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ŽUPANIJA

- akti  župana: I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

14.

Radi osiguranja planskog i organiziranog 

djelovanja u oblikovanju i razvoju ljudskih 

Na temelju članka 48. i 56. b. Zakona o potencijala u upravnim tijelima Brodsko-posavske 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi županije (u daljnjem tekstu: Županija) Pravilnikom 

(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109 o stručnom osposobljavanju i usavršavanju 

/07, 125/08 i 35/09), a u svezi sa člankom 81. stavak službenika i namještenika (u daljnjem tekstu: 

1. Zakona o službenicima i namještenicima u Pravilnik ) uređuje se ustrojavanje i funkcioniranje 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi sustava stručnog osposobljavanja i usavršavanja 

(„Narodne novine“, broj 86/08), te članka 56. službenika, a osobito programi izobrazbe, načela 

Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni sustava planiranja i provedba plana izobrazbe .

vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 10/09. i 

19/10.), župan Brodsko-posavske županije donio je 

Članak 2.

PRAVILNIK 

o stručnom osposobljavanju i usavršavanju Ovim Pravilnikom pored navedenog u 

službenika Brodsko-posavske županije članku 1. utvrđuju se vrste, načini i uvjeti stručnog 

osposobljavanja i usavršavanja, te vođenje 

očevidnika o stručnom osposobljavanju i 

usavršavanju, a sve u svrhu općeg povećanja razine 

znanja, vještina, sposobnosti i kvalifikacija 
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službenika i namještenika na svim razinama kako III.  PROGRAMI IZOBRAZBE

bi se pridonijelo njihovoj stručnoj sposobnosti, 

učinkovitosti, djelotvornosti i motiviranosti, a time Članak 5.

i ukupnom povećanju uspješnosti Županije u 

cjelini. Programi izobrazbe uključuju :

- Obvezne Programe osobnog usavršavanja 

II.  VRSTE STRUČNOG službenika koji uključuju stručno 

OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA osposobljavanje i usavršavanje koje se 

organizira i izvodi prema programima 

Članak 3. kojima se osigurava kontinuirano 

podizanje stručnih znanja službenika od 

S l u ž b e n i c i  s u  d u ž n i  t r a j n o  s e  značaja za obavljanje poslova njihova 

osposobljavati za poslove radnog mjesta kao i radnog mjesta, a općenito u odnosu na 

usavršavati stručne sposobnosti, znanja i vještine razinu njihove informatičke i tehnološke 

kroz organizirane programe izobrazbe putem pismenosti, metodološke osposobljenosti i 

radionica, tečajeva savjetovanja, seminara i sl. znanja stranih jezika,

Pročelnici upravnih tijela dužni su poticati - Izobrazbu za vlastite potrebe,

službenike upravnih tijela kojima rukovode na - Programe usavršavanja u strateškom 

pohađanje organiziranih programa izobrazbe. upravljanju,

Nadređeni  dužnosnici  i pročelnici upravnih - Specijaliziranu izobrazbu namijenjenu 

tijela dužni su poticati službenike upravnih tijela pojedinim grupama službenika

kojima rukovode na pohađanje organiziranih 

programa izobrazbe. Stručno osposobljavanje i usavršavanje se 

Izvršenje obveza iz stavka 1. i 2. ovog izvodi prema programima školovanja u 

članka u Županiji provodi se pod uvjetima i na verificiranim ustanovama, tečajevima, seminarima 

način utvrđen ovim Pravilnikom, a troškovi i savjetovanjima, studijskim putovanjima u zemlji i 

izobrazbe u službi pokrivaju se iz Proračuna inozemstvu i drugim oblicima osposobljavanja i 

Županije. usavršavanja.

Sadržaji i oblici stručnog osposobljavanja i 

Članak 4. usavršavanja utvrđuju se Planom izobrazbe (u 

daljnjem tekstu: Plan) donesenim po postupku 

Sustavom stručnog osposobljavanja i uređenom ovim Pravilnikom, temeljem procjene 

usavršavanja službenika osigurava se održavanje potreba i iskazanih interesa službenika.

postojećih, te stjecanje i razvijanje novih znanja, 

vještina i sposobnosti potrebnih za pravilno i 

djelotvorno obavljanje trenutnih i planiranih Članak 6.

funkcija i zadataka u nadležnosti Županije.

