. godine iznosilo 31.457  je kuna, a na dan 
Ur.broj: 2178/25-02-14-131. 12. 2013. godine iznosilo je 146.709 kuna, 
Bukovlje, 5. ožujka 2014. g.stanje blagajne na dan 31. 12. 2013. g. iznosilo je 

3.055,26 kn. 
PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆAČlanak 5.
Danijel Kovačević inž.građ., v.r. 

Općina Bukovlje nije primala niti davala 

zajmove.
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OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

2. području općine Donji Andrijevci (u daljnjem 

tekstu: općina).

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno 

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi bez obzira u kojem su rodu navedeni.

(“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - 

pročišćeni tekst), odredbi Zakona o lokalnim Članak 2.

izborima (“Narodne novine” broj 144/12), te 

članka 36. Statuta općine Donji Andrijevci Članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" vijeća) biraju hrvatski državljani s navršenih 18 

10/09, 2/11 i 3/13) Općinsko vijeće općine Donji godina koji imaju prebivalište na području mjesnog 

Andrijevci, na 5. sjednici održanoj 18.3.2014. odbora za čije se vijeće provode izbori.

godine, donijelo je Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran 

hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života 

ODLUKU koji ima prebivalište na području mjesnog odbora 

za čije se vijeće provode izbori.

o izboru članova vijeća mjesnih odbora Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima 

na području općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem, 

razmjernim izbornim sustavom.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 3.

Članak 1.

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost 

Ovom se Odlukom uređuje izbor članova vijeća njihova glasovanja.

mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na 
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Birač na istim izborima može glasovati samo izborima počinje danom konstituiranja vijeća i 

jedanput. traje do stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća 

Nitko ne može glasovati u ime druge osobe. o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u skladu 

Nitko ne može zahtijevati izjašnjavanje birača o s ovom Odlukom.

njegovom glasačkom opredjeljenju. Od dana stupanja na snagu odluke Općinskog 

Birač je slobodan objaviti svoje glasačko vijeća o raspisivanju izbora pa do izbora novog 

opredjeljenje. predsjednika vijeća, predsjednik vijeća može 

Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog obavljati samo poslove koji su neophodni za 

glasovanja ili zbog toga što nije glasovao. redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog 

odbora.

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim 

Članak 4. izborima počinje danom konstituiranja vijeća i 

traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća 

Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeće izabranih na redovnim izborima.

općine Donji Andrijevci posebnom odlukom Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu 

kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora. opozivi.

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti 

izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 odgovoran na bilo koji drugi način zbog 

dana. glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova 

na sjednicama vijeća.

Članak 5.

Članak 7.

Redovni izbori za članove vijeća održavaju se, u 

pravilu, treće nedjelje u mjesecu svibnju svake Član vijeća ne može istovremeno biti:

četvrte godine. - općinski načelnik, odnosno njegov zamjenik,

Iznimno, zbog smanjenja troškova izbora, - član uprave trgovačkog društva u većinskom 

održavanje izbora za članove vijeća mjesnih vlasništvu općine,

odbora može biti istovremeno s održavanjem - ravnatelj ustanove kojoj je općina osnivač.

izbora za članove u Europski parlament iz 

Republike Hrvatske.

U slučaju iz prethodnog stavka, nadležna izborna Članak 8.

tijela za mjesne odbore bit će ista tijela (u istom 

sastavu) koja će biti nadležna za provedbu izbora za Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti 

članove u Europski parlament. može se kandidirati za člana vijeća, a ako bude 

Prijevremeni izbori za članove vijeća kojima je izabrana za člana vijeća, do dana konstituiranja 

mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno 

roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća. prihvaćanju dužnosti člana vijeća obavijestiti 

Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka 4. ovoga Jedinstveni upravni odjel općine Donji Andrijevci 

članka trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

se održavaju redovni izbori, a prije njihovog Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata 

održavanja, u tom se mjesnom odboru prijevremeni prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o 

izbori neće održati. tome obavijestiti predsjednika vijeća u roku od 

osam dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu 

počinje mirovati protekom tog roka.

Članak 6. Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 

2. ovoga članka mandat miruje po sili zakona.

Mandat članova vijeća izabranih na redovnim Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član 
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vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 

prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske 

zahtjev predsjedniku vijeća. Pisani zahtjev dužan presude,

je podnijeti u roku od osam dana od dana prestanka - ako mu prestane prebivalište na području mjesnog 

obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje odbora, danom prestanka prebivališta,

mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja - ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom 

pisanog zahtjeva. prestanka državljanstva sukladno Zakonu o 

Ako član vijeća po prestanku obnašanja nespojive hrvatskom državljanstvu,

dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. - smrću.

ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način 

osobnih razloga. propisan stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka 

Član vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije 

staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana 

podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog 

vijeća. bilježnika najranije osam dana prije njezina 

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz podnošenja.

stavka 6. ovoga članka počinje teći od dana dostave Ostavka podnesena suprotno stavku 1. podstavku 

pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni 

propisanim Zakonom o općem upravnom učinak.

postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. 

Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na 

temelju prestanka mirovanja mandata, osmoga Članak 10.

dana od dostave obavijesti predsjedniku vijeća.

Člana vijeća kojemu mandat miruje za vrijeme Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu 

mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu dužnost ako članu vijeća mandat miruje ili prestane 

s ovom Odlukom. prije isteka vremena na koje je izabran.

Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća koji je Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi 

stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s 

po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat 

ima zamjenik tog člana određen sukladno ovoj prestao ili mu miruje, a određuje

Odluci. ga politička stranka koja je bila predlagatelj 

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća na kandidacijske liste.

temelju prestanka mirovanja mandata može se Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju 

tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata. ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani 

kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je 

mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga 

Članak 9. političke stranke sukladno sporazumu, odnosno 

ako sporazum nije zaključen, određuju ga 

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje 

če tve rogod i šn jeg manda ta  u  s l j edeć im ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O 

slučajevima: sklopljenom sporazumu kao i o postignutom 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti 

ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim predsjednika vijeća i Jedinstveni upravni odjel.

Zakonom o općem upravnom postupku, Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi 

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani 

lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti kandidat s, te liste.

sudske odluke, Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen političke stranke koja je nakon provedenih izbora 
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brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje Kada birači predlažu kandidacijske liste, 

prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. podnositelji kandidacijske liste grupe birača su 

prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

II. KANDIDIRANJE

Članak 14.

Članak 11.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom 

K a n d i d i r a n j e  j e  p o s t u p a k  p r e d l a g a n j a  obrascu u koji se unose: ime i prezime birača, 

kandidacijskih lista od strane ovlaštenih njegovo prebivalište, broj važeće osobne iskaznice 

predlagatelja. birača i mjesto njezina izdavanja, te potpis birača.

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su 

političke stranke i birači.

Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati Članak 15.

načelo ravnopravnosti spolova.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se 

očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog 

Članak 12. kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika 

ili izbornog povjerenstva.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se 

političke stranke registrirane u Republici navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a 

Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o kandidati moraju biti na listi poredani od rednog 

raspisivanju izbora. broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.

Kandidacijske liste može predložiti jedna politička Ako predlagatelj predloži više kandidata od 

stranka, te dvije ili više političkih stranaka. utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na 

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi 

kandidata na kandidacijskim listama na način samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u 

predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom vijeće.

odlukom donesenom na temelju statuta. Ako predlagatelj predloži manje kandidata od 

Političke stranke određuju na temelju odredbi utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na 

svo j ih  s t a tu ta  ov laš t enog podnos i t e l j a  izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.

kandidacijske liste. Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke 

stranke, dvaju ili više političkih stranaka koja je, 

odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. 

Članak 13. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv 

stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i 

Birači mogu predlagati kandidacijske liste. kratice.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin 

kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost naziv je Kandidacijska lista grupe birača Mjesnog 

prijedloga kandidacijske liste za izbor članova odbora _______________ ".

vijeća dužni su prikupiti najmanje: Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi 

- 30 potpisa birača u Mjesnom odboru Donji kandidat na listi.

Andrijevci, Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske 

- 20 potpisa birača u Mjesnom odboru Staro liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, 

Topolje, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni 

- 15 potpisa birača u Mjesnom odboru Sredanci i identifikacijski broj (OIB) i spol.

- 10 potpisa birača u Mjesnom odboru Novo 

Topolje.
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Članak 16. Članak 19.

Kandidacijske liste moraju prispjeti Izbornom Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka 

povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj ploči 

snagu odluke o raspisivanju izbora. mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode i na 

Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju internetskim stranicama općine sve pravovaljane 

kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za 

sukladno ovoj Odluci. izbor članova vijeća.

Ako Izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska 

lista nije podnesena u skladu s ovom Odlukom, 

pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a Članak 20.

najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni 

uočene nedostatke. Političke stranke koje su predložile prihvaćene 

Izborno povjerenstvo može podnositelju odrediti i kandidacijske liste, mogu na način predviđen 

kraći rok za uklanjanje nedostataka, ako rok za njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom 

kandidiranje istječe za manje od 48 sati. donesenom na temelju statuta odustati od, te liste 

najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila 

objavljena od strane Izbornog povjerenstva. Za 

Članak 17. kandidacijsku listu grupe birača odluku o 

odustajanju donosi nositelj liste.

Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost Pisana odluka o odustanku mora prispjeti Izbornom 

predloženih kandidacijskih lista, odnosno u skladu povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovoga članka.

s ovom Odlukom. Odustanak jednog i l i  v iše kandidata s 

Pravovaljane kandidacijske liste Izborno kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka 

povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i za kandidiranje, te se neće uvažiti i takva će 

nepravovaljane liste rješenjem će odbaciti, kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima 

odnosno odbiti. svih objavljenih kandidata.

U slučaju odustanka jednog ili više kandidata s 

kandidacijske liste prije isteka roka za 

Članak 18. kandidiranje, Izborno povjerenstvo će na 

odgovarajući način primijeniti odredbu članka 16. 

Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim stavka 3. ove Odluke.

pravovaljanim kandidacijskim listama.

Zbirnu listu sastavlja nadležno Izborno 

povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih Članak 21.

kandidacijskih lista.

Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste, Ako je neki od kandidata dao očitovanje o 

te ime i prezime nositelja svake liste. prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih 

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema lista za izbor u isto vijeće, Izborno povjerenstvo će 

abecednom redu punog naziva političke stranke, pozvati tog kandidata da se u roku od 48 sati od 

odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj 

odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, kandidaturi ostaje.

odnosno prema abecednom redu prezimena Izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s 

nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je koje je kandidat iz stavka 1. ovoga članka odustao 

više stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku da listu dopuni drugim kandidatom u roku od 24 

listu, ona će se unijeti sata.

na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke Ako predlagatelj iz stavka 2. ovoga članka ne 

stranke u prijedlogu. dopuni listu, Izborno povjerenstvo postupit će u 
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skladu s odredbom članka 17. ove Odluke. Članak 24.

Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne 

Članak 22. promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 

19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se 

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih 

u vremenu od dana objave kandidacijske liste, programa biračima, nagovaranje birača da glasuju 

politička stranka, odnosno dvije ili više političkih za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje 

stranaka koje su predložile kandidata i podnositelji prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i 

kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto intervjua sudionika izborne promidžbe, te 

njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

potpisa, sve do 10 dana prije dana održavanja 

izbora.

Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska 

lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Članak 25.

Redosljed ostalih kandidata na listi

navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za Broj mjesnih odbora na području općine, njihov 

jedno mjesto prema gore. naziv, te broj članova vijeća mjesnih odbora 

Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se utvrđen je Statutom općine.

dopuniti na način određen stavkom 2. ovoga 

članka, a nositelj liste postat će drugi po redu 

kandidat naveden na kandidacijskoj listi. Članak 26.

Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom 

sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka objavljuje se Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim 

na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće sustavom, na način da cijelo područje mjesnog 

izbori provode i na internetskim stranicama općine odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji 

u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske imaju prebivalište na području mjesnog odbora i 

liste. koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih 

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre lista, biraju sve članove vijeća.

u vremenu kraćem od 10 dana prije dana 

održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se 

pravovaljanom. Članak 27.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju 

Članak 23. liste koje na izborima dobiju najmanje 5 % važećih 

glasova birača.

Kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake 

birača, političke stranke, odnosno dvije ili više kandidacijske liste utvrđuje se na način da se 

političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi ukupan broj važećih glasova koje je dobila 

kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na izbornu kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do 

promidžbu pod jednakim uvjetima. zaključno broja koliko se članova vijeća bira, pri 

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako 

lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one 

izbora. liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih 

rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se 

članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva 

onoliki broj mjesta u predstavničkom tijelu koliko 
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je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko Potpredsjednik Izbornog povjerenstva zamjenjuje 

brojčano najvećih rezultata koliko se članova predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili 

vijeća bira. spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi 

Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može članovi Izbornog povjerenstva imaju jednaka prava 

utvrditi koja bi između dvije ili više lista dobila i dužnosti.

mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnoga 

dobila više glasova. sastava Izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi 

Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova, te niti jedne političke stranke, niti kandidati za 

se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u članove vijeća. 

vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista.

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, broj članova 

vijeća povećat će se, te broj članova vijeća može Članak 31.

biti paran.

Izborno povjerenstvo 

- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi 

Članak 28. izbora za članove vijeća,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje 

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati izbora,

od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je - ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju 

određena lista dobila mjesta u vijeću. kandidature za članove vijeća,

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje 

kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu 

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA listu svih kandidacijskih lista za izbor članova 

vijeća,

Članak 29. - određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,

- nadzire rad biračkih odbora na biračkim 

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su mjestima,

Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore - nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor 

(u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) i birački članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,

odbori. - prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim 

Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora mjestima,

mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo. - objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora - obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za 

imaju pravo na naknadu za svoj rad. članove vijeća.

Odluku o visini naknade za rad Izbornog 

povjerenstva i biračkih odbora donosi općinski 

načelnik. Članak 32.

Birački odbor izravno provodi glasovanje na 

Članak 30. biračkom mjestu, te osigurava pravilnost i tajnost 

glasovanja.

Izborno povjerenstvo ima stalni sastav. Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i 

Stalni sastav Izbornog povjerenstva čine četiri člana. 

predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Dva člana biračkog odbora određuje većinska 

Stalni sastav Izbornog povjerenstva imenuje politička stranka, odnosno političke stranke, a dva 

općinski načelnik. člana oporbena politička stranka, odnosno 

Predsjednik stalnog sastava Izbornog povjerenstva političke stranke sukladno stranačkom sastavu 

mora biti magistar pravne struke. Općinskog vijeća.
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Političke stranke dužne su odrediti članove osigura tajnost glasovanja tako da nitko u prostoriji 

pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena ne može vidjeti kako je birač popunio glasački 

izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije listić.

dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno Na biračkom mjestu glasački listići moraju biti 

ako prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu u pomiješani tako da nisu složeni po serijskim 

zadanom roku, Izborno povjerenstvo samostalno brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim 

će odrediti članove biračkih odbora. prema dolje da se ne vidi serijski broj listića.

Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, 

potpredsjednika i članove biračkih odbora 

najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora. Članak 35.

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i 

dužnosti. Birački odbor u pravilu uređuje prostorije biračkog 

Predsjednik i potpredsjednik ne smiju biti članovi mjesta na dan prije izbora, a najkasnije jedan sat 

niti jedne političke stranke. prije početka glasovanja.

Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog Birački odbor dužan je na svakom biračkom mjestu 

odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje prije njegova otvaranja, na biračima vidljivom 

provode. mjestu, istaknuti oglas o svim prihvaćenim 

kandidacijskim listama i zbirne liste.

Na biračkom mjestu ne smije biti promidžbeni 

V. PROVOĐENJE IZBORA materijal, kao niti u neposrednoj blizini biračkog 

mjesta.

Članak 33. Birački odbor je dužan na prednju stranu svake 

glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav se 

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na ubacuje u tu glasačku kutiju.

biračkim mjestima na području mjesnog odbora.

Biračka mjesta određuje izborno povjerenstvo 

vodeći računa o broju birača koji će na njima Članak 36.

glasovati, dostupnosti i prostornoj udaljenosti, te 

veličini prostorije za glasovanje, na način da se Političke stranke i birači koji su predložili 

glasovanje bez teškoća može odvijati u vremenu kandidacijske liste za izbor članova vijeća kao i 

određenom za glasovanje. nevladine udruge koje djeluju na području 

Svako biračko mjesto ima redni broj. neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili 

promicanja ljudskih i građanskih prava imaju 

pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu 

Članak 34. izbora tijekom čitavoga izbornog postupka.

Na način određivanja promatrača, podnošenje 

Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim zahtjeva za promatranje izbora, službene iskaznice 

pločama mjesnog odbora za čije se vijeće provode promatrača, promatranje rada biračkog odbora i 

izbori, te na internetskim stranicama općine koja su Izbornog povjerenstva, te ovlasti izbornih tijela 

biračka mjesta određena, najkasnije 15 dana prije prema promatračima na odgovarajući se način 

izbora. primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.

Objava o biračkim mjestima sadrži: redni broj Izborno povjerenstvo će obvezatnim uputama 

biračkog mjesta, sjedište odnosno potpunu adresu s podrobnije utvrditi prava i dužnosti promatrača, te 

naznakom prostora u kojem se nalazi, te popis način praćenja provedbe izbora.

pripadajućih ulica i trgova iz kojih birači glasuju na 

tom biračkom mjestu.

Na svakom biračkom mjestu prostorija za 

glasovanje mora se opremiti i urediti na način da se 
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VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE Članak 41.

REZULTATA GLASOVANJA

U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu 

Članak 37. moraju biti stalno prisutan predsjednik biračkog 

odbora ili potpredsjednik, te najmanje dva člana 

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, biračkog odbora.

glasačkim listićem. Predsjednik biračkog odbora dužan je i ovlašten 

Glasački listić sadrži: osiguravati red i mir na biračkom mjestu za vrijeme 

- naziv liste, glasovanja, kao i nakon zatvaranja biračkog 

- ime i prezime nositelja liste, mjesta.

- naputak o načinu glasovanja, Ako je nužno radi očuvanja reda i mira, te radi 

- serijski broj. nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik 

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja 

onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi je na biračkom mjestu dužna postupati u okviru 

kandidacijskih lista. zakonskih ovlasti.

Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj. Nitko, osim pripadnika policije na poziv 

predsjednika biračkog odbora, ne smije doći na 

biračko mjesto naoružan.

Članak 38.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na Članak 42.

glasačkom listiću. Glasački se listić popunjava 

tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni 

kandidacijske liste. član dužan je za svakog birača koji pristupi 

glasovanju utvrditi identitet i provjeriti je li upisan 

u izvadak iz popisa birača za dotično biračko 

Članak 39. mjesto.

Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom 

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i ispravom, sukladno posebnim zakonima.

nedvojben način može utvrditi za koju je Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, 

kandidacijsku listu birač glasovao. predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni 

Nevažeći glasački listić je: član neće mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač 

-nepopunjeni glasački listić, svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu 

-glasački listić popunjen na način da se ne može sa dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela.

sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan 

birač glasovao, predati biračkom odboru i ona je sastavni dio 

-glasački listić na kome je birač glasovao za dvije ili izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto.

više kandidacijskih lista.

Članak 43.

Članak 40.

Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na 

Glasovanje traje neprekidno od sedam do biračkom mjestu, član biračkog odbora biraču 

devetnaest sati. predaje glasački listić, objašnjava način 

Biračka mjesta zatvaraju se u devetnaest sati, a popunjavanja i upućuje ga na mjesto glasovanja. 

biračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom Član biračkog odbora dužan je voditi računa o tome 

mjestu mora se omogućiti glasovanje. da se onemogući uvid u serijski broj listića koji se 

predaje biraču.
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Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja 

što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, birača koji su glasovali, birački odbor odmah o 

može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja tome obavještava Izborno povjerenstvo. Izborno 

je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i 

zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske imenuje novi, te određuje ponavljanje glasovanja 

liste. na tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog 

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili dana od dana prvog glasovanja.

nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se u roku 

mjesto može o tome obavijestiti Izborno od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.

povjerenstvo najranije tri dana prije dana 

održavanja izbora ili birački odbor na dan 

održavanja izbora. Članak 45.

Izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve birača 

za glasovanje izvan biračkog mjesta predaju Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na 

nadležnim biračkim odborima uz cjelokupan biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit 

izborni materijal. će:

Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje - broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj 

dva člana biračkog odbora koji će birača posjetiti u birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela,

mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, - broj birača koji su pristupili glasovanju prema 

vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja. izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje,

Na način ostvarivanja biračkog prava birača koji - broj birača koji su glasovali izvan biračkoga 

pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog mjesta,

invalidnosti onemogućena pristupačnost biračkom - broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu 

mjestu na odgovarajući se način primjenjuje uz pomoć druge osobe,

odredba stavka 5. ovoga članka. - koliko je ukupno birača glasovalo,

Predsjednik biračkog odbora dužan je u zapisnik o - koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,

radu biračkog odbora poimenično navesti - broj nevažećih glasačkih listića.

glasovanje birača u smislu stavaka 2., 3. i 6. ovoga U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve 

članka. druge činjenice koje su važne za glasovanje.

Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane 

primjedbe na zapisnik.

Članak 44. Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Ako član biračkog odbora odbije potpisati 

Po završenom glasovanju birački odbor će najprije zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena 

prebrojati neupotrijebljene glasačke listiće i staviti bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja 

ih u poseban omot koji će zapečatiti. potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član 

Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan broj biračkog odbora navede.

birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu, 

prema izvatku iz popisa birača i potvrdama 

nadležnog tijela. Članak 46.

Nakon utvrđivanja broja birača koji su glasovali, 

birački odbor pristupa otvaranju glasačke kutije, Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački 

prebrojavanju glasačkih listića i broja glasova. odbor dostavlja Izbornom povjerenstvu najkasnije 

Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta.

utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog broja 

birača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja 

po glasačkim listićima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića 
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Članak 47. VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

O svom radu Izborno povjerenstvo vodi zapisnik. Članak 50.

Zapisnik obvezno sadrži:

- broj birača upisanih u izvatku iz popisa birača i Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih 

priloženim potvrdama za glasovanje, izbora za članove vijeća osiguravaju se u Proračunu 

- broj birača koji su glasovali, općine.

- broj nevažećih glasačkih listića, Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim 

- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska odborima raspolaže Izborno povjerenstvo.

lista. Izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i 

Svaki član Izbornog povjerenstva može dati trošenje sredstava, te dodjelu odgovarajućih 

primjedbe na zapisnik. sredstava izbornim tijelima koja obuhvaćaju i 

Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog sredstva za naknadu obavljanja administrativnih i 

povjerenstva. stručnih poslova.

Ako član Izbornog povjerenstva odbije potpisati 

zapisnik, o tome će se u zapisniku sastaviti 

službena bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih 

član Izbornoga povjerenstva navede. Članak 51.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku 

Članak 48. kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća 

mogu podnijeti političke stranke, nositelji 

Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje Izborno kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 5% 

povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće 

svim biračkim mjestima. provode izbori.

Ako je kandidacijsku listu predložilo više 

političkih stranaka, prigovor će se smatrati 

Članak 49. pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna 

politička stranka. Političke stranke će na temelju 

Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate svojih statuta odrediti tko se ima smatrati 

glasovanja za članove vijeća bez odgode će ovlaštenim podnositeljem prigovora.

objaviti:

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog 

odbora, Članak 52.

- koliko je glasova dobila svaka pojedina 

kandidacijska lista, Prigovor iz članka 51. ove Odluke podnosi se 

- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući 

- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je 

kandidacijska lista, stavljen prigovor.

- ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o 

liste koji su izabrani za članove vijeća. prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je 

Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su 

oglasnoj ploči mjesnih odbora za čije se vijeća dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi 

izbori provode, te na internetskim stranicama prigovor.

općine.
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Članak 53. Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u 

roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata 

Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru izbora.

utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. 

na rezultate izbora, poništit će radnje i odrediti da se ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu 

u određenom roku, kojim mora omogućiti da se konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana 

izbori održe na dan kada su raspisani, te radnje kada je prethodna sjednica trebala biti održana. 

ponove. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, 

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću 

radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora 

utjecati na rezultat izbora, Izborno povjerenstvo predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 

poništit će izbor i odredit će rok u kojem će se izbor kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 

ponoviti. Ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova 

konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani 

kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 

Članak 54. glasačkom listiću.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom 

Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je 

prigovora ima pravo podnijeti žalbu Uredu državne nazočna većina svih članova vijeća.

uprave u Brodsko posavskoj županiji. Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 

Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem 2. i 3. ovoga članka, raspisat će se novi izbori.

Izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući 

od dana primitka pobijanog rješenja. X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj 

županiji će o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana Članak 58.

primitka žalbe.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o izboru članova vijeća mjesnih 

Članak 55. odbora („Službeni vjesnik Brodsko - posavske 

županije“ br. 14/01).

Prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite 

izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih 

radnji koje su propisane ovom Odlukom. Članak 59.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

Članak 56. objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije“.

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama 

ove Odluke ne plaćaju se upravne pristojbe. OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

IX. KONSTITUIRANJE VIJEĆA KLASA: 021-06/14-01/01

URBROJ: 2178/04-03-14-1

Članak 57. Donji Andrijevci, 18.3.2014.

Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva općinski PREDSJEDNIK

načelnik ili osoba koju on ovlasti. Marin Degmečić. v.r.
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3. županije“ br. 6/2011) izvršiti popunu postrojbi 

civilne zaštite, njihovo opremanje, osposoblja-

vanje, a prema potrebi i aktiviranje. 

 Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 

1. Zakona o zaštiti i spašavanja («Narodne novine«, 1.3. Za zapovjedništvo, postrojbe i druge 

br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 35. segmente civilne zaštite iskazati prioritete 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i 

samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. i 66/01. – skupne opreme) te planirati osposobljavanje, 

vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08 uvježbavanje i druge aktivnosti.

i 36/09) i članka 29. Statuta općine Donji 

Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko – posavske 1.4. U Proračunu općine planirati određena 

županije» br. 10/09, 2/11 i 3/13), Općinsko vijeće sredstva za civilnu zaštitu (opremanje i obučavanje 

općine Donji Andrijevci na 5. sjednici održanoj postrojbi civilne zaštite).

18.3.2014. godine donosi

SMJERNICE 2. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 2.1. Izraditi novu Procjenu ugroženosti od 

spašavanja na području općine Donji požara i tehnoloških eksplozija, i na osnovu iste 

Andrijevci za 2014. godinu donijeti novi Plan zaštite od požara (stavak 7. 

članka 13. Zakona o zaštiti od požara – NN 92/10)

      Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i 2.2.  Na temelju Procjene ugroženosti od požara 

posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, sa donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja 

ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i zaštite od požara za čiju provedbu će osigurati 

kulturnih dobara kao i ravnomjernog razvoja svih sredstva (stavak 4. članka 13. Zakon o zaštiti od 

nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna požara)

zaštita, protupožarna zaštita, vatrogasne postrojbe i 

zapovjedništva, udruge građana od značaja za 2.3. DVD Donji Andrijevci kao središnje 

zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se društvo u potpunosti opremiti sukladno Pravilniku 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne o minimumu tehničke opreme i sredstava 

djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 

razvoj sustava za zaštitu i spašavanje za 2014. 43/95).

godinu.

      Smjernice se odnose na sljedeće: 2.4. Izgradnjom novog vatrogasnog doma 

osigurati adekvatne prostorne i druge uvjete za 

smještaj vozila, tehničke opreme i sredstava, kojim 

1. CIVILNA ZAŠTITA će se ujedno osigurati i primjereniji tj. kvalitetniji 

radni uvjeti za operativne članove vatrogasne 

1.1. Redovito ažurirati i usklađivati usvojene postrojbe što će u konačnici rezultirati 

planske dokumente: Procjenu ugroženosti, Plan poboljšanjem protupožarne zaštite na području 

zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i općine.

kulturnih dobara, Plan civilne zaštite općine Donji 

Andrijevci 2.5. Ustrojiti i opremiti motriteljsko-dojavne 

službe za zaštitu šuma i šumskog zemljišta u 

1.2. Sukladno Odluci o osnivanju, ustroju i vlasništvu fizičkih osoba sukladno članku 4. stavku 

popuni postrojbi civilne zaštite općine Donji 

Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
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2. Pravilnika o zaštiti šuma od požara aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna 

(„Narodne novine“ br. 26/03).  općine.

2.6. Zajedno s Hrvatskim šumama d.o.o. 

pokušati kroz sporazum osigurati zajedničke 6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE 

izviđačko-motriteljske ophodnje i motriteljske ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

postaje za područje općine Donji Andrijevci koje će OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

biti u funkciji zaštite šuma, kako šuma u vlasništvu 

RH tako i šuma u privatnom vlasništvu, i po potrebi 6.1. Na području općine Donji Andrijevci nije 

osigurati određena sredstva. registrirana niti jedna pravna osoba koja se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 

djelatnosti.

3. VATROGASTVO

6.2. Utvrditi u Proračunu sredstva za redovne 

3.1. Za redovitu djelatnosti DVD-a Donji službe i djelatnosti – sudionike u sustavu zaštite i 

Andrijevci osigurati potrebna sredstva najmanje u spašavanja koji se po posebnim propisima 

okviru zakonski određenog minimuma a za financiraju iz Proračuna jedinica lokalne 

nedostajuću opremu (prije svega osobnu i zaštitnu samouprave.

opremu operativnih članova) osigurati dodatna 

proračunska sredstva. 6.3. Osigurati odgovarajući skladišni prostor 

za potrebe skladištenja opreme postrojbi civilne 

3.2. DVD Donji Andrijevci je obvezan općini zaštite općine Donji Andrijevci.

Donji Andrijevci dostavljati izvješće o utrošenim  

proračunskim sredstvima po stavkama, kao i 

izvješće o svim požarima i drugim intervencijama u 7. OSTALE PRAVNE OSOBE

kojima sudjeluje, a isto se treba dostaviti do kraja 

mjeseca svibnja tekuće godine za prethodnu 7.1. Komunalno poduzeće Runolist d.o.o. 

kalendarsku godinu. Vrpolje

      Komunalno poduzeće Runolist d.o.o. 

4. SKLONIŠTA I SUSTAV Vrpolje je privatno komunalno poduzeće koje na 

UZBUNJIVANJA području općine Donji Andrijevci na temelju 

koncesijskog ugovora obavlja djelatnost 

4.1. Općina Donji Andrijevci nema u svom skupljanja i odvoz komunalnog otpada iz 

vlasništvu javnih skloništa pa sukladno tome nema kućanstava, trgovačkih društava i obrta. 

ni obvezu redovnog investicijskog održavanja 

istih. 

4.2. Općina Donji Andrijevci treba osigurati 7.2. Ostale pravne i fizičke osobe

sustav uzbunjivanja s elektronskim sirenama.

      Na području općine Donji Andrijevci 

registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje 

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA se bave građevinskom, prijevozničkom ili drugom 

ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i 

spašavanje, te se one po potrebi u slučaju 

5.1. Za udruge navedene u analizi stanja izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim 

sustava zaštite i spašavanja, sukladno podnesenim i nad ležn im s lužbama ,  mogu sa  svo j im 

prihvaćenim razvojnim projektima i programima u zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom 

dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, utvrditi mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama velikih 
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nesreća i katastrofa. za djelovanje u izvanrednim situacijama.

      Koordinaciju aktivnosti različitih službi, 

ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim       Nastaviti suradnju s Područnim uredom za 

situacijama obavljat će Stožer zaštite i spašavanja. zaštitu i spašavanje Slavonski Brod sa ciljem 

jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga 

zaštite i spašavanja na području općine Donji 

 8. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I Andrijevci.

SPAŠAVANJA

OPĆINSKO VIJEĆE

8.1. Sukladno odredbi članka 28. Zakona o OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

zaštiti i spašavanju predstavnička tijela jedinice 

lokalne samouprave u Proračunu osiguravaju Klasa: 810-01/14-01/09

sredstva namijenjena za financiranje sustava Urbroj: 2178/04-03-14-1

zaštite i spašavanje Stoga je u Proračunu općine Donji Andrijevci, 18.3.2014.

Donji Andrijevci u skladu s navedenim zakonom, te 

drugim posebnim propisima potrebno ugraditi PREDSJEDNIK

sljedeće stavke: Marin Degmečić, v.r.

a) sredstva za vatrogastvo (sukladno Zakonu 

o vatrogastvu),

b) sredstva za protupožarnu zaštitu (sukladno 

Zakonu o zaštiti od požara) 

c) sredstva za civilnu zaštitu (sukladno 4.

procjeni i planu zaštite i spašavanja),

d) sredstva za razne udruge koje se bave 

zaštitom i spašavanjem (udruge lovaca i  Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 

dr.) 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» 

e) sredstva za provedbu zaštite i spašavanja br. 174/04,  79/07, 38/09 i 127/10), članka 35. 

(edukacija, opremanje, intelektualne Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

usluge, promidžba, vježbe, djelovanje samoupravi («Narodne novine» br. 19/13 

snaga i dr.)    –pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta općine Donji 

 Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

županije» br. 10/09, 2/11 i 3/13), Općinsko vijeće 

 9 . ZAVRŠNE ODREDBE općine Donji Andrijevci na 5. sjednici održanoj 

18.3.2014. godine donosi

      Kao osnovni obl ik organiz i ranja 

stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje ANALIZU

pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, 

potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo stanja sustava zaštite i spašavanja na području

za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, općine Donji Andrijevci za 2013. godinu

osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih 

uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i 

katastrofa. UVOD

      Potrebno je osposobiti Stožer zaštite i 

spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u       Sustav zaštite i spašavanja je oblik 

izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 

sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike 

vatrogastvo i dr.) osposobljavanjem i opremanjem nesreće, te ustrojavanja, pr ipremanja i  
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sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja Donji Andrijevci (2010) - "Službeni vjesnik 

u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju Brodsko-posavske županije" br. 24/10

mogućih uzroka i posljedica katastrofa.       Odluku o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi 

      Jedinice lokalne i područne (regionalne) civilne zaštite općine Donji Andrijevci (2011) 

samouprave, u okviru svojih prava i obveza („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 

utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, br. 6/2011)

organiziraju, financiraju i provode zaštitu i       Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja 

spašavanje. općine Donji Andrijevci i Plana civilne zaštite 

      Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju općine Donji Andrijevci (2013) - "Službeni vjesnik 

(„Narodne novine“ 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) Brodsko-posavske županije" br. 3/13

definirano je da predstavnička tijela jedinica       Odluku o potvrđivanju imenovanja 

lokalne i područne (regionalne) samouprave zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne 

najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju postrojbe  Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava Donji Andrijevci (2013) – "Službeni vjesnik 

zaštite i spašavanja, donose smjernice za Brodsko-posavske županije" br. 9/13

organizaciju i razvoj istog na svom području,       Odluku o imenovanju članova Stožera za 

utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i zaštitu i spašavanje općine Donji Andrijevci (2013) 

druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene – "Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 

zakonom. br. 14/13

      Sporazum između HGSS-a Stanice Slavonski 

Brod i općine Donji Andrijevci od 19.11.2013. 

kojim HGSS preuzima obvezu obavljanja 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u 

nepristupačnim područjima i drugim izvanrednim 

      Sustav zaštite i spašavanja na području općine okolnostima sukladno članku 5. Zakona o 

Donji Andrijevci organizira se sukladno Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne 

odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju. novine“ br. 79/06). 

      Općina Donji Andrijevci je donijela sljedeće 

akte iz područja zaštite i spašavanja:

      Procjenu ugroženosti od požara za općinu Donji STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA 

Andrijevci (2001) – „Službeni vjesnik Brodsko- SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

posavske županije“ br. 6/01

      Dopunu procjene ugroženosti od požara za 1. CIVILNA ZAŠTITA

općinu Donji Andrijevci (2005) – "Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 17/2005 1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

      Plan zaštite od požara za općinu Donji 

Andrijevci (2005) – "Službeni vjesnik Brodsko-       Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i 

posavske županije" br. 17/2005 Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju 

      Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja operativnih snaga za zaštitu i spašavanje na 2. 

općine Donji Andrijevci (2010) – "Službeni vjesnik sjednici Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci 

Brodsko-posavske županije" br. 1/10 održanoj 1.8.2013. u Stožer zaštite i spašavanja 

      Odluku o imenovanju Općinskog povjerenstva općine Donji Andrijevci imenovani su:

za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (2010) 1. Ivan Musa, načelnik Stožera (zamjenik 

– "Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" općinskog načelnika),

br. 11/10

      Odluku o donošenju Procjene ugroženosti 2. Zora Dragun-Šmital, članica Stožera 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od (predstavnica područnog ureda za zaštitu i 

katastrofa i velikih nesreća na području općine spašavanje)
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3. Ivan Vukašinović, zamjenik načelnika zapovjednika i bolničara. Popuna Tima provodi se 

Stožera i član Stožera za protupožarnu vojnim obveznicima i drugim građanima s mjestom 

zaštitu (zapovjednik vatrogasne postrojbe prebivališta na području općine Donji Andrijevci. 

DVD-a Donji Andrijevci) Smotriranje pripadnika Tima, upis u evidenciju, te 

edukacija pripadnika tima obavljena je 25.3.2013. 

4. Franjo Jurković, član Stožera za godine u općinskoj vijećnici općine Donji 

komunalne djelatnosti, zbrinjavanje Andrijevci.

stanovništva i evakuaciju (djelatnik 

Općinske uprave)

1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE 

5. Tomislav Sudić, član Stožera (predstavnik ZAŠTITE

policijske uprave)

      Za Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne 

6. Krešimir Vučković, član Stožera za zaštite za područje općine Donji Andrijevci u 

medicinsko zbrinjavanje (predstavnik Općinskom proračunu za 2013. godinu planirana 

zdravstvene ustanove) su sredstva u iznosu od 20.500,00 kuna a ostvareno 

je 19.750,00 kn. 

7. Josip Tomić, član Stožera za veterinarsko       Za angažiranje pokretnina odnosno 

zbrinjavanje i asanaciju (predstavnik materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba u 

veterinarske stanice) slučaju velikih nesreća i katastrofa, općinski 

načelnik, odnosno Stožer zaštite i spašavanja 

      Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za koristit će zaposlenika iz sastava Općinske uprave.

upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih       Građani su upoznati o uvođenju i značaju 

snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i 

općine u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj 

velike nesreće sa ciljem sprečavanja, ublažavanja i ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim 

otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. objektima obavijesti o novim znakovima za 

uzbunjivanje, što se treba provjeriti i ponovno 

      Stožer za zaštitu i spašavanje u 2013. pismeno upozoriti na postojanje obavijesti o novim 

godine održao je jednu sjednicu na kojoj je znakovima za uzbunjivanje.

razmatrao prijedlog Plana zaštite i spašavanja       Potreba je boljeg i učinkoviti jeg 

općine Donji Andrijevci i Plana civilne zaštite upoznavanje građana putem sredstava javnog 

općine Donji Andrijevci. informiranja.