Stručno osposobljavanje se organizira i Oblici obveznog stručnog osposobljavanja 

izvodi sa ciljem pripreme službenika za obavljanje službenika organiziraju se i provode:

novih zadaća na istom ili drugom radnom mjestu. ?  pri prijemu u službu novih službenika 

Stručno usavršavanje obuhvaća aktivnosti tijekom vježbeničkog staža, jer se 

koje se obavljaju sa ciljem kontinuiranog vježbenik nalazi na stručnoj i praktičnoj 

unapređenja stručnosti službenika tijekom rada. izobrazbi u okviru koje se uz neposredno 

S t ručno  u sav r šavan j e  može  b i t i  vodstvo stručne osobe (mentora) kroz 

organizirano na radnom mjestu ili putem aktivnosti praktičan rad i učenje stručno osposobljava 

raznih udruga, društava, organizacija ili institucija. za samostalno obavljanje poslova 



određene struke, odnosno radnog mjesta · Nacionalnoj strategiji obuke Republike 
?  pri odrađivanju probnog rada, kada se za Hrvatske 

v r i j eme p robnog r ada  oc j en ju ju  · Planu izobrazbe koji se donosi za svaku 
sposobnosti službenika za izvršavanje kalendarsku godinu. 
poslova i zadaća glede načina rada i 

usvojenog znanja tijekom trajanja istog, 

?  prilikom njihova preuzimanja u službu po Članak 9.
drugim osnovama, 

?  pri uvođenju nove tehnike i tehnologije u Planom izobrazbe se utvrđuju ciljevi 
rad upravnih tijela izobrazbe u jednoj kalendarskoj godini, popis svih 

?  usavršavanje informatičkog znanja aktivnosti u jednoj kalendarskoj godini, s 
?  u slučajevima značajnih promjena u vremenom trajanja i mjestom izvođenja, ciljane 

djelokrugu rada i nadležnostima, odnosno grupe koje će programima biti obuhvaćene s 
upravnog ustrojstva i metodologije brojem planiranih polaznika, te procjena potrebnih 
upravnih tijela. sredstava za njihovu provedbu.

?  učenje stranih jezika

?  pohađanje tečaja, odnosno raznih oblika 

edukacija, seminara bilo u Hrvatskoj ili Članak 10.
inozemstvu, koji su nužno potrebni kako bi 

službenici tijekom rada postupali sukladno Pročelnik upravnog tijela u okviru kojeg se 
zahtjevima koje pred nas postavlja obavljaju poslovi radnih odnosa ili osoba koju 
Europska unija. ovlasti župan,(u daljnjem tekstu ovlaštena osoba) 

dužan je svim upravnim tijelima najkasnije do 31. 
Službenici upravnog tijela dužni su listopada tekuće godine dostaviti poziv za 

prenijeti znanje, te pružiti svu stručnu pomoć predlaganje sadržaja za godišnji Plan izobrazbe za 
službeniku koji je na probnom radu u tom narednu godinu.
upravnom tijelu. 

Pročelnici upravnih tijela će pisanim 

putem učiniti dostupnim poziv iz stavka 1. ovog 
Članak 7. članka svim službenicima, te im omogućiti 

sudjelovanje u predlaganju sadržaja za godišnji 
Upravno tijelo u okviru kojeg se obavljaju plan.

poslovi radnih odnosa dužno je vježbenicima i 

službenicima koji su u obvezi položiti državni Sve dostavljene prijedloge ovlaštena 
stručni ispit pomoći oko prikupljanja stručne osoba, objedinjava, utvrđuje da li su osigurana 
literature, te ih informirati o održavanju stručnih financijska sredstva za sve planirane oblike 
predavanja i seminara, kako bi se upoznali s općim i usavršavanja i osposobljavanja, te u primjerenom 
posebnim dijelom državnog stručnog ispita. roku dostavlja županu prijedlog godišnjeg Plana na 

usvajanje.

IV.  PLANIRANJE STRUČNOG 

OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA Članak 11.

Članak 8. P o s t u p a k  p l a n i r a n j a  s t r u č n o g  

osposobljavanja i usavršavanja uključuje 
Planiranje stručnog osposobljavanja i osiguranje dostatnih financijskih sredstava 

usavršavanja temelji se na: potrebnih za izvedbu Plana izobrazbe.
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Sredstva za troškove izvođenja Plana poznavati strani jezik na kojem se izobrazba 

izobrazbe osiguravaju se u Proračunu Županije. provodi u stupnju koji udovoljava kriterijima i 

zahtjevima institucije koja provodi izobrazbu, što 

se dokazuje uvjerenjem nadležne škole za strane 

V.   PROVEDBA PLANA IZOBRAZBE jezike.

Članak 12.

VI.   VJEŽBENIČKI PROGRAM

Provedbu donesenog Plana izobrazbe 

organizira, prati i ocjenjuje ovlaštena osoba, o Članak 15.

provedenom Planu izvještava župana, te predlaže 

aktivnosti i mjere poticanja radi ostvarenja ciljeva Za vrijeme vježbeničkog staža vježbenik 

obrazovanja utvrđenih Planom izobrazbe. se nalazi na stručnoj i praktičnoj izobrazbi u okviru 

kojeg se uz vodstvo stručne osobe – mentora kroz 

praktičan rad i učenje, stručno osposobljava za 

Članak 13. samostalno obavljanje poslova određene struke, 

odnosno radnog mjesta.

Izobrazba za potrebe službe je obvezna Nakon odrađenog vježbeničkog staža službenik 

izobrazba koju su zaposlenici dužni pohađati u polaže državni stručni ispit na način i pod uvjetima 

okviru pojedinih programa izobrazbe na koje su određenim posebnim zakonom i uredbom.

upućeni, a uključuje oblike obveznog stručnog 

osposobljavanja.

Članak 16.

Na ob l ike  i zobrazbe u tv rđene i  

organizirane temeljem Plana izobrazbe, Za prvo polaganje državnog stručnog 

zaposlenike upravnog tijela upućuje pročelnik. ispita ili drugog stručnog ispita, koji je utvrđen kao 

poseban uvjet za pojedino radno mjesto, pored 

Na j ednokra tne  ob l ike  s t ručnog prava na plaćeni dopust radi pripreme i polaganja 

usavršavanja od interesa za djelokrug rada državnog stručnog ispita sukladno aktima 

odnosnog tijela, koji nisu izrijekom predviđeni Županije, službenik ima pravo na putne i druge 

Planom izobrazbe, službenike upravnog tijela troškove ( kotizacija, smještaj i sl.), koji proisteknu 

upućuje pročelnik uz prethodnu suglasnost župana. iz i u svezi polaganja ispita.

Ako službenik ne položi ispit iz stavka 1. 

O  s t r u č n o m  o s p o s o b l j a v a n j u  i  ovog članka prvi put, za drugo polaganje službenik 

usavršavanju pročelnika upravnih tijela, koje nije ima pravo na plaćanje kotizacije- troškova ispita, 

izrijekom predviđeno Planom izobrazbe odlučuje pravo na plaćeni dopust na dan polaganja i plaćanje 

župan. putnih troškova.

Prilikom odlučivanja o izobrazbi prije 

donošenja odluke, župan treba voditi računa o Članak 17.

raspoloživim proračunskim sredstvima osiguranim 

za ovu namjenu. Službeniku se može, na njegov zahtjev 

odobriti školovanje za stjecanje višeg stupnja 

stručne spreme, prekvalifikaciju ili pohađanje 

Članak 14. poslijediplomskog studija magistarskog ili 

doktorskog studija, kao i polaganje pravosudnog 

Službenik koji se upućuje na pohađanje ispita, kada se sukladno potrebama službe, time 

nekog od programa izobrazbe u inozemstvu mora jača stručna osposobljenost službenika upravnih 
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tijela Županije za izvršenje poslova iz njihova Smatrat će se da je zaposlenik završio 

djelokruga rada. školovanje u roku najkasnije u roku određenom 

Statutom visokoškolske ustanove koju pohađa .

Odluku o odobrenju izobrazbe iz 

prethodnog stavka donosi župan na prijedlog Nakon završetka izobrazbe, navedeni 

pročelnika, odnosno ovlaštene osobe, kojoj je zaposlenik mora ostati u službi u Županiji 

službenik podnio zahtjev, uz obrazloženje potrebe i dvostruko duže od vremena trajanja izobrazbe.

želje za daljnjim usavršavanjem, te priložio 

program školovanja (dužina trajanja, troškovi Ako svojom voljom il i krivnjom 

školovanja i sl.). službenika istom prestane služba prije utvrđenog 

roka, odnosno ako ne završi izobrazbu u 

Pročelnik i osobe u tom statusu podnose predviđenom vremenu, službenik je dužan 

zahtjev za izobrazbu županu koji donosi odluku o naknaditi Županiji iznos u visini svih troškova koji 

odobrenju izobrazbe u skladu s raspoloživim su iz Proračuna Županije plaćeni za pohađanje 

proračunskim sredstvima. njegove izobrazbe.