1.2. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 1.4. SKLONIŠTA

      Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci       Općina Donji Andrijevci nema na svom 

na svojoj 18. sjednici održanoj 24.5.2011. godine području uređena, tj. izgrađena skloništa.

donijelo je Odluku o osnivanju, ustroju i popuni 

postrojbi civilne zaštite općine Donji Andrijevci 

(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 2. VATROGASTVO

br. 6/2011). Navedenom odlukom osnovana je 

postrojba civilne zaštite opće namjene i to kao Tim       DVD Donji Andrijevci  je temeljna i jedina 

civilne zaštite opće namjene općine Donji vatrogasna postrojba koja djeluje i obavlja 

Andrijevci. Tim civilne zaštite opće namjene broji vatrogasnu djelatnost na području općine Donji 

ukupno 29 pripadnika. Tim ima zapovjedništvo Andrijevci.

koje se sastoji od zapovjednika, zamjenika 
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      U DVD-u Donji Andrijevci nema       Također, u 2013. godini planirana je i u 

uposlenih profesionalnih vatrogasaca. cijelosti izvršena kapitalna donacija DVD-u Donji 

      Sukladno procjeni i planu zaštite od požara Andrijevci od 100.000,00 kuna koja je djelomično 

vatrogasna postrojba mora imati najmanje 20 utrošena (50.000,00kn) za početak izgradnje 

operativnih vatrogasaca. Vatrogasna postrojba vatrogasnog doma (temelji i podna ploča - 

DVD-a Donji Andrijevci trenutno ima 23 podmiren dug iz  2012 . )  a  d je lomično 

operativna vatrogasca koji su osposobljeni za (50.000,00kn) za sufinanciranje nabavke rabljenog 

zvanje vatrogasca, posjeduju liječnička uvjerenja navalnog vatrogasnog vozila Mercedes Benz 1124 

te su osigurani od posljedica nesretnog slučaja. Svi F s duplom kabinom (9 osoba), kapaciteta 2000 lit. i 

operativni članovi nisu zaduženi s propisanom visokotlačnom pumpom.      

osobnom i zaštitnom opremom (nedostaje 10       Posebno, u 2013. godini započeta je i 

kompleta) što je evidentirano prilikom nadzora dovršena izgradnja 2. faze novog vatrogasnog 

vatrogasnog inspektora.  doma u Posavskoj ulici u Donjim Andrijevcima. U 

     Tri vozila i sva druga potrebna oprema za ovoj fazi objekt vatrogasnog doma stavljen je pod 

rad vatrogasne postrojbe smješteni su u krov i postavljena vanjska stolarija. Ukupna 

vatrogasnom spremištu na Trgu kralja Tomislava 4 vrijednost 2. faze iznosila je 849.966,88kn a istu je 

u Donjim Andrijevcima. Zgrada spremišta datira s sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i 
2 fondova Europske unije s 722.471,85 kn (85%) i početka 20-og stoljeća, veličine je cca 110m  i ne 

općina Donji Andrijevci 127.495,03 kn (15%). ispunjava osnovne sanitarno – tehničke uvjete 
Pomoć Brodsko - posavske županije prema općini (nedostatak prostora, nema pitke vode, ne postoji 
za 2. fazu iznosila je 50.000,00 kn. Za stručni sanitarni čvor, velika koncentracija vlage itd.).
nadzor i izvedbene projekte armirano-betonske       Vatrogasna postrojba DVD Donji 
konstrukcije općina je dodatno izdvojila 50.000,00 Andrijevci raspolaže s jednim velikim navalnim 
kn.  vozilom Mercedes Benz 1124F koje je kupljeno i 
      Z a k l j u č n o ,  s t a n j e  v a t r o g a s t v a  i  isporučeno krajem 2013. godine (1996.), kombi 
protupožarne zaštite na području općine je vozilom Opel Vivaro (2012.) za prijevoz 
zadovoljavajuće a u posljednjih nekoliko godina vatrogasaca i opreme, i jednim malim navalnim 
izdvajaju se značajna financijska sredstva za vatrogasnim vozilom Mazda BT-50 (2007.) za 
protupožarnu zaštitu kako bi se ispunili svi gašenje početnih požara. U vremenskom periodu 
kadrovski i materijalni uvjeti propisani Zakonom o od 2007. do 2013. u potpunosti je obnovljen 
vatrogastvu i Zakonom o zaštiti od požara. vatrogasni vozni park (dva nova i jedno rabljeno 

vozilo) što će znatno utjecati na brzinu i 

učinkovitost vatrogasnih intervencija, te sigurnost 
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA operativnih vatrogasaca.   
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE      Vatrogasna postrojba raspolaže s dijelom 

hidrauličkog alata (Holmatro) koji je dovoljan za 
      Nisu u dovoljnoj mjeri uspostavljeni manje složene tehničke intervencije. Postrojba ne 
izravni kontakti s udrugama građana od značaja za raspolaže s dovoljnim brojem vatrogasnih pumpi 
zaštitu i spašavanje s područja općine Donji koje su krajnje neophodne za vrijeme poplava.
Andrijevci, kao što su lovne jedinice i športsko-      U 2013. godini vatrogasna postrojba 
ribolovne udruge, u cilju materijalno-tehničkog i obavila je ukupno 7 intervencija: 4 požara 
kadrovskog jačanja udruga u dijelu od značaja za otvorenog prostora, 1 požar građevine i 2 tehničke 
sustav zaštite i spašavanja, što bi se u okviru intervencije.
mogućnosti Proračuna općine Donji Andrijevci       Općina Donji Andrijevci je svojim 
financiralo iz Proračuna a prema podnesenim i Proračunom za 2013. godinu za rad DVD Donji 
prihvaćenim razvojnim projektima.Andrijevci za redovitu djelatnost planirala 

90.000,00  kn što je u cjelosti izvršeno.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  4Strana:  248



4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE Članak 1.

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI       U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta 

od elementarnih nepogoda (u nastavku teksta: 

      Na području općine Donji Andrijevci nije Općinsko povjerenstvo) imenuju se:

registrirana niti jedna pravna osoba koja se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 1. Andrija Babić, za predsjednika 

djelatnosti.

2. Ante Aračić, za člana

3. Milan Šulter, za člana

ZAKLJUČAK

      Članovi Općinskog povjerenstva imenuju 

      Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava se na vrijeme od 4 godine.

zaštite i spašavanja općine Donji Andrijevci za 

2014. godinu treba utvrditi potrebne aktivnosti, 

pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem Članak 2.

što kvalitetnijeg razvoja sustava zaštite i 

spašavanja. Općinsko povjerenstvo obavlja sljedeće 

poslove:

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE - utvrđuje štetu za područje općine, te 

organizira i usklađuje njezinu procjenu,

 Klasa:810-01/14-01/08

Urbroj:2178/04-03-14-1 - surađuje sa Županijskim povjerenstvom,

Donji Andrijevci, 18. 3. 2014.

- potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, 

PREDSJEDNIK odnosno ublažavanje se odobravaju 

OPĆINSKOG VIJEĆA sredstva iz Proračuna općine,

Marin Degmečić, v.r.

- Državnom povjerens tvu predlaže 

odobrenje žurne pomoći prema žurnom 

postupku, na temelju izvješća i mišljenja 

5. Županijskog povjerenstva, 

- daje podatke za proglašenje elementarne 

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o nepogode,

zaštiti od elementarnih nepogoda  („Narodne 

novine“ br. 73/97. i 174/04.) i članka 29. Statuta - Županijskom povjerenstvu prijavljuje 

općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik štetu prema redovitom postupku,

Brodsko-posavske županije“ br. 10/09., 2/11. i 

3/13.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na - za Županijsko povjerenstvo izrađuje 

5. sjednici održanoj 18.3.2014. godine, donosi izvješće o štetama i utrošku sredstava 

pomoći.

ODLUKU

o imenovanju Općinskog povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda
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Članak 3. Klasa: 320-01/14-01/11

Urbroj: 2178/04-03-14-1

Ova Odluka stupa na snagu danom Donji Andrijevci, 18.3.2014.godine

donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINSKO VIJEĆE Marin Degmečić, v.r.

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
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OPĆINA  GARČIN

2. Članak 2.

Operativne snage koje će sudjelovati u 

Na temelju članka 29. stavak 1., alineje 5. akcijama zaštite i spašavanja na područjuopćine 

Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, Garčin su:

broj: 174/04., 79/07., 38/ 09. i 127/10.) i članka 39. - Stožer zaštite i spašavanjaopćine Garčin,

Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko- - Postrojba civilne zaštiteopćine Garčin,

posavske županije“, broj 9/09 i 5/13), općinski - HGSS Stanica Slavonski Brod,

načelnik je dana 10. ožujka 2014. godine donio - Vatrogasna zajednicaopćine Garčin,

- DVD Garčin,

ODLUKU - DVD Klokočevik,

o određivanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja i pravnih osoba od interesa za Članak 3.

zaštitu i spašavanje na području općine Garčin

Operativne snage sudionici su zaštite i 

spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju 

Članak 1. za provođenje mjera i postupka u cilju sprečavanja 

nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica 

Ovom Odlukom određuju se operativne katastrofa i velikih nesreća.

snage zaštite i spašavanja i pravne osobe kojima su Dužnost operativnih snaga je ustrojiti 

određene posebne zadaće u provođenju zaštite i interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti 

spašavanja. osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća 
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zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i Članak 6.

kulturnih dobara na cjelokupnom područjuopćine 

Garčin. Ova Odluka stupa na snagu danom 

Operativne snage dužne su u obavljanju donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i na 

redovnih djelatnosti planirati mjere i poduzimati Internet stranici općine Garčin: 

aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja www.opcina-garcin.hr.

mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te 

prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti OPĆINA GARČIN

okolnostima kad je proglašena katastrofa. OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 022-06/14-01/71

Urbroj: 2178/06-03-14-01

Članak 4. Garčin, 10. ožujka 2014.

Pravne i fizičke osobe koje će radi nekog od NAČELNIK

interesa zaštite i spašavanja stanovništva OPĆINE GARČIN

materijalnih i kulturnih dobaraopćine Garčin dobiti Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

zadaću su

- "Spektar Agrar" d. o. o., Garčin,

- Ljekarna Garčin,

- HEP ODS d.o.o., Slavonski Brod,

- Županijska uprava za ceste Brodsko- 3.

posavske županije,

- "Runolist" d. o. o. za komunalnu 

djelatnost, Vrpolje, Na temelju članka 26. Zakona o 

- Lovačka udruga "Kuna", Garčin vatrogastvu (“Narodne novine”, broj 139/04 – 

- Pekarna "Garčin", pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 39. 

- Pekarna "Bošnjak", Klokočevik, Statuta općine Garčin (“ Službeni vjesnik Brodsko-

- "Luketićkomerc" d. o. o., Sapci posavske županije”, broj 9/09 i 5/13), načelnik 

- "ELEKTRO-MOTORI" d. o. o., Bicko općine Garčin dana 3.3.2014. godine donio je

Selo

- "Agroproteinka" d. o. o., Sesvete ODLUKU

- ostale operativne snage iz planskih 

dokumenata zaštite i spašavanja. o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce

Članak 5. Članak 1.

Pravne osobe iz članka 4. ove Odluke, Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom 

dobivanjem određene zadaće stječu status odnosu, ako sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji za 

sudionika u provedbi utvrđenih mjera zaštite i vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu 

spašavanja na cjelokupnom područjuopćine Garčin plaće od općine Garčin.

te su dužne postupiti u skladu s odredbama članaka 

18. do 23. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Članak 2.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom 
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odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji Članak 6.

poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od 4 

sata, imaju pravo na neradne sate u dvostrukom Ova Odluka dostavit će se Dobrovoljnim 

trajanju provedenog na intervenciji, uz pravo na vatrogasnim društvima Garčin i Klokočevik i 

naknadu plaće za to vrijeme od općine Garčin. Vatrogasnoj zajednici Brodsko-posavske županije.

Članak 3. Članak 7.

Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

o d n o s u ,  k a d  s u d j e l u j u  u  v a t r o g a s n i m objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

intervencijama, imaju prvo na naknadu od općine posavske županije".

Garčin.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE GARČIN

Članak 4.

Klasa: 021-06/14-01/70

Naknada plaće i naknade dobrovoljnim Urbroj: 2178/06-03-14-01

vatrogascima iz članka 1., 2. i 3. ove Odluke za Garčin, 3.3.2014.

sudjelovanje u vatrogasnoj intervenciji dužna je 

platiti općina Garčin za sve vatrogasne intervencije NAČELNIK OPĆINE GARČIN:

na području općine Garčin. Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

Članak 5.

Visina naknade po članku 1. i 2. ove 

Odluke su stvarni troškovi zbog izbivanja s radnog 

mjesta zbog vatrogasne intervencije ili vremena 

provedenog zbog potrebe za odmaranjem.

Visina naknade po članku 3. ove Odluke 

jednaka je vrijednosti jednog bruto sata 

profesionalnog vatrogasca (90,00 kn).
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OPĆINA
NOVA  KAPELA

1.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.i članka 48. stavka 3. alineje 9. Statuta općine Nova Kapela 

(Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije broj:13/09.i 5/13), općinski načelnik općine  Nova Kapela dana, 

18. ožujka 2014.godine, donosi

PRAVILNIK 

o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Nova Kapela

Članak 1.

Ovim Pravilnikom  o izmjenama i dopunama  Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Nova Kapela mijenja se i dopunjuje Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Nova 
Kapela( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 15/13. - u nastavku teksta: Pravilnik). 

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. Pravilnika mijenja se točka 3. tako da glasi:

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  4Strana:  254



 
3.  VIŠI REFERENT ZA UPRAVNE POSLOVE   

                                                                                                                             
Broj izvršitelja: 1  

KATEGORIJA  PODKATEGORIJA  KLASIFIKACIJSKI RANG  

III.  VIŠI REFERENT  9.  

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  

Prati donošenje zakona i pratećih provedbenih propisa, te je odgovoran za njihovu primjenu.                                                                                                                                                               
 Izrađuje nacrte svih normativnih akata i pravilnika.   
 Izrađuje nacrte  odluka, zaključaka, rješenja i ugovora, te vodi njihov popis  putem , odgovarajućeg registra.  
Dostavlja odluke i druge akte na objavu.  
Obavlja imovinsko-pravne poslove, pruža stručnu pomoć mjesnoj samoupravi.  
  Vodi upravne postupke. Obavlja poslove iz društvenih djelatnosti.  
Priprema prijedloge rješenja za ostvarivanje prava iz radnog odnosa sukladno zakonu i općim  
aktima.

 
Obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

   

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
 

 
POTREBNO STRUČNO

 
 
ZNANJE

 

Sveučilišni prvostupnik pravne struke ili stručni prvostupnik pravne struke , 
najmanje jedna

 
(1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen 

državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu     
 

 

 
SLOŽENOST POSLOVA 

 

Stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju 
primjenu  jednostavnijih  i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih 
tehnika.  

 

 
SAMOSTALNOST U RADU 

 

Stupanj samostalnosti koji  uključuje redovan nadzor  nadređenog službenika, te 
njegove  upute za rješavanje  relativno složenih stručnih problema.  

 
 
STUPANJ SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA I  
STUPANJ

 
KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 
 

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Upravnog  
odjela.  

 
 
STUPANJ ODGOVORNOSTI  

UTJECAJA NA DONOŠENJE 
ODLUKA 

 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne  resurse s kojima 
službenik radi, te pravilnu primjenu

 
propisanih postupka , metoda rada  i stručnih 

tehnika.
 

 

 a dosadašnje točke 3., 4.,5. i 6. postaju točke 4.,5.,6.i 7. 

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana njegovog objavljivanja u  “Službenom  vjesniku 

Brodsko-posavske županije”

KLASA: 023-05/13-02/01

URBROJ: 2178/20-01-01-14-02

OPĆINSKI NAČELNIK  

Ivan Šmit, v.r.
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2. 3.

Na temelju članka  35. stavka 1. točke 6. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

Zakona o lokalnoj i područnoj (reginionalnoj) područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

samoupravi (NN,broj:33/01., 60/01. – vjero- novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 

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

150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 50. stavka 1. 19/13) Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 5. 

Statuta Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 5. sjednici održanoj 13. ožujka 2014. donosi  

sjednici održanoj 13.3. 2014. godine, je donijelo

ZAKLJUČAK STATUT

 

 o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog općine Nova Kapela

načelnika općine Nova Kapela za razdoblje 1. 

srpnja  do 31. prosinca 2013. godine 

I.  OPĆE ODREDBE

I

Članak  1.

 Općinsko vijeće općine Nova Kapela  

prihvaća Izvješće o radu općinskog načelnika  za Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni 

razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine djelokrug općine Nova Kapela, njezina obilježja, 

javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada 

tijela općine Nova Kapela, način obavljanja 

II poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana 

u odlučivanju, provođenje referenduma u 

Ova Odluka stupa na snagu danom pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna 

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko- samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja 

posavske županije“. s drugim jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, te druga pitanja od 

OPĆINA NOVA KAPELA važnosti za ostvarivanje prava i obveza općine 

OPĆINSKO VIJEĆE Nova Kapela.

KLASA: 022-05/14-01/10 Riječi i pojmovi u ovom Statutu, koji imaju rodno 

URBROJ:2178/20-01-01-14-1 značenje, odnose se jednako na muški i ženski 

Nova Kapela, 13. ožujka 2014. rod,bez obzira u kojem su rodu navedeni.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA Članak  2.

Anto Žagrić, v.r.

Općina Nova Kapela je jedinica lokalne 

samouprave na području utvrđenom Zakonom o 

područjima županija, gradova i općina u Republici 

Hrvatskoj.

Općinu Nova Kapela čine naselja: Batrina, Bili 

Brig, Donji Lipovac, Dragovci, Gornji Lipovac, 
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Magić Mala, Nova Kapela, Pavlovci, Seoce, Siče, III. JAVNA PRIZNANJA

Srednji Lipovac, Stara Kapela. 

Članak 6.

Granica opcine ide granicama područja rubnih 

katastarskih općina rubnih naselja koja ulaze u Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 

njezino područje. iznimna dostignuća i doprinos od osobitog 

značenja za razvitak i ugled općine Nova Kapela, a 

Granice opcine Nova Kapela mogu se mjenjati poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju 

samo na nacin i po postupku koji su propisani gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 

zakonom. unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, 

tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 

djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome 

Članak 3. usmjerene.

Općina Nova Kapela je pravna osoba.

Sjedište općine Nova Kapela je u Novoj Kapeli, Trg Članak 7.

kralja Tomislava 13.

Tijela i upravna tijela općine Nova Kapela imaju Javna priznanja općina Nova Kapela su:

pečate. 1. Počasti općine Nova Kapela (Počasni građanin 

Opis pečata iz stavka 3 . ovog članka, način i općine Nova Kapela )

njihova uporaba i čuvanje uređuju se posebnom 2. Nagrada općine Nova Kapela za životno djelo 

odlukom koju donosi Općinsko vijeće općine Nova 2. Godišnje nagrade  općine Nova Kapela 

Kapela. 4. Povelje zahvalnosti  općine Nova Kapela

Članak 8.

II. OBILJEŽJA OPĆINE NOVA KAPELA

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i 

Članak 4. oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela 

koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, 

Općina Nova Kapela može imati grb i zastavu.  uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Grb i zastava utvrđuju se statutarnom odlukom uz 

odobrenje središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 

samoupravu. LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

Članak 5. Članak 9.

Dan općine Nova Kapela je 12. kolovoza, koji se Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 

svečano  slavi kao općinski blagdan. gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 

Zaštitnica općine Nova Kapela je Sveta Klara. općina Nova Kapela uspostavlja i održava suradnju  

s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i 

inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim 

ugovorima.
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Članak 10. - zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju - protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma - promet na svom području ,

(ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s - ostale poslove sukladno posebnim 

pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada zakonima.

ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za 

uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino Općina Nova Kapela obavlja poslove iz 

razvijanje. samoupravnog djelokruga sukladno posebnim 

zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak stavka 1. ovog članka.

donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 

Općinskog vijeća. Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se 

utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i općinskog 

načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 11.  