Iznimno, službenik kojemu radni odnos 

Prilikom odlučivanja o izobrazbi prije prestane zbog osobno uvjetovanog razloga, 

donošenja odluke, župan treba voditi računa o organizacijskog viška, profesionalne nespo-

raspoloživim proračunskim sredstvima osiguranim sobnosti za rad ili invalidnosti oslobodit će se 

za ovu namjenu. obveze vraćanja školarine.

Ako je usavršavanje neophodno, a vezano 

je uz tu kalendarsku godinu Odlukom iz VII.   JEDINSTVENI OČEVIDNIK

prethodnog stavka može se mijenjati Plan 

izobrazbe. Članak 20.

Ovlaštena osoba vodi jedinstveni 

Članak 18. o č e v i d n i k  o  s v i m  o b l i c i m a  s t r u č n o g  

osposobljavanja i usavršavanja uključujući i razne 

Troškovi izobrazbe iz članka 17. seminare, radionice i sl. 

Pravilnika podmiruju se sredstvima osiguranim u 

Proračunu Županije. Jedinstveni očevidnik vodi se i u slučaju 

kada je službenik Županije kao aktivni sudionik- 

Zaposlenik kojemu je odobreno predavač ili izvjestitelj bilo kao predstavnik ili član 

školovanje prema odredbi članka 17. ovog nekog od tijela državne uprave ili Županije 

Pravilnika ima pravo na plaćenu školarinu u delegiran u tom svojstvu u zemlji ili inozemstvu.

cijelom iznosu za školovanje uključujući i 

troškove vezane uz izradu i obranu završnog 

rada, te naknadu troškova putovanja i troškova Članak 21.

noćenja samo za polaganje završnog ispita izvan 

mjesta prebivališta. Službenik s kojim je sklopljen ugovor o 

stručnom osposobljavanju i usavršavanju u obvezi 

Članak 19. je redovito obavještavati ovlaštenu osobu o tijeku 

školovanja kao i o postignutom uspjehu na 

Sa zaposlenikom kojemu je odobreno školovanju.

školovanje sukladno članku 17. sklapa se ugovor o 

međusobnim pravima i obvezama .

.
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Članak 22. pravima i obvezama .

Službenik koji je pohađao neki od oblika 

stručnog osposobljavanja i usavršavanja koji mu je Članak 25.

odobren prema odredbama ovog Pravilnika, a koji 

završava izdavanjem odgovarajućih verifi- Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za 

kacijskih dokumenata, u obvezi je dostaviti osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i 

ovlaštenoj osobi dokument kojim potvrđuje odnose se na muške i ženske osobe.

pohađanje određenog oblika usavršavanja, 

uvjerenje o pohađanju seminara, te stjecanje 

određenih ovlaštenja. Članak 26.

Službenik koji koristi slobodne dane u svrhu 

usavršavanja dužan je za iste zatražiti pisano Stupanjem na snagu ovog Pravilnika 

odobrenje nadležnog pročelnika, a pročelnik ili prestaje važiti Pravilnik od stručnom usavršavanju 

osoba u tom statusu podnose zahtjev županu. („Službeni glasnik Brodsko-posavske županije“, 

broj 14/2011) .

VIII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE Članak 27.

Članak 23. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana 

od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

Pročelnici upravnih tijela koji su upućivali Brodsko-posavske županije“. 

svoje službenike na stručno osposobljavanje i 

usavršavanje ili su službenici tog upravnog tijela Klasa: 023-01/12-01/603

provodili neke od oblika stručnog osposobljavanja Urbroj: 2178/1-11-01-12-1

i usavršavanja ( prenosili svoja iskustva, uvodili u Slavonski Brod,  29. 11. 2012.

nove informatičke programe i sl.) obvezni su 

ovlaštenoj osobi dostaviti kratku pisanu obavijest o ŽUPAN :

vrsti, programu i trajanju stručnog usavršavanja i Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

osposobl javanja ,  te popis s lužbenika i  

namještenika koji su u isto bili uključeni najkasnije 

u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog 

Pravilnika.

Podaci iz prethodnog stavka ovog članka 15.

odnose se na 2010. godinu i čine sastavni dio 

jedinstvenog očevidnika o stručnom osposo-

bljavanju i usavršavanju. Na temelju članka 13. Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine br. 28/10), te članka 56 Statuta 

Članak 24. Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije" br.10/09 i 19/10) 

Službenici koji su do dana stupanja na župan Brodsko-posavske županije, dana  10. 

snagu ovog Pravilnika podnijeli zahtjev za stručno travnja 2013. godine donosi 

osposobljavanje i usavršavanje, te im je isto 

odobreno, sva prava i obveze ostvarivat će 

temeljem već zaključenog Ugovora o međusobnim 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  328



PRAVILNIK koji je postigao uspješne rezultate, uz 

redovito obavljanje poslova svog radnog 

o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih mjesta,

rezultata i načina isplate dodatka za · Sudje lovanja u pružanju pomoći 
uspješnost u radu u upravnim tijelima trgovačkim društvima ili ustanovama 

Brodsko-posavske županije kojima je osnivač Brodsko-posavska 

županija,

· Zbog povećanog obujma poslova, dok traje 
I.  PREDMET PRAVILNIKA povećani obujam posla,

· Zbog obavljanja poslova nepopunjenog 
Ćlanak 1. radnog mjesta ili obavljanje poslova 

zaposlenika na godišnjem odmoru, 
Ovim Pravilnikom detaljnije se određuju porodiljskom dopustu ili bolovanju, dok ta 

kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata i okolnost traje,
načina i isplate dodatka za uspješnost u radu · Zbog povećanog psihičkog ili fizičkog 
službenika i namještenika u upravnim tijelima 

napora koji nastaje zbog težine redovnog 
Brodsko-posavske županije, a sukladno članku 13. 

posla, dok ta okolnost traje,
Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 

· Zbog unapređenja poslovnog procesa u 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 

upravnom tijelu koji je nastao kao rezultat 
28/10 – u daljem tekstu Zakon).

kreat ivnost i  i  samoinici ja t ivnost i  

službenika,

· Zbog dodatnog obujma poslova po nalogu Ćlanak 2.
pretpostavljenog, dok ta okolnost traje,

· Odnos prema strankama,Dodatak za uspješnost u radu ne smije se 
· Djelovanje u službi ili u vezi sa službom isplatiti onim službenicima i namještenicima koji 

koje je doprinijelo ugledu i afirmaciji nekvalitetno, nepravovremeno i neučinkovito 
Brodsko-posavske županije,obavljaju poslove i radne zadatke, te su stoga 

ocijenjeni ocjenama „nedovoljan“ ili „dovoljan“.
Dodatak za uspješnost na radu može se 

isplatiti najviše do razine 20% plaće.

II.   KRITERIJ ZA UTVRĐIVANJE 

NATPROSJEČNIH REZULTATA
III.   POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE 

NATPROSJEČNIH REZULTATAĆlanak 3.

Ćlanak 4.Župan može odobrit i dodatak za 

uspješnost u radu temeljem sljedećih kriterija:
Kod odlučivanja župana o pravu na · Godišnja ocjena odličan,

dodatak za uspješnost na radu uzima se konkretne · Za ostvarene izvanredne rezultate i 
pokazatelje postignutih rezultata do kojih se dolazi završetak zadatka, predmeta ili projekta 
konkretnim ocjenjivanjem uspješnosti službenika i prije planiranog roka, odnosno uspješno i 
namještenika i okolnosti u kojima su ostvareni, kao pravodobno rješavanje predmeta u opsegu 
i značaj za poslovanje Brodsko-posavske županije, koji najmanje 30% nadmašuje prosječan 
te prijedlozi pročelnika upravnih tijela.broj riješenih usporednih premeta po 

službeniku,

· Zbog sudjelovanja u radu projektnog tima 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  5 Strana:  329



IV.  UKUPAN IZNOS SREDSTAVA Klasa: 023-01/13-01/411

Urbroj: 2178/1-112-01-13-01

Ćlanak 5. Slavonski Brod, 10. travnja 2013.

Masu sredstava za isplatu dodatka za ŽUPAN:   

uspješnost na radu utvrđuje župan sukladno Danijel Marušić, dr.vet. med., v.r.

osiguranim proračunskim sredstvima.

Masa sredstava za isplatu dodatka za 

uspješnost na radu ne ulazi u zakonom ograničenu 

masu sredstava za plaće zaposlenih službenika i 

namještenika u jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 16.