Sporazum  o suradnji općine Nova Kapela i općine Članak 14.

ili grada druge države objavljuje se u službenom 

glasilu. Općina Nova Kapela može organizirati obavljanje 

pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta 

zajednički s drugom jedinicom lokalne 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, 

osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog 

Članak 12. upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog 

društva ili zajednički organizirati obavljanje 

Općina Nova Kapela je samostalna u odlučivanju u pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 

Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te  Odluku o obavljanju poslova na način propisan u 

podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, 

tijela općine Nova Kapela. temeljem koje se zaključuje sporazum o 

zajedničkom organiziranju poslova, kojim se 

uređuju  međusobni odnosi u obavljanju 

Članak 13. zajedničkih poslova.

Općina Nova Kapela u samoupravnom djelokrugu 

obavlja poslove lokalnog značaja kojima se Članak 15.

neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu 

Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim Općinsko vijeće općine Nova Kapela, može 

tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: posebnom odlukom pojedine poslove iz 

- uređenje naselja i stanovanje, samoupravnog djelokruga općine, čije je 

- prostorno i urbanističko planiranje, obavljanje od šireg interesa za građane na području 

- komunalno gospodarstvo, više jedinica lokalne samouprave prenijeti na  

- brigu o djeci, Brodsko-posavsku županiju, u skladu s njezinim 

- socijalnu skrb, Statutom.

- primarnu zdravstvenu zaštitu, Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

- odgoj i osnovno obrazovanje, samoupravnog djelokruga općine posebnom  

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, odlukom prenijeti na mjesne odbore.
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VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

GRAĐANA U ODLUČIVANJU (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog 

ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u 

Članak 16. roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Općinsko vijeće tijelo može raspisati savjetodavni 

Građani općine Nova Kapela mogu neposredno referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima 

putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora 

građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Članak 18.

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran 

Članak 17 . zajedno s njim mogu se opozvati putem 

referenduma.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o Raspisivanje referenduma za opoziv može 

prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu predložiti 20% ukupnog broja birača u općini.

općeg akta kao i o drugim pitanjima određenim Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv 

zakonom. općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 

izabran zajedno s njim u skladu sa člankom 17. 

Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje stavkom 4. ovoga Statuta, u dijelu koji se odnosi na 

referenduma može predložiti najmanje jedna utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog 

trećina članova Općinskog vijeća, općinski broja birača u jedinici.

načelnik, 20% ukupnog broja birača u općini i Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za 

većina vijeća mjesnih odbora. zamjenika općinskog načelnika.

Ako je raspisivanje referenduma predložila Referendum za opoziv općinskog načelnika i 

najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije 

odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni 

općinski načelnik, te ako je raspisivanje ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 

referenduma predložila većina vijeća mjesnih godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 

odbora,Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o općinskog načelnika.

podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, 

donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku 

od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o Članak 19.

raspisivanju referenduma donosi se većinom 

glasova svih članova Općinskog vijeća. Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena 

ukupnog broja birača u općini, Općinsko vijeće je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina 

dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi 

državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis 

(regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od birača u općini.

zaprimanja prijedloga. 

Središnje tijelo državne uprave nadležno za Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje 

roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost provedba referenduma. 

podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li 

prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u 

jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno Članak 20.

odredbama Zakona, te odluku o utvrđenom 

dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv 
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tijela koje raspisuje referendum, područje za koje Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se 

se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od mjesnih 

odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja zborova građana, te vrijeme u kojem se mišljenje 

o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili treba dostaviti.

pitanja o kojima se raspisuje referendum, Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne 

referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili obvezuje Općinsko vijeće.

više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan 

održavanja referenduma.

Članak 25.

Članak 21. Mjesni zbor građana saziva predsjednik Općinskog 

vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani Općinskog vijeća iz članka 24.st.3. ovog Statuta.

koji imaju prebivalište na području općine Nova Za pravovaljano izjašnjavanje na mjesnom zboru 

Kapela, odnosno na području za koje se raspisuje građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača 

referendum i upisani su u popis birača. upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije 

područje je sazvan zbor građana.

Članak 22. Izjašnjavanje građana na mjesnom zboru građana 

je javno, a odluke se donose većinom glasova 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz prisutnih građana.

članka 17. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko 

vijeće.

Članak 26.

Članak 23. Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću 

donošenje određenog akta ili rješavanja određenog 

Postupak provođenja referenduma i odluke pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

donijete na referendumu podliježu nadzoru  

zakonitosti općih akata, kojeg obavljaju uredi Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. 

državne uprave u županijama i nadležna središnja ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži 

tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu. najmanje 10% birača upisanih u popis birača 

općine.

Članak 24. Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 

podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih prijema prijedloga.

zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog 

pitanja iz djelokruga općine Nova Kapela kao i o 
 drugim pitanjima određenim zakonom. Članak 27.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 

članka može dati jedna trećina vijećnika predstavke i pritužbe na rad tijela općine Nova 

Općinskog vijeća i općinski načelnik. Kapela kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na 

nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im 

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa 

stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

zaprimanja prijedloga.
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Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Članak 30.

općine Nova Kapela, odnosno pročelnik upravnog 

tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana Općinsko vijeće donosi:

podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. - Statut općine,

- Poslovnik o radu,

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka - odluku o uvjetima, načinu i postupku 

osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, općine,

neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim - Proračun i odluku o izvršenju Proračuna,

predstavnicima tijela općine Nova Kapela, te - godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,

ukoliko postoje tehničke pretpostavke, sredstvima - odluku o privremenom financiranju

elektroničke komunikacije. - odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina, te raspolaganju ostalom 

imovinom općine Nova Kapela čija 

VII. TIJELA  općine pojedinačna vrijednost prelazi  0,5% 

iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 

Članak 28. godini koja prethodi godini u kojoj se 

odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

Tijela općine Nova Kapela su Općinsko vijeće i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom 

općinski načelnik. imovinom, a uvijek odlučuje ako 

vrijednost prelazi  1.000.000 kuna,

 - odluku o promjeni granice općine Nova 

1. OPĆINSKO VIJEĆE Kapela

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih 

Članak 29. odjela i službi,

- donosi odluku o  kri teri j ima za 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i ocjenj ivanje s lužbenika i  načinu 

tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i provođenja ocjenjivanja,

akte u okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i - osniva javne ustanove, ustanove, 

druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim trgovačka društva i druge pravne osobe, za 

Statutom. obavljanje gospodarskih, društvenih, 

komunalnih i drugih djelatnosti od interesa 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno za  općinu, 

određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz - daje prethodne suglasnosti na statute  

samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 

odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog osnivanju nije drugačije propisano,

djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a - donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 

izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog suradnji s drugim jedinicama lokalne  

načelnika. samouprave, u skladu s općim aktom i 

zakonom,

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog - raspisuje lokalni referendum,

članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i - b i ra i  razr ješava preds jednika i  

zadaće obavlja Općinsko vijeće. potpredsjednike Općinskog vijeća,  

- bira i razrješava predsjednike i članove 

radnih tijela Općinskog vijeća,

- odlučuje o pokroviteljstvu,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i 

postupku za dodjelu javnih priznanja i 
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dodjeljuje javna priznanja, - obavlja i druge poslove određene zakonom 

- imenuje i razrješava i druge osobe i Poslovnikom Općinskog vijeća.

određene zakonom, ovim Statutom i 

posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu Članak 33.

stavl jeni u djelokrug zakonom i 

podzakonskim aktima. Općinsko vijeće čini trinaest ( 13 ) vijećnika.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, 

predsjednik Općinskog vijeća može u ime Članak 34.

Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo 

društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se 

manifestacije od značaja za općinu Nova Kapela. O zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno 

p reuze tom pokrov i t e l j s tvu  p reds j edn ik  njenom udjelu u stanovništvu općine Nova Kapela.

obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj 

sjednici Općinskog vijeća.

Članak 35.

Članak 31. Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri 

godine.

O p ć i n s k o  v i j e ć e  i m a  p r e d s j e d n i k a  i  Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za 

potpredsjednika. to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s 

Funkcija predsjednika i potpredsjednika Vijeća je posebnom odlukom Općinskog vijeća.

počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

plaću. Predsjednik i potpredsjednik  imaju pravo na 

naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog 

vijeća. Članak 36.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na 

Članak 32. koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena 

Predsjednik Općinskog vijeća: najkasnije tri dana prije zakazanog 

- zastupa Općinsko vijeće održavanja sjednice Općinskog vijeća i 

- saziva i organizira, te predsjedava ovjerena kod javnog bilježnika najranije 

sjednicama Općinskog vijeća, osam dana prije podnošenja iste,

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća, - ako mu je pravomoćnom sudskom 

- u p u ć u j e  p r i j e d l o g e  o v l a š t e n i h  odlukom oduzeta, odnosno ograničena 

predlagatelja u propisani postupak, poslovna sposobnost, danom pravo-

- brine o postupku donošenja odluka i općih moćnosti sudske odluke,

akata, - ako je pravomoćnom sudskom presudom 

- održava red na sjednici Općinskog vijeća, osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

- usklađuje rad radnih tijela, trajanju dužem od šest mjeseci, danom 

- potpisuje odluke i akte koje donosi pravomoćnosti presude,

Općinsko vijeće, - ako odjavi prebivalište s područja općina 

- brine o suradnji Općinskog vijeća i Nova Kapela, danom odjave prebivališta,

općinskog načelnika, - ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 

- brine se o zaštiti prava vijećnika, sukladno odredbama zakona kojim se 
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uređuje hrvatsko državljanstvo, danom Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti 

njegovog prestanka, odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 

- smrću. glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova 

na sjednicama Općinskog vijeća.

Članak 37. Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su 

kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti 

obnašanje dužnosti koja je prema odredbama vijećnika.

zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog 

tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 

zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 

zakona. Općinskog vijeća. 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, 

vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, 

ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Članak 39.

Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana 

prestanka obnašanja nespojive dužnosti . Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se 

Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 

podnošenja pisanog zahtjeva. s jednice ,  os tvar ivanje prava ,  obveza i  

odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, 

dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i 

mandata. postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, 

postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana 

na sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad 

Članak 38. Općinskog vijeća.

Vijećnik ima prava i dužnosti: Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje 

- sudjelovati na sjednicama Općinskog načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, 

vijeća potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te 

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog 

koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih 

- predlagati Vijeću donošenje akata, dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

podnositi prijedloge akata i podnositi 

amandmane na prijedloge akata

- postavljati pitanja iz djelokruga rada 1.1.  RADNA TIJELA

Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja općinskom načelniku i Članak 40.

zamjeniku općinskog načelnika, Radna tijela Općinskog vijeća su:

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela - Povjerenstvo za izbor i imenovanja,

Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a - Povjerenstvo za Statut i Poslovnik,

u radnim tijelima kojih je član i glasovati, - Povjerenstvo za financije i Proračun

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za - Povjerenstvo za pritužbe i žalbe građana

obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela - Mandatno povjerenstvo.

općine, te u svezi s tim koristiti njihove 

stručne i tehničke usluge.
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Članak 41. Članak 44.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja, predlaže: Povjerenstvo za financije i Proračun:

- izbor i razrješenje predsjednika i - predlaže Općinskom vijeću prijedlog 

potpredsjednika Općinskog vijeća, Proračuna, prijedloge izmjene i dopune 

- izbor i razrješenje članova radnih tijela - obavlja i druge poslove određene ovim 

Općinskog vijeća, Statutom.

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba 

određenih ovim Statutom i drugim 

odlukama Općinskog vijeća, Članak 45.

- propise  o primanjima vijećnika, te 

naknade troškova vijećnicima za rad u Mandatna povjerenstvo:

Općinskom vijeću. - na konstituirajućoj sjednici obavještava 

Općinsko vijeće o provedenim izborima za 

Općinsko vijeće i imenima izabranih 

Članak 42. vijećnika, temeljem objavljenih rezultata 

nadležnog Izbornog povjerenstva o 

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik Općinskog provedenim izborima,

vijeća: - o b a v j e š t a v a  O p ć i n s k o  v i j e ć e  o  

- predlaže Statut općine i Poslovnik podnesenim ostavkama na vijećničku 

Općinskog vijeća, dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji 

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu umjesto njih počinju obavljati vijećničku 

Statuta, odnosno Poslovnika Općinskog dužnost,

vijeća, - obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih mandata vijećnika i o zamjenicima 

akata koje donosi Općinsko vijeće u vijećnika koji umjesto njih počinju 

pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i obavljati vijećničku dužnost,

pravnim sustavom, te u pogledu njihove - obavještava Općinsko vijeće o prestanku 

pravne obrade, i o tome daje mišljene i mirovanja mandata vijećnika,

prijedloge Općinskom vijeću, - obavještava Općinsko vijeće o prestanku 

- obavlja i druge poslove određene ovim mandata kada se ispune zakonom 

Statutom. predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko 

vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za 

početak mandata zamjeniku vijećnika. 

Članak 43.

Povjerenstvo za pritužbe i žalbe građana: Članak 46.

- razmatra predstavke,pritužbe i prijedloge 

građana što se odnose na rad Općinskog Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana 

vijeća i njegovih radnih tijela, ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena 

- razmatra prigovore što se odnose na radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih 

obavljanje poslova lokalne samouprave, pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme 

- razmatra prigovore što se odnose na prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja 

obavljanje poslova mjesne samouprave, i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu 

Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih 

tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim 

odlukama. 
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2. OPĆINSKI NAČELNIK - imenuje i razrješava pročelnike upravnih 

tijela,

Članak 47. - imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

- utvrđuje plan prijema u službu u upravna 

Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je tijela općine,

izvršne vlasti općine. - predlaže izradu Prostornog plana kao i 

njegove izmjene i dopune na temelju 

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine obrazloženih i argumentiranih prijedloga 

fizičkih i pravnih osoba,

U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik: - može povjeriti izradu urbanističkih 

- priprema prijedloge općih akata, planova uređenja i obavljanja drugih 

- izvršava i osigurava izvršavanje općih poslova prostornog uređenja Zavodu za 

akata Općinskog vijeća prostorno uređenje velikog grada,

- utvrđuje prijedlog Proračuna općine i - razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

izvršenje Proračuna, Prostornog plana,

- upravlja nekretninama, pokretninama i - o b a v l j a  p o s l o v e  g o s p o d a r e n j a  

imovinskim pravima u vlasništvu općine u nekretninama do osnivanja fonda za 

skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim gospodarenje nekretninama,

aktom Općinskog vijeća, - imenuje i razrješava upravitelja vlastitog 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i pogona,

nekretnina općine Nova Kapela i - donosi odluku o objavi prikupljanja 

r a s p o l a g a n j u  o s t a l o m i m o v i n o m  ponuda ili raspisivanju natječaja za 

pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% obavljanje komunalnih djelatnosti,

iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u - sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 

godini koja prethodi godini u kojoj se komunalnih djelatnosti,

odlučuje o stjecanju i otuđivanju - donosi odluku o objavi prikupljanja 

pokretnina i nekretnina, odnosno ponuda ili raspisivanju natječaja za 

raspolaganju ostalom imovinom. Ako je obavljanje komunalnih djelatnosti na 

taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, temelju ugovora i sklapa ugovor o 

općinski načelnik može odlučivati najviše povjeravanju poslova,

do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos - daje prethodnu suglasnost na izmjenu 

manji od 70.000,00 kuna, tada može cijena komunalnih usluga,

odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. - do kraja ožujka tekuće godine podnosi 

Stjecanje i otuđivanje nekretnina i Općinskom vijeću izvješće o izvršenju 

pokretnina, te raspolaganje ostalom Programa održavan ja  komunalne 

imovinom mora biti planirano u Proračunu infrastrukture i Programu gradnje objekata 

jedinice i provedeno u skladu sa zakonom, i uređaja komunalne infrastrukture za 

- upravlja prihodima i rashodima općine, prethodnu godinu,

- up rav l j a  r a spo lož iv im novčan im - utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za 

sredstvima na računu Proračuna općine, određivanje reda prvenstva za kupnju 

- odlučuje o davanju suglasnosti za stana iz programa društveno potpisane 

zaduživanje pravnim osobama u stanogradnje,

većinskom izravnom ili neizravnom - provodi postupak natječaja i donosi odluku 

vlasništvu općine i o davanju suglasnosti o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 

za zaduživanje ustanova kojih je osnivač poslovnog prostora u vlasništvu općine u 

općina, skladu s posebnom odluku Općinskog 

- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za vijeća o poslovnim prostorima,

upravna tijela općine, - organizira zaštitu od požara na području 
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općine i vodi brigu o uspješnom izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog 

provođenju i poduzimanju mjera za djelokruga.

unapređenje zaštite od požara Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz 

- usmjerava djelovanje upravnog tijela stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana 

opć ine  u  obav l j an ju  pos lova  i z  primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži 

samoupravnog djelokruga općine, veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje 

odnosno poslova državne uprave, ako su izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

preneseni općini, Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od načelnika 

- n a d z i r e  r a d  u p r a v n o g  t i j e l a  u  izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka 

samoupravnom djelokrugu i poslovima roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o 

državne uprave, istom pitanju.

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 

drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  Članak 50.

mjesnih odbora,

- imenuje i razrješuje predstavnike općine u Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

tijelima javnih ustanova, trgovačkih samoupravnog djelokruga općine ima pravo 

društava i drugih pravnih osoba koje je obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. 

o p ć i n a  o s n o v a l a  z a  o b a v l j a n j e  Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugi propis,  općinski načelnik donijet će odluku o 

drugih djelatnosti za općinu. Odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana 

imenovanju i razrješenju iz ove alineje donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo 

općinski načelnik dužan je dostavit zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od 

Općinskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene 

donošenja i objaviti u službenom glasilu nedostatke u općem aktu.

općine,

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke 

Statutom i drugim propisima. iz prethodnog stavka, općinski načelnik dužan je 

bez odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda 

državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i 

Članak 48. dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 

zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom Članak 51.

djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  

upravnih tijela općine. Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje 

općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili 

drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje 
 

Članak 49. dužnosti.

 
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 

polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. Članak 52.
ožujka tekuće godine za razdoblje  srpanj-prosinac 

prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje Zamjenik  općinskog načelnika je u slučaju iz 
siječanj-lipanj tekuće godine. stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa 

načelnika.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. 

ovog članka, od općinskog načelnika tražiti 
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Članak 53. trajanju dužem od jednog mjeseca, danom 

pravomoćnosti sudske presude,

Općinski načelnik i njegov zamjenik stupaju na 4. ako mu prestane prebivalište na području 

dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave jedinice, danom prestanka prebivališta,

konačnih rezultata izbora. 5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 

Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će danom prestanka državljanstva sukladno 

hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati odredbama zakona kojim se uređuje 

profesionalno. hrvatsko državljanstvo,

Općinski načelnik i njegov zamjenik dužni su u 6. smrću.

roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost  

dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom Ako općinskom  načelniku nastupom okolnosti iz 

tijelu općine o tome na koji način će obnašati prethodnog stavka mandat prestane prije isteka 

dužnost. dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela 

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji nije nadležnog za službeničke odnose će u roku od 8 

postupila na način propisan stavkom 3. ovoga dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o 

članka smatra se da dužnost obavlja volonterski. prestanku mandata  načelnika radi raspisivanja 

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu prijevremenih izbora za novog  načelnika.

promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku Ako je prestanak mandata općinskog načelnika 

mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni nastupio prije isteka dvije godine mandata raspisat 

načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom će se prijevremeni izbori za  općinskog načelnika i 

tijelu općine. Novi način obavljanja dužnosti njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih 

započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon izbora dužnost  općinskog načelnika obnašat će 

dostave obavijesti. njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a 

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji dužnost ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe 

o b a v l j a j u  p r o f e s i o n a l n o ,  z a  v r i j e m e  prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika 

profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme Ako je prestanak mandata općinskog načelnika 

obavljanja dužnosti uračunava im se u staž nastupio nakon isteka dvije godine mandata neće se 

osiguranja. raspisati prijevremeni izbori za općinskog  

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji dužnost načelnika, a dužnost općinskog  načelnika do kraja 

obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran 

rad. zajedno s njim.