Ćlanak 6. Na temelju članka 37. Zakona o izvršenju 

državnog proračuna za 2014. od 17. prosinca 2013. 

Iznos koji se po jednom službeniku ili godine ("Narodne novine" br. 152/13), članka 56. 

namješteniku može isplatiti kao dodatak za Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni 

natprosječni rezultat ne može prelaziti tri godišnje vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 

plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje 19/10) i članka 11. Odluke o izvršenju Proračuna 

pravo niti se može ostvariti kao mjesečni dodatak Brodsko-posavske županije za 2014. ("Službeni 

na plaću. vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 23/13), 

župan Brodsko-posavske županije donosi 

V.  UTVRĐIVANJE PRAVA ODLUKU

Ćlanak 7. o raspodjeli sredstava za sufinanciranje 

 Programa komunalne infrastrukture u 

Župan odlučuje da li će se u određenom 2014. godini

mjesecu isplatiti dodatak za uspješnost na radu i u 

kojem iznosu, te kojem službeniku ili namješteniku 

ili svima ako je postignuti uspjeh rezultat rada svih 1.

zaposlenika.

O isplati dodatka za uspješnost na radu Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva 

župan odlučuje rješenjem koje sadrži ime i prezime kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave 

službenika ili namještenika koji je ostvario pravo osigurana u Proračunu Brodsko-posavske županije 

na dodatak za uspješnost na radu, visinu dodatka u za 2014. godinu na razdjelu 5. Upravnog odjela za 

novčanom iznosu i način isplate, s time da dodatak komunalno gospodarstvo i zaštitu  okoliša u 

za uspješnost na radu, zajedno s nagradom i plaćom ukupnom iznosu od 4.501.000,00 kn.

službenika ne može biti u iznosu većem od plaće 

Župana.

2.

Ćlanak 8. Sredstva iz točke I. ove Odluke namijenit 

će se za:

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od 

dana objavljivanja u "Službenom vjesniku 1. k a p i t a l n e  p o m o ć i  o p ć i n a m a  z a  

Brodsko-posavske županije". vodoopskrbu    550.000,00 kn
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2. kapitalne pomoći općinama za  ceste Cestogradnja:  Projektiranje,  izgradnja,  

2.190.000,00 kn modernizacija  i  održavanje  nerazvrstanih  cesta  

3. kapitalne pomoći općinama za odvodnju       p o   općinama  kako  slijedi:

710.000,00 kn

Općina Iznos kapitalne pomoći

3. Bebrina 200.000,00

Donji  Andrijevci 250.000,00

Sredstva kapitalne pomoći rasporedit će se Gornja  Vrba 70.000,00

jedinicama lokalne samouprave za namjenu i u Gornji  Bogićevci 100.000,00

iznosima navedenim u tablici  koja je sastavni dio Gundinci 60.000,00

ove Odluke. Klakar 100.000,00

Okučani 110.000,00

Oprisavci 60.000,00

4. Podcrkavlje 50.000,00

Rešetari 150.000,00

Ova Odluka stupa na snagu danom Sibinj 300.000,00

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko- Sikirevci 100.000,00

posavske županije". Slavonski  Šamac 100.000,00

Staro Petrovo Selo 150.000,00

KLASA: 023-01/14-01-323 Vrbje 190.000,00

URBROJ:2178/1-11-01-14-1 Vrpolje 200.000,00

Slavonski Brod, 27. ožujka 2014. godine ___________________________________

ŽUPAN UKUPNO: 2.190.000,00

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Odvodnja:  Projektiranje  i  izgradnja  sustava  

odvodnje  po  općinama  kako  slijedi:

Vodoopskrba: Projektiranje i izgradnja sustava Općina Iznos kapitalne pomoći

vodoopskrbe  po  općinama  kako  slijedi:

Brodski  Stupnik 200.000,00

Općina Iznos kapitalne pomoći Davor 200.000,00

Garčin 100.000,00

Bukovlje 100.000,00 Oriovac 110.000,00

Cernik 100.000,00 Stara  Gradiška 100.000,00

Dragalić 100.000,00 __________________________________

Nova  Kapela 100.000,00

Velika  Kopanica 150.000,00 UKUPNIO: 710.000,00

___________________________________

SVEUKUPNO: 3.450.000,00

UKUPNO: 550.000,00
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OPĆINA  BEBRINA

1.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi   («NN» br. 27/93) i članka 32.Statuta općine 

Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 3/2013.), Općinsko vijeće  općine Bebrina  na 

svojoj  5.sjednici održanoj dana  20. 3. 2013.godine donijelo je

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi općine Bebrina za 2013.godinu

I.

Programom javnih potreba u kulturi  na opcinskoj razini u Proracunu opcine Bebrina u 2013. godini 

izdvojeno je 53.000,00 kuna (planirano je 60.000,00 kn).

Sredstva su se dodijelila KUD-ovima temeljem njihov planova rada za redovitu djelatnost i za  sljedece 

manifestacije:

- Tradicionalni festival “Inati se Slavonijo” koji se održava u  organizaciji KUD-a “ŠOKADIJA”  u 

Šumecu

- Tradicionalni ukrajinski bal koji se održava održava u  organizaciji KUD-a “ANDRIJ PELIH” u 

Šumecu

- ODRŽAVANJE LITERARNO-DRAMSKE VECERI POSVECENE Tarasu Ševcenku  koji se održava 

u  organizaciji UKPD-a  “TARAS ŠEVCENKO” u  Kaniži

- Smotra folklora “Urodila šuma žirovica” u Bebrini 
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- Smotra folklora “Slavonija u srcu i duši” u Stupnickim Kutima 

- KOLO NA Matniku za Grgurevo

Temeljem toga KUD-ovima su doznacena sredstva u iznosima:  

- Ukrajinsko Kulturno-prosvjetno društvo “TARAS ŠEVCENKO” Kaniža – 9.000,00 kn

- Kulturno-umjetnicko društvo “POSAVAC” Kaniža  - 10.000,00 kn

- Kulturno-umjetnicko društvo “ŠOKADIJA” Šumece – 10.000,00 kn

- Kulturno-umjetnicko društvo “ANDRIJ PELIH” Šumece – 5.000,00 kn 

- Kulturno-umjetnicko društvo “GRANICAR” Stupnicki Kuti – 9.000,00 kn 

- Kulturno-umjetnicko društvo  “BEBRINA” Bebrina  - 10.000,00 kn

II.

Za održavanje i adaptaciju dolje navedenih sakralnih objekata  na podrucju opcine Bebrina izdvajena su 

sredstva u iznosu od 69.000,00 kn  od planiranih 75.000.00 kn.

- RKT Župa Svete Marije Magdalene Bebrina (crkva Sv. Marije Magdalene u Bebrini, filijalna crkva 

Preobraženja Gospodnjeg u Banovcima, filijalna crkva Sv. Katarine u Stupnickim Kutima) 

- RKT župa  Sv. Mihaela Arkandela u Duboccu  (crkva Dubocac)

- RKT župa  Sv. Grgura pape u Kaniži (crkva Kaniža)

- RKT župa Pohodenja BDM (crkva Šumece)

- Grkokatolicka župa   u Kaniži (crkva Presvete Bogorodice u Kaniži i crkva Velike Gospe u Šumecu)

III.

Ovo Izvješce objavit ce se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPCINSKO VIJECE 

OPCINE BEBRINA

Klasa:021-05/14-02/1

Urbroj:2178/02-03-14-1

Bebrina, 20.3. 2014.godine

PREDSJEDNIK VIJECA

Mijo Belegic, v.r.
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2.

Na temelju  članka 30. Statuta općine Bebrina  (“Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije, broj 

3/2013), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 5. sjednici održanoj  20. 3. 2014. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa socijalnih  potreba općine Bebrina za 2013. godinu

I.

Općina Bebrina je u 2013.godini izdvajala sredstva za socijalne potrebe iz Proračuna općine Bebrina.

II.

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

OPCINSKO VIJECE  

OPCINE BEBRINA

Klasa:021-05/14-02/2

Urbroj:2178/02-03-14-1

Bebrina, 20. 3. 2014. godine

PREDSJEDNIK VIJECA

Mijo Belegic, v.r.

Vrsta prava  Utrošena 

sredstva  

 (u kn)  
1.

 
Sufinanciranje predškolskog odgoja u vrticu 

 

      
«Zlatni Cekin» -

 
5 djece 

  

22.750,00
 

 
2.

 
jednokratne pomoći

  
11.250,00

 
3.

 
pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

 

     

6.833,74
 

4.