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog 

načelnika prestane mandat samo njegovom 

Članak 54. zamjeniku neće se raspisati prijevremeni izbori za 

zamjenika  načelnika.

Općinskom načelniku, odnosno njegovom Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša 

zamjeniku mandat prestaje po sili zakona: dužnost općinskog  načelnika iz stavka 4. ovoga 

1. ako podnese ostavku, danom dostave članka raspisat će se prijevremeni izbori za  

pisane ostavke sukladno pravilima o općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do 

dostavi propisanim Zakonom o općem provedbe prijevremenih izbora dužnost  općinskog 

upravnom postupku, načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

2. ako mu je pravomoćnom sudskom Hrvatske.

odlukom oduzeta poslovna sposobnost, Ako je prestanak mandata  općinskog načelnika i 

danom pravomoćnosti sudske odluke o njegovog zamjenika nastupio opozivom raspisat će 

oduzimanju poslovne sposobnosti, se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i 

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 
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povjerenik Vlade Republike Hrvatske. Članak 58.

O svim promjenama tijekom mandata općinskog 

načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik Upravna tijela samostalna su u okviru svog 

upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose djelokruga, a za zakonito i pravovremeno 

općine samouprave dužan je bez odgode obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran 

obavijestiti središnje tijelo državne uprave je općinskom načelniku.

nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu.

Članak 59.

Članak 55. Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u 

Proračunu općine Nova Kapela, Državnom 

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom 

člankom 18. ovog Statuta.

IX. JAVNE SLUŽBE

VIII. UPRAVNA TIJELA Članak 60.

Članak 56. Općina Nova Kapela u okviru samoupravnog 

djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na 

općine Nova Kapela, utvrđenih zakonom i ovim području komunalnih, društvenih i drugih 

Statutom, te obavljanje poslova državne uprave djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se 

koji su zakonom prenijeti na općinu, ustrojavaju se obavljaju kao javna služba. 

upravna tijela općine.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se Članak 61.

posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Općina Nova Kapela osigurava obavljanje  

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i djelatnosti iz članka 62. ovog Statuta osnivanjem 

službe (u daljnjem tekstu:upravna tijela). trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih 

pravnih osoba i vlastitih pogona.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na 

temelju javnog natječaja imenuje općinski Predstavnike općine Nova Kapela u tijelima 

načelnik. upravljanja pravnih osoba kojima je općina osnivač 

ili u kojima ima udjele imenuje općinski načelnik.

Članak 57. Obavljanje određenih djelatnosti općina Nova 

Kapela može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim 

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u osobama temeljem ugovora o koncesiji i ugovora o 

okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, povjeravanju komunalnih poslova.

neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i 

pojedinačnih akata tijela općine, te u slučaju 

neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane 

mjere. 
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X. MJESNA SAMOUPRAVA Članak 65.

Članak 62. Općinski načelnik  u roku od 15 dana od dana 

primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog 

Na području općine Nova Kapela osnivaju se podnesen na način i po postupku  utvrđenim 

mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a zakonom i ovim Statutom. 

radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja 

građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen 

na propisani način i  po propisanom postupku, 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 

više međusobno povezanih manjih naselja ili za 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog 

dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu odbora.

cjelinu, na način i po postupku propisanom 

zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje 

Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 

postupak i način izbora tijela mjesnog odbora. prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 66.

Članak 63. U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode 

se podaci o predlagatelju, području i granicama 

Mjesni odbori na području općine Nova Kapela su: mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove 

Batrina, Bili Brig, Donji Lipovac, Dragovci, Gornji pravila mjesnog odbora, te zadaci i izvori 

Lipovac, Magić Mala, Nova Kapela, Pavlovci, financiranja mjesnog odbora.

Seoce, Siče, Srednji Lipovac, Stara Kapela. 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se Članak 67.

posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju 

se na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i 

odluke. predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 64. Članak 68.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na 

može dati 10 % građana upisanih u popis birača za neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, 

područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora 

odbora, organizacije i udruženja građana, te članova vijeća mjesnog odbora uređuje Općinsko 

općinski načelnik. vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom 

odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova 

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju predstavnički tijela jedinica lokalne samouprave.

građani ili njihove organizacije i udruženja,  Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s 

prijedlog se dostavlja u pisanom obliku općinskom područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, 

načelniku. na vrijeme od četiri godine.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 

građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na 

području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
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Članak 69. Članak 73.

Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 

mjesnih odbora donosi Općinsko vijeće. Odlukom odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju 

Općinskog vijeća kojim se raspisuju izbori područja mjesnog odbora, provođenjem manjih 

određuje se dan njihove provedbe. komunalnih akcija kojima se poboljšava 

komunalni standard građana na području mjesnog 

odbora, vođenju brige o poboljšavanju  

Članak 70. zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti 

zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih 

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i lokalnih potreba na svom području

predsjednika, 5 do 7 članova.

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje Članak 74.

prema broju stanovnika mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora ima: Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje 

5 članova u mjesnom odboru koji ima do 900 način  rada vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje 

stanovnika prava, obveza i odgovornosti članova vijeća 

7 članova u mjesnom odboru koji ima više od 900 mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti 

stanovnika predsjednika vijeća mjesnog odbora, način 

odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran mjesnog odbora.

građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na 

području mjesnog odbora.

Članak 75.

Članak 71. Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i 

dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje 

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava bira posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine, 

većinom svih glasova.

Članak 76.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za 

svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o 

potrebama i interesima građana, te davanja 

prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog 

Članak 72. značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada Mjesni zbor građana može se sazvati i za dio 

mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji 

obračun, te obavlja druge poslove utvrđene Mjesni zbor građana  vodi predsjednik mjesnog 

zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 

vijeća i općinskog načelnika. vijeće.
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Članak 77. Općinski načelnik u postupku upravljanja 

imovinom općine donosi pojedinačne akte glede 

Stručne i administrativne poslove za potrebe upravljanja imovinom, na temelju općeg akta 

mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela općine na Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 

način propisan općim aktom kojim se uređuje gospodarenja imovinom u vlasništvu općine. 

ustrojstvo i način rada upravnih tijela općine.

Članak 82.

Članak 78.

Općina Nova Kapela ima  prihode kojima u okviru 

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja svog samoupravnog djelokruga slobodno 

mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i raspolaže.

općinski načelnik.

Prihodi općina Nova Kapela su:

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka - općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi 

Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnih 

pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za odluka Općinskog vijeća,

koje se traži  promjena područja. - prihodi od imovine  općine i imovinskih 

prava,

- prihod od  trgovačkih društava i drugih 

Članak 79. pravnih osoba u vlasništvu općine, 

odnosno u kojima općina ima udjele ili 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora dionice,

obavlja općinski načelnik. - prihodi od koncesija,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist 

Općinski načelnik  može u postupku provođenja za prekršaje koje propiše općina Nova 

nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora Kapela u skladu sa zakonom,

raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo - udio u zajedničkim porezima s Brodsko-

krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i posavskom županijom i Republikom 

ne izvršava povjerene mu poslove. Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na 

 dohodak za decentralizirane funkcije 

prema posebnom zakonu

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE - sredstva pomoći i dotacije Republike 

NOVA KAPELA Hrvatske predviđena u Državnom 

proračunu, 

Članak 80. - drugi prihodi određeni zakonom.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska 

prava koja pripadaju općini Nova Kapela, čine Članak 83.

imovinu općine Nova Kapela.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni 

iznosi izdataka i rashoda općine Nova Kapela 

Članak 81. iskazuju se u Proračunu općine Nova Kapela.

Imovinom općine upravljaju  općinski načelnik i Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti 

Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta raspoređeni u Proračunu i iskazni po izvorima iz 

pažnjom dobrog domaćina. kojih potječu.
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Svi izdaci i rashodi Proračuna moraju biti utvrđeni Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja 

u Proračunu i uravnoteženi s prihodima i p roračunsk ih s reds tava opć ine nadz i re  

primicima. Ministarstvo financija.

Članak 84. XII. AKTI općine

Proračun općine Nova Kapela i odluka o izvršenju Članak 88.

Proračuna donosi se za proračunsku godinu i 

vrijedi za godinu za koju je donesen. Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 

utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenju  

mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. Proračuna, odluke i druge opće akte.

prosinca.

Općinsko vijeće  donosi  pojedinačne akte, kada u 

skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim 

Članak 85. stvarima.

Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću 

proračunsku godinu na način i u rokovima Članak 89.

propisanim zakonom.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga 

Ukoliko se  Proračun za sljedeću proračunsku donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte 

godinu ne može donijeti u propisanom roku, kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom 

Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom Općinskog vijeća.

financiranju na način i postupku propisanim 

zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri 

mjeseca proračunske godine. Članak 90.

Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i 

Članak 86. preporuke. 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi 

i primici ili povećaju izdaci i rashodi utvrđeni Članak 91.

Proračunom, Proračun se mora uravnotežiti 

sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata 

novih prihoda. Općinskog vijeća, na način i u postupku 

propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad 

Uravnoteženje Proračuna provodi se izmjenama i zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju 

dopunama Proračuna po postupku propisnom za poslove iz samoupravnog djelokruga općine. 

donošenje Proračuna.

Članak 92.

Članak 87.

Upravni odjel općine u izvršavanju općih akata 

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima 

općine nadzire Općinsko vijeće. rješavaju o pravima, obvezama i pravnim 

interesima fizičkih i pravnih osoba.
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Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja 

može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u 

Brodsko-posavske županije ili pokrenuti upravni roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

spor.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 

primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom Članak 95.

postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća Detaljnije odredbe o aktima općina Nova Kapela i 

pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom 

odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, Općinskog vijeća.

povjerene javne ovlasti.

Članak 96.

Članak 93.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, 

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i objavljuju u „Službenom vjesniku Brodsko-

općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, posavske županije“. 

obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 

osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije Opći akti stupaju na snagu osmog  dana od dana 

propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih 

pokrenuti upravni spor. razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa 

na snagu danom objave.

Članak 94. Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja 

središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu XIII. JAVNOST RADA

i područnu (regionalnu) samoupravu.

Kada utvrdi nepravilnosti u radu Općinskog vijeća, Članak 97.

središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu 

i područnu (regionalnu) samoupravu donijet će Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i 

odluku kojom će sjednicu Općinskog vijeća ili upravnih tijela općine je javan.

njezin dio proglasiti nezakonitom, a akte donesene 

na sjednici proglasiti ništavim. Predstavnici udruga građana, građani i  

Protiv odluke iz stavka 2. ovoga članka nije predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 

dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog 

spor pred Visokim upravnim sudom Republike vijeća.

Hrvatske.

Nadzor zakonitost i općih akata koje u 

samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće Članak 98.

obavljaju uredi državne uprave u županijama i 

nadležna središnja tijela državne uprave, svako u Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. - javnim održavanjem sjednica,

Predsjednik Općinskog vijeća tijela dužan je - objavljivanjem općih akata i drugih akata u 

dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun ili drugi opći službenom glasilu Brodsko-posavske 

akt (u daljnjem tekstu: opći akt) predstojniku Ureda županije i na web stranicama općine Nova 

državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji (u Kapela.

daljnjem tekstu: predstojnik) zajedno s izvatkom iz 
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Javnost rada općinskog načelnika osigurava se: Statuta općine Nova Kapela  i zakona, uskladit će 

- održavanjem  konferencija za medije, se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se 

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u uređuje pojedino područje u zakonom propisanom 

službenom glasilu Brodsko-posavske roku.  

županije i na web stranicama općine Nova 

Kapela. .

Članak 102.

Javnost rada upravnih tijela općine osigurava se 

putem komunikacije s medijima i objavljivanjem Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 

informacija na internetskim stranicama općine. objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti 

XIV. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA Statut općine Nova Kapela („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 13/09. i 05/13).

Članak 99.

OPĆINSKO VIJEĆE

Način djelovanja općinskog načelnika i OPĆINE NOVA KAPELA

zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti 

uređen je posebnim zakonom. Klasa: 012-03/14-01/01

Ur.broj: 2178/20-03-14-1

Nova Kapela, 13. ožujka 2014.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Predsjednik 

Članak 100. Općinskog vijeća

Anto Žagrić, v.r.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna 

trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski 

načelnik i Komisija za Statut i Poslovnik  

Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 4.

predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o 

odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 

promjeni Statuta. novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 

73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08. i 38/09 , 

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese 153/09 i 143/12.) i članka 31. Statuta općine Nova 

odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti županije“ br. 13/09. i 5/13),  Općinsko vijeće 

na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od općine Nova Kapela na sjednici 5. održanoj  13. 

šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o ožujka  2014. godine donijelo je 

prijedlogu.

ODLUKU

Članak 101.              o upravljanju i raspolaganju

nekretninama u vlasništvu općine 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Nova Kapela
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I. UVODNE ODREDBE Članak 4. 

Članak 1. Tijela nadležna za raspolaganje nekretninama u 

vlasništvu općine su općinski načelnik i Općinsko 

Ovom Odlukom uređuju se nadležnost i način vijeće.

postupanja tijela općine Nova Kapela (u daljnjem Općinski načelnik i Općinsko vijeće donose odluku 

tekstu: općina), postupak provođenja javnog o raspolaganju nekretninama na temelju vlasničkih 

natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu ovlasti, a pod uvjetom i na način propisan Zakonom 

općine, te ostali načini raspolaganja nekretninama o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonom 

u  vlasništvu općine. o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 

Općinski načelnik općine Nova Kapela (u daljnjem drugim Zakonima.

tekstu: općinski načelnik), odnosno Općinsko 

vijeće općine Nova Kapela (u daljnjem tekstu: 

Općinsko vijeće) sukladno Zakonu i Statutu Članak 5. 

općine, te ovoj Odluci upravljaju nekretninama u 

vlasništvu općine. Tržišna vrijednost nekretnina kojima se raspolaže 

na temelju ove Odluke je vrijednost izražena u 

cijeni koja se za određenu nekretninu može postići 

Članak 2. na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i potražnje u 

vrijeme njezinom utvrđivanja na području gdje se 

Ovom Odlukom naročito se uređuje: nekretnina nalazi.

- sjecanje, otuđenje i terećenje nekretnina Početna cijena nekretnina utvrđuje se u visini 

- način otuđenja i provođenje postupaka tržišne cijene nekretnine sukladno procijeni 

otuđenja nekretnina, vrijednosti  Ministarstva financija- Porezna uprava 

- ostvarivanje i zasnivanje služnosti i drugih ili ovlaštenog sudskog vještaka.

stvarnih prava na nekretninama

III. NATJEČAJ ZA PRODAJU 

II. TEMELJNE ODREDBE NEKRETNINA

Članak 3. Članak 6.

Općina može nekretnine prodati i davati u zakup i Nekretnine u vlasništvu općine prodaju se putem 

na drugi način njima raspolagati na temelju javnog javnog natječaja, i to javnim prikupljanjem ponuda 

natječaja i uz naknadu tržišne cijene, osim ako nije u zatvorenim omotnicama, a iznimno neposrednom 

zakonom drugačije određeno. pogodbom i to isključivo u slučajevima utvrđenim 

Odredba članka 3.st.1. ove Odluke ne odnosi se na Zakonom i ovom Odlukom. 

slučajeve kad pravo vlasništva na nekretninama u 

vlasništvu općine stječu Republika Hrvatska i 

jedinica lokalne i područne (regionalne) Članak 7.

samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili 

pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, Natječaj obavezno sadrži:

odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom - oznaku nekretnine koja je predmet prodaje 

vlasništvu općine, ako je to u interesu i cilju općeg (adresu nekretnine, oznaku katastarske 

gospodarskog i socijalnog napretka njenih čestice, katastarske općine, površinu, te 

građana. ostale podatke bitne za pobližu oznaku 

nekretnine);

- početni iznos kupoprodajne cijene;
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- podatke o namjeni nekretnine (ako je - Općinski načelnik ako pojedinačna 

određena); vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 

- iznos i način uplate jamčevine, te obavijest primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini 

o povratu, odnosno uračunavanje u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

jamčevine u kupoprodajnu cijenu; nekretnine, ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 

- rok za zaključenje ugovora, način i rok kuna načelnik može odlučivati najviše do 

plaćanja kupoprodajne cijene; 1.000.000,00 kuna, ako je taj iznos manji od 

- adresu i rok za podnošenje pisane ponude; 70.000,00 kuna općinski načelnik može odlučivati 

- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda; do najviše 70.000,00 kuna, te ako je stjecanje i 

- mogućnost i vrijeme obilaska nekretnine; otuđivanje imovine planirano u Proračunu općine, 

- uputu o dostavi dokumenata potrebnih za a isto je provedeno u skladu sa zakonom i ostalim 

sudjelovanje u natječaju. Natječaj može pozitivnim propisima. 

sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi 

prodaje nekretnine. Natječaj se objavljuje - Općinsko vijeće na prijedlog općinskog 

na oglasnoj ploči općine, web stranici načelnika ako je pojedinačna vrijednost nekretnina 

općine i u dnevnom ili lokalnom tisku. veća od iznosa iz prethodne alineje ovog stavka.

Članak 8. Članak 11.

Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% od Ponude na natječaj se dostavljaju poštom 

početne cijene nekretnine i uplaćuje se u korist preporučeno ili osobno u općini u zatvorenoj 

Općinskog proračuna. omotnici s obveznom naznakom „Ponuda za 

natječaj-ne otvaraj“.

Ponuda mora sadržavati podatke o imenu i 

Članak 9. prezimenu ponuditelja, odnosno podatke o pravnoj 

osobi, adresu ponuditelja, odnosno sjedište za 

Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava je pravu osobu, OIB ponuditelja, podatak o nekretnini 

najmanje 8 (osam) dana od dana objave natječaja. za koju daje ponudu (navesti konkretnu k.č.), 

Javno otvaranje ponuda mora se provesti u roku od kupoprodajnu cijenu iskazanu brojkom i slovima, 

najduže 15 (petnaest) dana od isteka roka za dokaz o državljanstvu, odnosno izvadak iz registra 

podnošenje ponuda. trgovačkog suda, odnosno obrtnog registra, 

Natjecateljima koji nisu uspjeli u postupku registra Udruge ne stariju od 60 dana, dokaz o 

natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 8 (osam) uplati jamčevine kao i ostale dokaze o ispunjavanju 

dana od dana okončanja postupka natječaja. posebnih uvjeta, ako su isti traženi natječajem. 

Natjecatelju koji uspije u natječaju, jamčevina se Svaki ponuditelj može se natjecati za sve 

uračunava u ponuđenu cijenu. nekretnine koje se izlažu prodaji i za svaku dati 

Natjecatelj koji uspije u natječaju i naknadno zasebnu ponudu.

odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na Natjecatelji koji su podnijeli ponude na javni 

povrat jamčevine. natječaj imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.

Otvaranje ponuda vrši Povjerenstvo za 

raspolaganje nekretninama koje zavisno od 

Članak 10. vrijednosti nekretnine osniva i imenuje načelnik na 

prijedlog Općinskog vijeća, odnosno Općinsko 

Natječaj za prodaju nekretnina temeljem ove viječe na prijedlog općinskog načelnika.

Odluke, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj i Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

područnoj (regionalnoj) samoupravi raspisuje: Povjerenstvo će na sjednici najprije utvrditi da li je 

natječaj propisno obavljen,koliko je ponuda 
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pristiglo i da li su ponude predane u roku. Nakon Kupoprodajni ugovor će sadržavati odredbu da će 

toga će se pristupiti otvaranju ponuda prema općina izdati kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe 

redoslijedu prispijeća, a o čemu se sastavlja njegova prava vlasništva u zemljišnu knjigu, tek 

zapisnik Povjerenstva.  nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene.

Na temelju zapisnika iz prethodnog stavka, 

Povjerenstvo predlaže općinskom načelniku, 

odnosno Općinskom vijeću donošenje odluke o Članak 15.

izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku 

pojedinu nekretninu, odnosno o neprihvaćanju niti Općina i najpovoljniji ponuditelj sklopit će Ugovor 

jedne ponude. o kupoprodaji nekretnine, najkasnije u roku od 15 

dana, od dana donošenja Odluke o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 12.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji IV. PRODAJA NEKRETNINA IZRAVNOM 

ponudi najvišu cijenu, pod uvjetom da ispunjava i POGODBOM

sve druge uvjete natječaja.

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, Članak 16.

najboljim ponuditeljem se smatra sljedeći 

ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet Nekretnine u vlasništvu općine se mogu bez 

da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog natječaja prodati samo u zakonom i ovom Odlukom 

ponuditelja. predviđenim slučajevima.

U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude istu 

cijenu, a ispunjavaju uvjete natječaja, kao 

najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda koja je Članak 17.

prispjela prva.

Zemljište u vlasništvu općine, tijelo nadležno za 

raspolaganje može prodati po utvrđenoj tržišnoj 

Članak 13. cijeni bez provedbe javnog natječaja:

- osobi kojoj je dio zemljišta potreban za 

Zakašnjele, neuredne i nepotpune ili na drugi način formiranje neizgrađene građevne čestice u 

protivne uvjetima iz natječaja, općinski načelnik, skladu s lokacijskom dozvolom ili 

odnosno Općinsko v i jeće na pr i jed log detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne 

Povjerenstva odbacit će Odlukom. prelazi 20% površine planirane  građevne 

O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik koji čestice;

potpisuju svi prisutni članovi Povjerenstva. - osobi koja je na zemljištu u svom 

Zapisnik se dostavlja sudionicima natječaja na vlasništvu, bez građevinske dozvole ili 

njihov zahtjev. drugog odgovarajućeg akta nadležnog 

tijela državne uprave, izgradila građevinu 

u skladu s detaljnim planom uređenja ili 

Članak 14. lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 

20% površine planirane građevne čestice, 

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u pravilu, pod uvjetom da u roku od godine dana od 

platiti najkasnije u roku 30 dana od dana dana sklapanja kupoprodajnog ugovora 

zaključenja ugovora. U slučaju zakašnjenja u ishodi građevinsku dozvolu, te

plaćanju ugovorene cijene,kupac je dužan uz - u drugim slučajevima kada je to propisano 

kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu zakonom.

kamata za vrijeme zakašnjenja.
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VI. ZASNIVANJE PRAVA NA B) Pravo građenja

NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU 

OPĆINE Članak 21.

A) Pravo služnosti Na zemljištu u vlasništvu općine se može osnovati 

pravo građenja na temelju pravnoga posla, u korist 

Članak 18. druge osobe, radi gradnje komercijalnih, 

smještajnih, infrastrukturnih i drugih građevina.

Služnost na nekretninama u vlasništvu općine Odluku o osnivanju prava građenja, donosi 

može se, na zahtjev stranke, zasnovati ako se Općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o 

kumulativno ispune sljedeći uvjeti: vrijednosti nekretnine na kojoj će se osnovati pravo 

- ako je to nužno za odgovarajuće korištenje građenja, sukladno članku 10. ove Odluke.

povlasne nekretnine, Pravo građenja se osniva uz određenu naknadu, 

- ako se time bitno ne ugrožava korištenje određenu od ovlaštenog sudskog vještaka, a 

poslužne nekretnine u vlasništvu općine iznimno se može osnovati i bez naknade kad to 

- ako se bitno ne umanjuje vrijednost pravo stječu osobe javnog prava za izgradnju 

općinske nekretnine infrastrukturnih građevina, u skladu sa zakonom.

Osnivanje prava služnosti provodi se izravnim 

pregovorima i neposrednom pogodbom.

Članak 22.

Članak 19. Pravo građenja na zemljištu u vlasništvu općine 

osniva se javnim prikupljanjem ponuda za 

U slučaju kad se radi o umanjenju tržišne komercijalne i smještajne građevine, a iznimno 

vrijednosti nekretnine radi osnivanja prava neposrednom pogodbom za građenje infra-

služnosti, procjenu umanjenja te vrijednosti izvršit strukturnih i drugih građevina od gospodarskog i 

će ovlašteni sudski vještak. socijalnog značaja.

Ovlaštenik prava služnosti će, u slučajevima kad je Načelnik u ime općine sklapa ugovor o osnivanju 

to opravdano, platiti općini naknadu za osnivanje prava građenja.

prava služnosti.

Ako se služnost zasniva radi postavljanja 

komunalnih uređaja i instalacija od interesa za C) Založno pravo

općinu i građane, može se odobriti osnivanje 

služnosti za njihovo postavljanje bez naknade.  Članak 23.

Zasnivanje založnog prava (hipoteke) na 

Članak 20. nekretninama u vlasništvu općine može se 

dozvoliti iznimno ako je to u izravnom interesu za 

Odluku o osnivanju služnosti donosi Općinsko ostvarivanje funkcija općine. Pod interesom općine 

vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti u smislu stavka 1. ovog članka smatra se i interes 

nekretnine, sukladno članku 10. ove Odluke. trgovačkih društava, ustanova i drugih subjekata u 

Načelnik u ime općine sklapa ugovor o osnivanju vlasništvu ili suvlasništvu općine.

prava služnosti.   Odluku o zasnivanju založnog prava donosi 

općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće 

sukladno Zakonu, Statutu općine,  te ovoj Odluci.
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VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 5.

Članak 24.

Na temelju clanka 7. stavka 2. Zakona o 

Na raspolaganje nekretninama u vlasništvu  općine financiranju politickih aktivnosti i izborne 

se primjenjuju: Zakon o vlasništvu i drugim promidžbe  (“Narodne novine” 24/2011 i 61/2011) 

stvarnim pravima, Zakon o lokalnoj i područnoj i clanka 30. Statuta općine Nova Kapela  

(regionalnoj) samoupravi, Zakon o uređivanju («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 

imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje “broj 13/2009, 5/2013), Općinsko vijeće općine 

infrastrukturnih građevina. Nova Kapela , na 5. sjednici održanoj  13.3 2014. 

Na sve što nije propisano ovom Odlukom i godine, donosi

propisima iz prethodnog stavka, te dok se ne 

donesu posebni zakoni, analogno se, ukoliko je to ODLUKU

moguće i primjereno, primjenjuju propisi koji se 

odnose na raspolaganje nekretninama u vlasništvu  o rasporedivanju sredstava za financiranje 

Republike Hrvatske.  politickih stranaka zastupljenih u Opcinskom 

vijecu opcine Nova Kapela za 2014. godinu

Članak 25.

Članak 1. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko- Ovom Odlukom utvrduje se iznos sredstava koja se 

posavske županije". u Proracunu opcine Nova Kapela osiguravaju za 

redovito godišnje financiranje politickih stranaka 

OPĆINSKO VIJEĆE zastupljenih u Opcinskom vijecu u  ukupnom 

OPĆINE NOVA KAPELA iznosu od 13.000,00 kuna.

KLASA: 940-01/14-01/01

URBROJ: 2178/20-03-14-1 Članak 2.

Nova Kapela,  13.ožujka 2014. godine

Pravo na redovito  godišnje financiranje  iz 

Predsjednik Proracuna opcine Nova Kapela  imaju politicke 

Općinskog vijeća stranke koje imaju   vijecnika/cu  u Opcinskom  

Anto Žagrić, v.r. vijecu.

Sredstva iz clanka 1.ove Odluke rasporeduju se na 

nacin da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog 

clana u Opcinskom vijecu , tako da pojedinoj 

politickoj stranci pripadaju sredstva razmjerna 

broju njezinih članova u trenutku konstituiranja 

Općinskog vijeća.

Za svakog clana utvrduje se iznos od  1.000,00 

kuna .

Članak 3.

Za 2014.godinu za namjenu  iz clanka 2. ove 

Odluke ukupno je rasporedeno 13.000,00 kuna  
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doznacit ce se politickim strankama na njihove 6.

racune ,iz sredstava Proracuna za 2014.godinu , 

Aktivnost- Financiranje rada politickih stranaka  

kako slijedi: Na temelju članka 59. Zakona o rodiljnim i 

roditeljskim potporama ("NN" br. 85/08, 110/08, 

Stranka Br. vijećnika Ukupno 34/11 i 54/13) i članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

Hrvatska seljačka 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 

stranka - HSS 6 6.000,00 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 31. 

Statuta općine Nova Kapela („Službeni vjesnik 

Hrvatska demokratska Brodsko-posavske županije“ br. 13/09. i 5/13), 

zajednica - HDZ Općinsko vijeće općine Nova Kapela  na  5. 

Hrvatska socijalno- sjednici održanoj 13. ožujka  2014.g. donosi

liberalna stranka - HSLS 5 5.000,00

ODLUKU

Hrvatska stranka prava - HSP 1 1.000,00

o jednokratnoj financijskoj pomoći za 

Hrvatski demokratski savez novorođenu djecu

Slavonije i Baranje - HDSSB 1 1.000,00

UKUPNO: 13.000,00 Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način 

Članak 4. ostvarivanja prava na dodjelu novčane pomoći za 

novorođeno dijete na području općine Nova 

Odluka  stupa  na snagu osmog dana od Kapela, visina novčane pomoći i postupak

dana objavljivanja u “Službenom vjesniku ostvarivanja pomoći. 

Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE Članak 2.

OPĆINE NOVA KAPELA

Pravo na pomoć ostvaruje se u jednokratnom 

Klasa: 402-01/14-01/ novčanom iznosu, u visini 1.000,00 kuna za djecu 

Urbroj: 2178/20-03-14-1 rođenu od  1. siječnja 2014. godine.

Nova Kapela, 13. 3. 2014. Sredstva za isplatu pomoći osiguravaju se u 

Proračunu općine Nova Kapela.

Predsjednik 

Opcinskog vijeca

Anto  Žagrić, v.r. Članak 3.

Pravo na pomoć pripada roditelju novorođenog 

djeteta pod uvjetom da jedan od roditelja ima 

prebivalište na području općine Nova Kapela 

najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva, 

te da dijete ima prebivalište na području općine 

Nova Kapela.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć podnosi se 

u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta.
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Članak 4. 7.

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć pokreće 

se na zahtjev roditelja novorođenog djeteta s Temeljem članka 27. Zakona o poljo-

priloženom potrebnom dokumentacijom: privrednom zemljištu  („Narodne novine“ broj: 

- preslika domovnice ili osobne iskaznice roditelja, 39/13) i članka i temeljem članka 31. Statuta općine 

- uvjerenje o prebivalištu za roditelje i novorođeno Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-

dijete, posavske županije“ br. 13/09. i 5/13), Općinsko 

- preslika rodnog lista za novorođeno dijete vijeće općine Nova Kapela na 5.sjednici održanoj 

- preslika kartice tekućeg računa ili žiro računa 13. ožujka 2014. godine  donosi  

roditelja na koji će se izvršiti isplata. 

Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se u pisanom ODLUKU

obliku Jedinstvenom upravnom odjelu općine 

Nova Kapela koji donosi rješenje o pravu na o određivanju predstavnika općine Nova 

pomoć. Kapela u  Povjerenstvu za dodjelu zakupa na 

poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu 

Republike Hrvatske

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom Članak 1.

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske  županije“. Određuje se Kristina Perić, dipl.iur. za  

predstavnika općine Nova Kapela u  Povjerenstvu 

OPĆINSKO VIJEĆE za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 

OPĆINE NOVA KAPELA vlasništvu Republike Hrvatske

KLASA: 550-01/14-01/03

URBROJ: 2178/20-03-14-01 Članak 2.

Nova Kapela, 13. ožujka  2014.g. 

Ova Odluka dostavit će se Agenciji za 

Predsjednik poljoprivredno zemljište na daljnje postupanje.

Općinskog vijeća 

Anto Žagrić, v.r.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske  županije“.

KLASA:320-01/14-01/

URBROJ:2178/20-03-14-01

Nova Kapela,  13.ožujka  2014. godine

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE NOVA KAPELA

Anto Žagrić, v.r.
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8. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE NOVA KAPELA

Na temelju članka 1.  Pravilnika o izmjeni KLASA: 402-07/14-01/04

Pravilnika o iznosu troškova pogreba iz članka  URBROJ: 2178/20-03-14-1

104.  Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Nova Kapela,  13. ožujka 2014. godine

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(NN, 

41/09) i  članka  104.  Zakon o pravima hrvatskih Predsjednik 

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih Općinskog vijeća

obitelji (NN  broj:174/04, 92/05, 02/07, 107/07, Anto Žagrić v.r. 

65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 

33/13, 148/13)  i  članka 31. Statuta općine Nova 

Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 13/09. i 5/13),  Općinsko vijeće 

općine Nova Kapela na 5. sjednici održanoj  13. 

ožujka  2014. godine donijelo je 9.

ODLUKU Na temelju članka 86. Zakona o 

prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 

o sufinanciranju troškova sahrane hrvatskih 153/13) i članka 31. Statuta općine Nova Kapela 

branitelja iz Domovinskog rata (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br 

13/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Nova Kapela 

na 5. sjednici održanoj 13. 3. 2014. godine donosi

I.

Općina Nova Kapela će sufinancirati razliku u ODLUKU

cijeni troškova pokopa hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata koje financira Ministarstvo o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana 

nadležno za branitelje. uređenja općine Nova Kapela

II. I OPĆE ODREDBE

Ukoliko dođe do promjena zakonskih propisa Članak 1.

općina Nova Kapela će snositi cjelokupne troškove 

pokopa.       Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja općine Nova Kapela  

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

III. 16/06) - 1. izmjene i dopune (u daljnjem tekstu : 

Odluka). 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  

objavljivanja u "Službenom  vjesniku Brodsko-

posavske županije".
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II PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I IV OBUHVAT PROSTORNOG PLANA 

DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA

Članak 4.

Članak 2.

      Obuhvat  Plana je cijelo administrativno 

      Izrada i donošenje izmjena i dopuna Prostornog područje općine Nova Kapela u kojima je rađen i 

plana uređenja općine Nova Kapela - 1. izmjene i prostorni plan-izvornik koji je predmetom izmjene 

dopune (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) temelji i dopune.  

se na odredbama članaka od 86. do 113.  Zakona o 

prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 

153/13 - u daljnjem tekstu: Zakon). V  SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU

  PROSTORNOG PLANA

III RAZLOZI DONOŠENJA PLANA Članak 5.

      Po donošenju Prostornog plana uređenja 

Članak 3. općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 16/6) izrađene su tri Izmjene 

       Tijekom primjene važećeg Prostornog plana i dopune Prostornog plana Županije, donesen 

općine Nova Kapela pokazala se potreba za ovim Zakon o prostornom uređenju i gradnji, novi Zakon 

izmjenama i dopunama koja je proizašla iz: o prostornom uređenju na temelju kojeg se radi ova 

izmjena i dopuna, izmijenjen veći broj važećih 

- usklađenja Prostornog plana s izmjenama i zakona i propisa koji su prateći ili obvezatni u 

dopunama Prostornog plana Brodsko- provedbi kroz prostorno uređenje. Slijedom 

posavske županije (PP BPŽ „Službeni navedenog, plan je neusklađen s istima. Od 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. donošenja plana prošlo je 8 godina, te se pojavio i 

04/01, 06/05, 11/07 i 14/08 - pročišćeni veći broj zahtjeva za izmjene. U nekim segmentima 

tekst, 5/10 i 9/12), posebice u segmentu odredbe za provođenje važećeg plana predstavljaju 

usklađenja prometne, energetske i prepreku održivom prostornom razvoju općine.

komunalne infrastrukture,                 

- usklađenje  Prostornog plana sa Zakonom 

o prostornom uređenju s pratećim aktima, VI CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 

- usklađenje  Prostornog plana sa Zakonom PROSTORNOG PLANA

o zaštiti okoliša (NN RH 80/13) s pratećim 

aktima i Zakona o zaštiti prirode s pratećim Članak 6.

aktima,

- o m o g u ć a v a n j a  b o l j e g  o d r ž i v o g         Ciljevi i programska polazišta plana 

prostornog uređenja općine na temelju proizašla iz članka 3. i 5., kao i potrebe za 

analize tijela općine, omogućavanjem bolje provedbe plana kroz 

- pojedinačnih zahtjeva slijedom čl. 85. usuglašavanje i omogućavanje ishođenja dozvola i 

Zakona, akata gradnje kroz izmjenu odredbi za provođenje 

- usklađenja vezanih za korištenje novih su sljedeći:

geodetsko-katas tarsk ih dos tupnih - Usklađenje prometne, energetske i 

podloga. komunalne infrastrukture s PP BPŽ  ili sa 

zahtjevima javnopravnih tijela kako u 

grafičkom dijelu tako  i odredbama za 

provođenje;   

- Definiranje i razgraničenje građevinskih 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  4 Strana:  283



područja naselja i izdvojenih građevinskih VII POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, 

područja naselja kao i izdvojenih dijelova PLANOVA  STUDIJA I DRUGIH 

građevinskih područja naselja;  DOKUMENTA PROPISANIH POSEBNIM 

- Analiza potreba izrade prostornih planova ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U 

nižeg reda ili definiranje uvjeta provedbe  SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU 

zahvata s detaljnošću urbanističkog plana ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH 

uređenja; PLANOVA 

- Analiza potreba urbane sanacije;

- Definiranje područja općine zaštićenih Članak 7.

temeljem Uredbe o ekološkoj mreži;

- Omogućavanje prometne povezanosti       Za izradu plana pored važećeg Prostornog 

naselja Pavlovci i Stara Kapela; plana koristit  će se dostupni podaci iz postojećih 

- Definiranje zona  zaštite etnološke baštine strategija, studija i planova koji su izrađeni za 

u cilju zaštite i razvoja turističke prostor obuhvata Plana i šire, a odgovaraju 

djelatnosti razlozima i ciljevima donošenja Plana definiranim 

- Proširenje groblja u Srednjem Lipovcu; u čl. 5. i 6. ove Odluke.

- Proširenje postojeće gospodarske zone i       Za potrebe izrade izmjena i dopuna koristit 

f o r m i r a n j e  n a s t a v n e  p l a n i r a n e  će  digitalne topografske podloge - osnovne 

gospodarske zone južno od željezničke državne karte u Mj 1: 25 000

pruge u naselju Nova Kapela       Za određivanje korigiranih granica 

- Razvoj gospodarskih aktivnosti za potrebe građevinskog područja koristit će se digitalni 

proizvodnje energije  iz obnovljivih katastarski plan u mjerilu Mj 1: 5000.

izvora;

- Definiranjem zone doma za starije i 

nemoćne; VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH 

- Manje korekcije građevinskih područja RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA

naselja slijedom usklađenja s digitalno 

katastarskom podlogom,  usklađenje sa Članak 8.

zatečenim stanjem i analiza dubina 

građevnih čestica;       Elaborata Prostornog plana izradit će stručni 

- Formiranje  manjih gospodarskih zona izrađivač plana. 

unutar naselja;

- Korekcije građevinskih područja naselja Predviđena izrada konzervatorske stručne 

Nova Kapela uz  Radinjsku ulicu u naselju podloge u svrhu definiranja i zaštite tradicijske 

Nova Kapela graditeljske baštine.

- Omogućavanje  izgradnje pratećih 

sadržaja športa i rekreacije uz naselja, 

analiza planiranih i formiranje novih u IX POPIS  JAVNOPRAVNIH TIJELA 

cilju poboljšanja turističke ponude; ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA 

- Definiranje i korekcija planiranih trasa KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU 

prometnica u naselju Nova Kapela; PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA 

· Analiza i valorizacija postojećih sadržaja KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU 

lovstva u cilju  razvoja turizma. SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

O izradi  Plana obavještavaju se sljedeća tijela i 

osobe određene posebnim propisima, s pozivom za 
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dostavom zahtjeva u roku od 30 dana slijedom čl. 17. Agencija za poljoprivredno zemljište, 

90. Zakona: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb;

18. „REGIONALNI VODOVOD DAVOR- 

1. Ministarstvo pomorstva, prometa i NOVA GRADIŠKA, V Nazora bb,35 425 

infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Davor;

Zagreb; 19. „Plin-projekt “ d.o.o., Gajeva 89, 35 400 

2. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Nova Gradiška;

Vukovara 78, 10 000 Zagreb; 20. Centar za gospodarenje otpadom BPŽ 

3. Ministarstvo regionalnog razvoja i d.o.o., Trg pobjede 26A, 35 000 Slavonski 

fondova Europske unije, Babonićeva 121, Brod;

10 000 Zagreb); 21. HEP Operator prijenosnog sustava, 

4. Ministarstvo obrane, Trg kralja Petra Prijenosno područje Osijek, Šetalište 

Krešimira IV, 10 000 Zagreb; kardinala F. Šepera 1A, 31 000 Osijek;

5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 22. HEP DP „Elektra“ Slav. Brod, Pogon Nova 

kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gradiška, Gajeva 12, 35 400 Nova 

Slavonskom Brodu, Starčevićeva 43, 35 Gradiška;

000 Slavonski Brod; 23. Brodsko-posavska županija, Upravni 

6. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu 

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 okoliša, P. Krešimira IV br 1, 35 000 

Zagreb; Slavonski Brod;

7. Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška, J.J. 24. Brodsko-posavska županija, Upravni 

Strossmayera 11, 35 400 Nova Gradiška; odjel za graditeljstvo i prostorno 

8. Hrvatske autoceste d.o.o. za upravljanje, planiranje,- P. Krešimira IV br 1,35 000 

održavanje i građenje autocesta, Sektor za Slavonski Brod-Ispostava Nova Gradiška;

planiranje i razvoj, Širolina 4, 10 000 25. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim 

Zagreb; prirodnim vrijednostima Brodsko-

9. Hrvatske ceste - Ispostava Slavonski Brod, posavske županije,Trg pobjede 26 a, 35 

I.G. Kovačića 58. Slavonski Brod; 000 Slavonski Brod;

10. Županijska uprava za ceste Brodsko- 26. Općina Staro Petrovo Selo;

posavske županije, I. G. Kovačića 58. 27. Općina Davor;

Slavonski Brod; 28. Općina Oriovac;

11. HRVATSKE ŽELJEZNICE, Razvoj i 29. Grad Pleternica;

investicije, A. Mihanovića 12, 10 000 30. Grad Požega;

Zagreb; 31. Mjesni odbori - svi

12. PLINACRO d.o.o., Savske cesta 88 a, 10 32. Brodsko-posavska županija, Zavod za 

000 Zagreb; prostorno uređenje, Trg pobjede 26 A, 35 

13. JANAF d.d., Miramarska 24, 10 000 000   Slavonski Brod

Zagreb;

14. MUP, Policijska uprava Brodsko-

posavska, I. Mažuranića 9, Slavonski XI PLANIRANI  ROK ZA IZRADU  

Brod; PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO 

15. Hrvatska vodoprivreda, Slavonski Brod, NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA 

Vodnogospodarski odjel, Vodno područje PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU 

sliva Save, VGI Šumetlica CRNAC , J PLANA 

Haulika 1271, 35 400 Nova Gradiška;

16. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke Članak 11.

komunikacije, Jurišićeva 13, 10 000 

Zagreb;       Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i 
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donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana po XII ZAVRŠNE ODREDBE

fazama kako slijedi:

o Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, Članak 14.

planske smjernice i propisani dokumenti) 

za izradu Plana: najviše 30 dana od dana       Provođenje ove Odluke povjerava se 

zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu Jedinstvenom upravnom odjelu općine Nova 

zahtjeva Kapela -nositelju izrade plana. 

o Izrada Nacrta prijedloga Plana s       Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja 

provedbom prethodne rasprave: 60 tijelima iz članka 10. uz poziv s dostavom zahtjeva 

dana od dostave prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i dr. dokumenti) bitnih 

o Javna rasprava s javnim uvidom: u za izradu Plana s rokom dostave propisane u članku 

trajanju 15 dana 11. ove Odluke.

o Izrada Izvješća o javnoj raspravi: 15       Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja: 

dana od završetka javne rasprave Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske 

o Izrada Nacrta konačnog prijedloga županije i Ministarstvu graditeljstva i prostornog 

Plana: 15 dana od usvajanja Izvješća o uređenja.

javnoj raspravi

Članak 15.

X IZVORI FINANCIRANJA PLANA

      Ova Odluka stupa na snagu danom 

Članak 12. objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

      Izrada Plana financira se iz sredstava Proračuna Po stupanju na snagu ove Odluke stavlja se 

Brodsko-posavske županije i Proračuna općine van snage Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUO 

Nova Kapela. N o v a  K a p e l a ,  K l a s a : 0 2 1 - 0 5 / 1 3 - 0 2 / 0 3 ,  

Urbroj:2178/20-03-13-5, od 25.11. 2013.

XI ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA OPĆINSKO VIJEĆE

ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA OPĆINE NOVA KAPELA

PROSTORNOG PLANA

KLASA: 350-02/14-01/01

Članak 13. URBROJ: 2178/20-02-14-01

      Unutar obuhvata Plana za vrijeme trajanja PREDSJEDNIK

izmjena i dopuna nema zabrane izdavanja akata OPĆINSKOG VIJEĆA 

kojima se odobravaju zahvati u prostoru,odnosno Anto Žagrić, v.r.

građenje.
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OPĆINA  SIBINJ

1. - KOLODVORSKA ULICA – 0002

- početak ulice je od autoceste Zagreb-

Lipovac kč.br.3681 i ide putom kč.br.3672 preko 

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj lateralnog kanala u pravcu sjevera, nastavlja putom 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ kč.br.3650 do željezničke stanice kč.br.3641.

br. 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 

5.sjednici održanoj  14.ožujka 2014.godine donosi 

- ŽELJEZNIČKA ULICA – 0003

ZAKLJUČAK - početak ulice je od željezničke stanice 

kč.br.3641 i ide uz južnu stranu željezničke pruge u 

- o određivanju naziva ulica u naselju pravcu istoka putom kč.br.3644 do puta kč.br. 

SLOBODNICA  - 3648/1 i istim u pravcu juga do putnog prijelaza 

kč.br. 3648/2.

I

- ulica HRVATSKIH BRANITELJA – 

Određuju se nazivi ulica u naselju Slobodnica i 0004

to:  - početak ulice je od Trga Sv.Marka kč.br. 

2993/1 i ide u pravcu sjevera cestom kroz selo 

- Ulica SVETOG BARTOLA – 0001 kč.br.3694, uključujući kč.br.3695 odvojak za 

- pocetak ulice je od puta kc.br. 3632 s putni prijelaz preko auto-ceste, nastavlja istom 

istocne strane ulice te kc.br. 2701 sa zapadne strane kč.br.3694 do auto-ceste kč.br.3681 

ulice i ide u smjeru jugoistoka kc.br.3620 do 

željeznicke stanice kc.br.3641
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- SLAVONSKO-BRODSKA ULICA – - DILJSKA ULICA – 0012

0005 - početak ulice je od U-10 kč.br. 3743 i ide u 

- početak ulice je od odvojka za putni pravcu sjeveroistoka putom kč.br. 3687

prijelaz kč.br.3695 i ide u smjeru istoka prema 

Sl.Brodu cestom kč.br.3699 i kč.br.3705/1, 3494/6 

do raskrižja sa zapadnom veznom cestom - ulica LIVADE – 0013 

u k l j u č u j u ć i  p o s t a j u  p r o m e t n e  p o l i c i j e  - početak ulice je od U-12 kč.br. 3687 i ide u 

kč.br.3493/2. pravcu sjevera putom kč.br. 3362/16 preko puta 

kč.br. 3745 i kanala 3746 te parcelom kč.br. 3359 

do puta kč.br. 3749

- STADIONSKA ULICA – 0006 

- početak ulice je od odvojka za putni 

prijelaz kč.br. 3695 i ide u pravcu juga putom kč.br. - ulica VRTLOVI – 0014

3700 do puta kč.br. 3701 i istim nastavlja u pravcu - početak ulice je od U-9 kč.br. 3741 i ide u 

sjeveroistoka do kanala Netječa kč.br. 3703. pravcu jugoistoka putem kč.br. 3117 uključujući i 

put kč.br. 3125 u pravcu juga. 

- ulica GORNJA MALA – 0007

- početak ulice je od Trga Sv.Marka i kanala - ulica BARE – 0015 

3696/2 i 3735 i ide u pravcu sjeveroistoka, cestom -početak ulice je od U-9 kč.br. 3741 i ide u pravcu 

kč.br. 3711 do kanala kč.br.3712. jugoistoka putom kč.br. 3130 do kanala kč.br. 

3738.

- POSAVSKA ULICA – 0008

- početak ulice je od Trga Sv.Marka - Trg Sv.MARKA – 0016  

kč.br.3711 i ide u pravcu juga cestom kč.br. 3737 - početak je od Društvenog doma kč.br. 

do skretanja za Kanižu i puta kč.br. 3774. 2993/1 i ide u smjeru kazaljke na satu do kanala 

3696/2 i prelazi preko ceste do kč.br. 3071 te 

južnom stranom ceste do kč.br. 3075/1, uključujući 

- ulica TISKALOVCI – 0009 kč.br. 3091/1 i nastavlja preko ceste do kč.br. 3185 

- pocetak ulice je od Trga Sv.Marka i ide u – Vatrogasni dom i ide zapadnom stranom ceste 

pravcu jugozapada cestom kc.br. 3711 i u pravcu kč.br. 3694 do kč.br. 3198.

juga putem kc.br. 3741 do kanala kc.br. 3739

II

- ulica ĐURINE – 0010

- početak ulice je od U-9 kč.br. 3711 i istom Ploču s nazivom ulice pribavlja i organizira 

ide u pravcu sjeverozapada preko kanala kč.br. postavljanje općina Sibinj.

3688 uključujući put kč.br. 3743 u pravcu zapada i 

puteve kč.br. 3363/5; 3363/7 u pravcu sjevera. 

III

- RIBARSKA ULICA – 0011 Sve promjene u nazivima ulica izvršit će 

- početak ulice je od U-10 kč.br. 3743 i ide u Državna geodetska uprava u skladu sa člankom 14. 

pravcu juga putom kč.br. 3742 i 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o naseljima.
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IV Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovog Zaključka Ovom odlukom utvrđuje se iznos 

prestaje važiti Rješenje o imenovanju ulica u sredstava koje se u Proračunu općine Sibinj 

naselju Slobodnica (“Službeni vjesnik Brodsko- osiguravaju za redovno godišnje financiranje 

posavske županije” br. 06/01). po l i t i čk ih  s t r anaka /nezav i sn ih  č l anova  

zastupljenih u Općinskom vijeću u visini od 

20.000,00 kn.

V

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Pravo na redovito godišnje financiranje 

Brodsko-posavske županije“. imaju političke stranke/nezavisni članovi koje 

imaju vijećnika/cu u Općinskom vijeću općine 

OPĆINSKO VIJEĆE Sibinj. Sredstva iz članka 1. ove Odluke 

OPĆINE SIBINJ raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos 

sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, 

Klasa:   023-01/14-01/4 tako da pojedinoj političkoj stranci/nezavisnom 

Urbroj:  2178/08-01-14-2 članu pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih 

Sibinj,   14. ožujka 2014. g. članova u trenutku konstituiranja Općinskog 

vijeća.

PREDSJEDNIK Za svakog člana/cu utvrđuje se iznos od 1.333, 00 

OPĆINSKOG VIJEĆA kn.

Krunoslav Eraković, v.r. 

Članak 3.

Raspoređena sredstva iz članka 3. Ove 

Odluke doznačit će se političkim strankama/ 

2. nezavisnim članovima na njihove račune, 

tromjesečno u jednakim iznosima iz sredstava 

Proračuna općine Sibinj za 2014 godinu:

Na temelju članka 7.,stavka 2 Zakona o Program javnih potreba, AKTIVNOST: 

financiranju političkih aktivnosti i izborne Javne potrebe - tekuće donacije političkim 

promidžbe (Narodne novine br.24/11 i 61/11) i strankama.

članka 30.Statuta općine Sibinj  (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske  županije “ broj 4 /13), 

Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj  5 .sjednici Članak 4.

održanoj  14.ožujka 2014.godine donijelo je

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

ODLUKU dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.

o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih stranaka/nezavisnih predstavnika 

zastupljenih u Općinskom vijeću općine Sibinj 

u 2014 godini 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  4 Strana:  289



OPĆINSKO VIJEĆE U provedbi postupka nabave  po ovom Pravilniku 

OPĆINE SIBINJ obvezno je primjenjivati i druge važeće propise 

koji uređuju pojedini predmet nabave u smislu 

Klasa:   021-05/14-01/1 posebnih zakona, kao što su Zakon o obveznim 

Urbroj: 2178/08-01-14-3 odnosima, Zakon o prostornom uređenju i gradnji i 

Sibinj,  14. ožujka 2014. godine slično.

PREDSJEDNIK Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, 

OPĆINSKOG VIJEĆA a imaju rodni značaj, odnose na jednak način na 

Krunoslav Eraković, v.r. muški i ženski rod bez obzira u kojem rodu se 

koristili.

Članak 2.

3.

U odnosu na sukob interesa na odgovarajući način 

primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Temeljem članka 18., stavak 3. Zakona o 

javnoj nabavi (NN - 90/11, 83/13, 144/13), članak Nabava po ovom Pravilniku mora biti usklađena s 

27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Planom nabave općine.

samoupravi (NN - 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 29. 

Statuta općine Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko – Članak 3.

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

općine Sibinj na 5. sjednici održanoj 14. 3. 2014. Izdavanje narudžbenice ima isti značaj kao i 

godine donosi sklapanje ugovora o nabavi po ovom Pravilniku. 

Sklapanje ugovora dopušteno je isključivo u 

PRAVILNIK pisanom obliku, a značaj sklapanja ugovora ima i 

prihvat ponude gospodarskog subjekta. 

o postupku nabave bagatelne vrijednosti

Komunikacija između općine i gospodarskih 

subjekata dopuštena je pisanim putem kao i putem 

Članak 1. elektroničke pošte.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i 

zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja Članak 4.

proračunskih sredstava ovim se Pravilnikom 

uređuje postupak koji prethodi stvaranju U odnosu na ovlaštenike provedbe ovog 

ugovornog odnosa koje općina Sibinj (dalje: Pravilnika, nabava se dijeli na vrijednost koja je 

općina) sklapa sa gospodarskim subjektima radi manja od ili jednaka vrijednosti od 70.000,00 kn i 

nabave radova procijenjene vrijednosti do na nabavu veću od 70.000,00 kn do vrijednosti od 

500.000,00 kn i radi nabave roba i/ili usluga 200.000,00 kn za robu i usluge, te do vrijednosti od 

procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, na koje 500.000,00 kn za radove.

se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Pod procijenjenom vrijednosti nabave smatra se Članak 5.

iznos vrijednosti nabave bez poreza na dodanu 

vrijednost. Nabavu roba i usluga, te radova procijenjene 
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vrijednosti jednake ili manje od 70.000,00 kn važećih tehničkih i količinskih normi, te ostalih 

p rovod i  opć insk i  nače ln ik  i zdavan jem elemenata uobičajenih pri određivanju pojedine 

narudžbenice ili sklapanjem ugovora s jednim vrste predmeta nabave.

gospodarskim subjektom.

Pravnu i poslovnu sposobnost ponuditelji moraju 

Narudžbenici ili sklapanju ugovora mora prethoditi dokazati izvatkom iz sudskog, obrtnog ili drugog 

upit za ponudom, te potpisana ponuda registra kojim dokazuju da su registrirani za 

gospodarskog subjekta s njegovom tvrtkom, djelatnost na koju se odnosi pojedini predmet 

sjedištem, vrstom robe, radova ili usluga, cijene i nabave, a u slučaju da pojedini predmet nabave 

roka plaćanja. zahtijeva i dodatne uvjete kao što su odobrenje 

nadležnog tijela i slično tada i te uvjete.

Članak 6. Rok za dostavu ponuda ne može biti kraći od 8 dana 

od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

Nabavu roba i usluga te radova procijenjene 

vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn Kriterij za odabir ponude može biti najpovoljnija 

za robu i usluge i do 500.000,00 kn za radove cijena ponude ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

provodi povjerenstvo koje za pojedini predmet 

nabave imenuje općinski načelnik. Elemente ekonomski najpovoljnije ponude 

Povjerenstvo određuje u skladu s propisima o 

Povjerenstvo iz prethodnog stavka sastoji se od 3 javnoj nabavi, a može tim elementima dodati i 

člana, od kojih se jedan imenuje za predsjednika. druge elemente, ovisno o predmetu nabave i 

procjeni Povjerenstva u pojedinom slučaju.

Povjerenstvo odlučuje većinom glasova.

Ostale elemente bitne za pojedini predmet nabave i 

za usporedivost ponuda Povjerenstvo može 

Članak 7. odrediti ovisno o određenom predmetu nabave i o 

procjeni utjecaja ostalih elemenata na predmet 

Povjerenstvo je obvezno nabavu iz svoje nabave.

nadležnosti provoditi na način da za svaki predmet 

nabave pozove najmanje tri gospodarska subjekta 

na dostavu ponude. Članak 8.

Poziv na dostavu ponuda mora najmanje Ponude iz prethodnog članka dostavljaju se 

sadržavati: pisanim putem, u zatvorenoj omotnici s naznakom 

- vrstu i specifikaciju roba, radova ili usluga, predmeta nabave i naznakom „ ne otvaraj – ponuda 

- procijenjenu vrijednost nabave, za ___________ “ do roka označenog za dostavu 

- uvjete pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, ponuda u pozivu na dostavu ponuda.

- kriterij za odabir ponude,

- ponudbeni list, Ponude se dostavljaju na hrvatskom jeziku i na 

- troškovnik prema potrebi, latiničnom pismu. Cijena ponude izražava se 

- rok za dostavu ponuda, kunama.

a može sadržavati i ostale elemente bitne za 

pojedini predmet nabave, te za usporedivost U slučaju dostave dokumenata na stranom jeziku 

ponuda, ovisno o procjeni Povjerenstva. uz iste je potrebno dostaviti i prijevod na hrvatskom 

jeziku sačinjen od strane ovlaštenog sudskog 

Pri određivanju vrste i specifikacije predmeta tumača.

nabave Povjerenstvo je obvezno pridržavati se 
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O dostavi ponuda vodi se upisnik. Članak 9.

Ponude otvara Povjerenstvo iz prethodnog članka u Svaki ovlaštenik provedbe ove Odluke može od 

roku od 3 dana po isteku roka za dostavu ponuda, te gospodarskih subjekata zatražiti i dostavu jamstva 

o otvaranju ponuda sastavlja zapisnik u kojemu za ozbiljnost ponude u skladu s propisima o javnoj 

konstatira: nabavi.

- tko je dostavio ponudu,

- cijenu ponude s PDV – om, Svaki ovlaštenik provedbe ove Odluke može od 

- da li je ponuda dostavljena u roku i da li se u njoj odabranog ponuditelja prije sklapanja ugovora 

nalazi sve što je traženo u pozivu na dostavu zatražiti jamstvo za uredno izvršenje ugovora u 

ponude. skladu s propisima o javnoj nabavi.

Otvaranje ponuda nije javno.

Članak 10.

Pregled i ocjenu ponuda Povjerenstvo je dužno 

obaviti u roku od 15 dana od dana otvaranja Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski 

ponuda, o tome sastaviti zapisnik, te predložiti subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene 

općinskom načelniku donošenje odluke o odabiru vezane za poziv na dostavu ponuda, a općina će na 

ili donošenje odluke o poništenju postupka nabave. pravodoban zahtjev odgovoriti pisanim putem u 

slučaju iz članka 5. ovog Pravilnika ili objavom na 

Ponuda koja ne sadržava sve traženo pozivom na Internet stranici u slučaju iz članka 7. ovog 

dostavu ponuda ili dostavljeno ne udovoljava Pravilnika.

uvjetima iz poziva, bit će odbijena.

Smatra se da je zahtjev za izmjenom ili 

Iz postupka nabave može biti isključen ponuditelj pojašnjenjem pravodoban ako je dostavljen općini 

koji je u posljednje dvije godine od početka najkasnije šestog dana prije dana u kojemu ističe 

postupka nabave počinio težak profesionalni rok za dostavu ponuda.

propust kojega općina može dokazati na bilo koji 

način. U slučaju računske greške ponuditelji će biti 

pozvani na njen ispravak s rokom prihvata ispravka 

Ako su dostavljene dvije ili više ponuda s istom od 5 dana, a ponuda čiji se ispravak računske greške 

cijenom ponude odabrana će biti ona ponuda koja je ne prihvati  bit će odbijena.

dostavljena ranije.

Temeljem prijedloga Povjerenstva općinski Članak 11.

načelnik donosi odgovarajuću odluku. O odluci se 

ponuditelji koji su dostavili ponude obavještavaju U slučaju nabave koja zahtijeva hitnost uslijed 

pisanim putem. nepredviđenih okolnosti koje nisu mogle biti 

predviđene Povjerenstvo je ovlašteno izvršiti 

Danom dostave obavijesti iz prethodnog stavka pregovaranje s jednim gospodarskim subjektom i 

stječu se uvjeti za sklapanje ugovora s odabranim predložiti općinskom načelniku sklapanje ugovora 

ponuditeljem. o nabavi.

Ugovor s odabranim ponuditeljem sklapa općinski U slučaju nabave roba, radova ili usluga bagatelne 

načelnik. vrijednosti koje zahtijevaju specijalistička stručna 

znanja i posebne vještine, kao što su konzultantske, 

revizorske, javnobilježničke, konzervatorske, 

odvjetničke, usluge obrazovanja i slične usluge, te 
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u slučaju kada zbog tehničkih ili umjetničkih 4.

razloga ili razloga povezanih sa zaštitom 

isključivih prava ugovor može izvršiti samo 

određeni gospodarski subjekt općinski načelnik Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i 

ovlašten je izvršiti pregovaranje s jednim područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne 

gospodarskim subjektom i s njime sklopiti ugovor novine” br. 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08, 

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

Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine Sibinj 

Članak 12. na 5. sjednici održanoj 14. ožujka 2014. godine, 

donosi 

Povjerenstvo je ovlašteno poništiti postupak 

nabave u slučaju da se pojave okolnosti koje bi, da ZAKLJUČAK

su bile poznate prije objave poziva na dostavu 

ponuda, dovele do sadržajno bitno drugačijeg u povodu Izvješća o radu općinskog načelnika  

poziva na dostavu ponuda, u slučaju da ne pristigne u razdoblju srpanj-prosinac 2013. g. 

niti jedna ponuda, u slučaju da ne pristigne niti 

jedna ponuda koja udovoljava uvjetima poziva na 

dostavu ponuda i u slučaju da najpovoljnija ponuda I.

premašuje iznos procijenjene vrijednosti nabave, te 

u ostalim slučajevima u kojima Povjerenstvo Općinsko vijeće općine Sibinj prihvaća 

zaključi da je sklapanje ugovora nepovoljno za Izvješće općinskog načelnika o provedenim 

općinu. aktivnostima u razdoblju srpanj - prosinac 2013. 

godine.

Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini 

Članak 13. njegov sastavni dio.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – II.

posavske županije“

Ovaj Zakl jučak objavi t  će se u 

OPĆINSKO VIJEĆE «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

OPĆINE SIBINJ županije».

 

Klasa:   363-01/14-01/7 OPĆINSKO VIJEĆE

Urbroj:  2178/08-01-14-1 OPĆINE SIBINJ 

Sibinj,   14. ožujka 2014. g.      

Klasa:  022-06/14-01/4

PREDSJEDNIK Urbroj: 2178/08-01-14-2

OPĆINSKOG VIJEĆA Sibinj,  14.ožujka 2014. g.

Krunoslav Eraković, v.r.

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Krunoslav Eraković, v.r.
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5. 6.

Na temelju clanka 30. Statuta opcine Sibinj Na temelju clanka 30. Statuta opcine Sibinj 

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

broj 04/13), Opcinsko vijece opcine Sibinj na broj 04/13), Opcinsko vijece opcine Sibinj na 

svojoj 24. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. svojoj 5. sjednici održanoj 14. ožujka 2014. godine, 

godine, donosi donosi 

ODLUKU ODLUKU

    

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana nabave o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

općine Sibinj za 2013. g. javnih potreba i potrebnih sredstava u 

područjima kulture i športa, te socijalne skrbi 

i religiji za koje se sredstva izdvajaju iz 

I. Proračuna općine Sibinj za 2013. godinu

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Plana 

nabave općine Sibinj za 2013.godinu, koje je I.

podnio općinski načelnik.

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa 

gradnje javnih potreba i potrebnih sredstava u 

II. područjima kulture i športa, te socijalne skrbi i 

religiji za koje se sredstva izdvajaju iz Proračuna 

Tekst Izvješća o izvršenju Plana nabave općine Sibinj za 2013. godinu, koje je podnio 

općine Sibinj za 2013.godinu, sastavni je dio ove općinski načelnik.

Odluke. 

II.

III.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od gradnje javnih potreba i potrebnih sredstava u 

dana objavljivanja u “Službenom vjesniku područjima kulture i športa, te socijalne skrbi i 

Brodsko-posavske županije”.  religiji za koje se sredstva izdvajaju iz Proračuna 

općine Sibinj za 2013. godinu sastavni je dio ove 

OPĆINSKO VIJEĆE Odluke. 

OPĆINE SIBINJ

Klasa:  022-06/13-01/4 III.

Urbroj: 2178/08-01-14-2

Sibinj, 14. ožujka 2014. godine Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u “Službenom vjesniku 

PREDSJEDNIK Brodsko-posavske županije”.  

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Krunoslav Eraković, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE III.

OPĆINE SIBINJ

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

Klasa:  400-01/14-01/9 dana objavljivanja u “Službenom vjesniku 

Urbroj: 2178/08-01-14-6 Brodsko-posavske županije”.  

Sibinj, 14.ožujka 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK OPĆINE SIBINJ

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Krunoslav Eraković, v.r. Klasa:  400-01/14-01/9

Urbroj: 2178/08-01-14-5

Sibinj, 14. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

7. Krunoslav Eraković, v.r. 

Na temelju stavka 4. clanka 28. Zakona o 

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

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

38/09, 79/09, 49/11 i 144/12-procišceni tekst) i 8.

clanka 30. Statuta opcine Sibinj (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije” broj 04/13), 

Opcinsko vijece opcine Sibinj na svojoj 5. sjednici Na temelju stavka 5. clanka 30. Zakona o 

održanoj 14. ožujka 2014. godine, donosi komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-

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

ODLUKU 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12-procišceni tekst) i 

  clanka 30. Statuta opcine Sibinj (“Službeni vjesnik 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa Brodsko-posavske županije” broj 04/13), 

održavanja komunalne infrastrukture u općini Opcinsko vijece opcine Sibinj na svojoj 5. sjednici 

Sibinj za 2013. godinu održanoj 14.ožujka 2014. godine, donosi 

ODLUKU

I.   

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

održavanja komunalne infrastrukture u općini infrastrukture u općini Sibinj za 2013. godinu

Sibinj za 2013. godinu, koji je podnio općinski 

načelnik.

I.

II. Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa 

gradnje  ob jeka ta  i  u ređa ja  komunalne 

Tekst Izvješća o izvršenju Programa infrastrukture u općini Sibinj za 2013. godinu, koji 

održavanja komunalne infrastrukture na području je podnio općinski načelnik.

općine Sibinj za 2013. godinu  sastavni je dio ove 

Odluke. 
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II. Članak 1.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa Usva ja  s e  I zv j e šće  Inven tu rnog 

gradnje  ob jeka ta  i  u ređa ja  komunalne povjerenstva o izvršenom popisu imovine općine 

infrastrukture na području općine Sibinj za 2013. Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2013.godine.

godinu  sastavni je dio ove Odluke. 

Članak 2.

III.

Inventurno povjerenstvo izvršilo je popis 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od imovine, novčanih sredstava, potraživanja i obveza 

dana objavljivanja u “Službenom vjesniku općine Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2013.g., te 

Brodsko-posavske županije”.  sastavilo Izvješće o izvršenom godišnjem popisu 

imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, 

OPĆINSKO VIJEĆE obveza i potraživanja sa stanjem na dan 

OPĆINE SIBINJ 31.12.2013.godine.

Klasa:  400-01/14-01/9

Urbroj: 2178/08-01-14-4 Članak 3.

Sibinj, 14.ožujka 2014. godine

Ova Odluka stupa na snagu danom 

PREDSJEDNIK objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

OPĆINSKOG VIJEĆA: posavske županije“.

Krunoslav Eraković, v.r.

OPĆINA SIBINJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:  022-06/13-01/19

Urbroj: 2178/08-01-14-5

9. Sibinj,  14. 3. 2014. godine

PREDSJEDNIK 

Na temelju članka 14. Uredbe o OPĆINSKOG VIJEĆA 

računovodstvu proračuna („NN“, br.96/94, 108/96, Krunoslav Eraković, v.r.

119/01,74/02), te članka 15. i 16. Pravilnika o 

proračunskom računovodstvu i računskom planu 

(„NN“ br.119/01, 74/02, 3/04) i članka 30. Statuta 

općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 04/13)  Općinsko vijeće 

općine Sibinj na svojoj 5. sjednici, održanoj 

14.ožujka 2014.godine donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Izvješća Inventurnog povjerenstva 

o popisu imovine općine Sibinj sa stanjem na 

dan 31. 12. 2013. godine
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10. Ukupni manjak prihoda i primitaka 

iznosi:

Temeljem čl.108.i 109. Zakona o  Manjak prihoda 

proračunu (N.N.87/08),  čl.16. st.3.  Pravilnika o iz 2012.g. 2.664.986,33 Kn

polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (N.N Višak  prihoda u razdoblju 

24/13) i članka 30.Statuta općine Sibinj („Službeni 1.1.- 31.12. 2013. g. 1.564.695,66   Kn

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/13)  Ukupni manjak 

Općinsko vijeće općine Sibinj je na  5. sjednici prihoda 1.100.290,67  Kn

održanoj 14. 3. 2014. g. donijelo

IV

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

Stanje žiro-računa na dan 1.1.2013.godine 

o izvršenju Proračuna općine Sibinj za bilo je 76.950,45  Kn,  a na dan 31.12.2013.godine 

razdoblje 1.1.-31.12.2013.g. 636.998,80 Kn.

OPĆI DIO V

I Stanje blagajne na dan 1.1.2013. godine 

bilo je 0,00 Kn, a na dan 31.12.2013. godine bilo je  

Godišnjim obračunom Proračuna općine 0,00  kn.

Sibinj za  razdoblje   1.1.-31.12.2013. godine 

utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od  

5.701.222,32 Kn. VI

II Stanje udjela u glavnicama trgovačkih 

društava na dan 31.12.2013.g. iznosi 1.592.299,95 

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Kn.

Proračuna za 1.1.-31.12.2013. godine izvršeni su u 

ukupnom iznosu od  4.136.526,66 Kn.

VII

III

Stanje potraživanja na dan 31.12.2013.g.:

Razlika između ostvarenih prihoda i 

primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam -    Potraž. za dane koncesije 

višak  prihoda: (groblje,dimnjačar) 28.983,09 Kn

- potraživanja za općinske poreze

Ostvareni prihodi i 125.008,58 Kn    

primici 5.701.222,32   Kn -    potraživanja za šumski doprinos

Izvršeni rashodi i 30.550,38 Kn

izdaci 4.136.526,66   Kn - potraživanja za stanove( Grad Slavonski 

išak  prihoda u Brod) 665,37 Kn

razdoblju 1.1.-31.12. - potraživanja za komunalnu naknadu

2013.g. 1.564.695,66  Kn 2.237.286,96 Kn
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- potraživanja za komunalni doprinos POSEBNI DIO

103.419,42 Kn

- potraživanja za stanarine     5.998,18 Kn X

- naknade za korištenje nefin.imovine

6.358,40Kn Posebni dio Proračuna općine Sibinj sadrži 

- ostali prihodi od nefin. Imovine rashode izvršene po korisnicima i nositeljima 

4.097,00 Kn sredstava po osnovnim i potanjim namjenama, 

-     prihod vodnog gospodarstva (Hrvatske odnosno po pozicijama.

vode) 1.139,72 Kn

- potraž.za zakup polj. zemljišta u 

vlasništvu RH 209.347,99 Kn XI

-  potraživanje po osnovi prodaje poljop. 

zemljišta 42.675,00 Kn Godišnji obračun Proračuna, zajedno s 

-     ostali nespomenuti prihodi (suf.grijanja;: usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 

Ljekarna)  4.000,00 Kn prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će 

- potraživanja za najam poslovnog prostora objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-

(prema izlaznim fakturama) a kojima je posavske županije».

sastavni dio i potraživanje od 

najmoprimaca za grijanje i telefonske OPĆINA SIBINJ

troškove(specifikacija u KIF-u):       OPĆINSKO VIJEĆE

najam:         59.744,71 Kn

-     grijanje:            300,00 Kn Klasa:  400-01/14-01/8

Ur.broj: 2178/08-01-14-1

Sibinj,  14.ožujka 2014. g.

VIII

PREDSJEDNIK

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2013. OPĆINSKOG VIJEĆA

godine, u ukupnom iznosu  1.778.806,15 Kn, Krunoslav Eraković, v.r.

odnosi se na: 

- ostale nespomenute obveze:

- za jamčevine 50.885,49   Kn

- za jamčevine 2010.  321.724,89  Kn

- štete od elem.nepogode (dug).  

21.612,16 Kn

-  ostale nespom.obveze 10.633,99 Kn

-  nepodmirene obveze prema dobavljačima 

na dan 31.12.2013.godine iznosile su  

1.373.949,62 Kn. 

IX

Izvršenje Proračuna po proračunskim 

stavkama vidljivo je iz priloženih podataka 

Rekapitulacije  usporednog pregleda planiranih i 

ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i 

izdataka Proračuna općine Sibinj za razdoblje 1.1. 

do 31.12.2013.g.
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OPĆINA  VRBJE

1. potreban broj izvršitelja i  druga pitanja od 

značenja za rad i radne odnose u Jedinstvenom 

upravnom odjelu općine Vrbje (Jedinstveni 

Na temelju čl.4 Zakona o službenicima i upravni odjel).

namještenicima u lokalnoj i  područnoj  

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

br.86/08 i 61/11), te članka 46. Statuta općine  Članak 2. 

Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko posavske 

županije“ br.15/2009), te čl.32. Uredbe o Djelokrug rada Upravnog odjela utvrđen je 

klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj Zakonom o  službenicima i namještenicima u 

(regionalnoj samoupravi („Narodne  novine“ br. lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi 

74/10), načelnik općine Vrbje donosi (udaljnjem tekstu: Zakon) i Statutom općine Vrbje.

PRAVILNIK

Članak 3.

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela općine Vrbje Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, 

administrativno tehničke i druge poslove za 

potrebe Općinskog vijeća, načelnika i njihovih 

Članak 1. radnih tijela.

Osim poslova iz stavka 1. ovog članka  Jedinstveni 

Pravilnikom o unutarnjem  redu Jedinstvenog upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih 

upravnog odjela općine Vrbje (u daljnjem područja; društvenih djelatnosti, gospodarstvo, 

tekstu:Pravilnik) uređuje  se unutarnje ustrojstvo financija, komunalno stambenih djelatnosti, kao i  

Jedinstvenog upravnog, Sistematizacija radnih druge poslove  koji  su zakonom i drugim 

mjesta, opis poslova pojedinih radnih mjesta, propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost 

stručni i drugi uvjeti potrebni zanjihovo obavljanje, općine.
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Članak 4. Članak  9. 

Jedinstveni upravni odjel odgovoran je  općinskom Službenici i namještenici dužni su imati položen 

načelniku za  zakonito i pravovremeno obavljanje državni stručni ispit.

poslova iz svog djelokruga. Ukoliko prilikom prijema u službu  i rasporeda na 

radno mjesto službenici i namještenici  nemaju 

položen državni stručni ispit, dužni su ga položiti u 

Članak 5. roku godine dana od prijema u službu.

Radom Jedinstvenog  upravnogodjela upravlja 

pročelnik. Članak 10.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i Službenici i namještenici zatečeni na radu u 

pravodoban rad, te za izvršavanje zadataka i Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na 

poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog snagu ovog Pravilnika, nastavljaju raditi na svojim 

odjela. dotadašnjim radnim mjestima,te zadržavaju plaće i 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je druga prava  prema dotadašnjim rješenjima.

izvješćivati načelnika općine o stanju u 

odgovarajućim područjima iz nadležnosti 

Jedinstvenog upravnog odjela. Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog  Pravilnika prestaje 

Članak 6. važiti Pravilnik  o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Vrbje od 25. 3. 1994. 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela godine.

osiguravaju se u Proračunu općine Vrbje

Članak 12.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

Sistematizacijom radnih mjesta u Jedinstvenom objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko 

upravnom odjelu utvrđuju se radna mjesta , opis posavske županije.“

poslova i zadaća pojedinog radnog mjesta, te broj 

izvršitelja.. OPĆINA VRBJE

Sistematizacija  radnih  mjesta iz stavka 1. ovog NAČELNIK

članka predstavlja dodatak I. ovom Pravilniku, 

sastavni je dio ovog Pravilnika. Klasa:023-01/13-01/01

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

Vrbje, 4. veljača 2013.

Članak 8.

NAČELNIK:

Službenici i namještenici primaju se u službu u Igor Jurišić, v.r.

pravilu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni 

rad u trajanju od 90 dana.

Službenic i  i  namješ tenic i  dužni  su se 

osposobljavati i usavršavati u cilju unapređenja 

poslova na  koje su raspoređeni.
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2.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.86/08 i 61/11), načelnik općine Vrbje dana 15. siječnja 2014. 

godine, donosi

PLAN

prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel  općine Vrbje u 2014. godini

I.

   Ovim Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Vrbje u 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) 

utvrđuje se prijem službenika u službu u upravno tijelo općine Vrbje u 2014. godini.

II.

   Planom se utvrđuje:

- stvarno stanje zaposlenosti  u Jedinstvenom upravnom odjelu  općine Vrbje na dan 31.12.2013.godine prema 

stupnju stručne spreme

- prijem potrebnog broja službenika na neodređeno vrijeme prema stupnju stručne spreme

- prijem potrebnog broja službenika na određeno vrijeme prema stupnju stručne spreme

- prijem potrebnog broja vježbenika prema stupnju stručne spreme

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  
 
Stvarno stanje 
zaposlenosti  
Na dan 31.12.2013.  
 

Potreban broj 

službenika u 

2014.godini na 
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III.

Utvrđuje se da se u 2014.godini planira prijem službenika u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vrbje 

prema stanju utvrđenom točkom II. ovog Plana.

IV.

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

OPĆINA VRBJE

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa:100-01/14-01/01

Urbroj:2178/19-01-01-14-1

Vrbje, 15. 1. 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Igor Jurišić, v.r.
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Zvonimir Penić, dipl. novinar,  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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