 

potpore Udruzi slijepih Brodsko -posavske županije

    

1.000,00

 
5.

 

sufinanciranje troškova prijevoza učenika 

            

 

145.912,00

 

 6.

 

potp ora za O.Š. Milan Amruš Slavonski Brod

 

30 0,00

 
7.

 

naknada rodiljama za  novorođenčad

  

32.000,00

 
8.

 

potpore za Crveni križ

 

(redovni rad i 

 
za sufinanciranje Programa njega u kući)

 

12.945,06

 
13.500,00

 

  

UKUPNO

 

246.490,8 0
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3.

Na temelju članka  37.i članka 39. Zakona  o športu  («NN» br. 111/97 i 13/98) i članka 32.Statuta 

općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 3 /2013.), Općinsko vijeće  općine Bebrina  

na svojoj 5. sjednici održanoj dana 20.3. 2014. godine donijelo je

IZVJEŠĆE 

o izvršenju  Programa javnih potreba u športu općine Bebrina za 2013.godinu

I.

Programom javnih potreba u športu  u Proracunu opcine Bebrina za 2013.godinu  izdvojeno je  

80.900,00 kuna,  a planirano je 85.000,00 kuna.

1. Prijenosna sredstva športskim klubovima  - iznos od  56.000,00 kuna 

NK “MLADOST” Banovci - 8.000,00  kn

NK “BONK” Bebrina - 8.000,00  kn

NK “POSAVAC” Kaniža - 8.000,00  kn

NK “GRANICAR” Stupnicki Kuti - 8.000,00  kn

NK “ŠOKADIJA” Šumece -  8.000,00  kn

NK “GAJ” Zbjeg -  8.000,00  kn

 NK “OPCINE BEBRINA” VETERANI  - 8.000,00 kn

2. Ostali izdaci u športu – utrošeno je 24.900,00  kuna 

Financirane  su sljedece manifestacije:

- tradicionalna utakmica izmedu “A” i “B” reprezentacije opcine na uskrsni ponedjeljak

- opcinska nogometna liga u kojoj sudjeluju NK s podrucja opcine Bebrina

- NK “ŠOKADIJA”  Šumece za organiziranje  tradicionalne susrete “Šokadijade”

- Tradicionalni nogometni turniri: 

     1. Mirko Varošcic-Cuca u organizaciji NK “ŠOKADIJA” Šumece

2. Antun Crnac-Cado u organizaciji NK “BONK” Bebrina 

 -   dotacija za rad športsko-ribolovnih udruga: “CIKOV” Šumece, “SUNCAR” Bebrina 

-    rad Stolnoteniskih  klubova 

II.

Ovo Izvješce objavit ce se u “Službenoim vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPCINSKO VIJECE 

OPCINE BEBRINA

Klasa:021-05/14-02/3

Urbroj:2178/02-03-14-1

Bebrina, 20. 3. 2014. godine

PREDSJEDNIK VIJECA

Mijo Belegic, v.r.
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4.

Na temelju stavka 4. clanka 30. 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) i clanka 32. Statuta opcine Bebrina 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/2013), Opcinsko vijece opcine Bebrina na 5. sjednici 

održanoj 20. ožujka 2014. godine, donosi 

O D L UK U  

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2013. godinu

I.

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine 

Bebrina za 2013. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

II.

Test Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture na području općine Bebrina 

za 2013. godinu  sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

posavske županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BEBRINA

Klasa:363-01/14-01/4

Urbroj:2178/02-03-14-2

Bebrina, 20. ožujka 2014. godine   

PREDSJEDNIK

Mijo Belegić, v.r.
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Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 

82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/2013), općinski načelnik općine Bebrina , podnosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture  na području općine 

Bebrina za 2013. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2013.godini ostvareno  je   340.019,48  kuna od planiranih    

330.000,00 kuna.

1. Održavanje cistoce u dijelu koji se odnosi na cišcenje javnih površina:

2. Održavanje javnih površina

3. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  -  košnja dječijih igrališta  - tri puta godišnje 

-  čišćenje ispred svih društvenih domova – pet puta godišnje 
- košnja trave na javnoj površini ispred napuštenih kuća – tri 

puta godišnje 
- održavanje i uređenje parkova  

10.000,00  7.500,00 

 Ukupno:  10.000,00 7.500,00 

 

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.   održavanje zelenih površina, pješačkih staza, parkova, dječijih 

igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se 
ti  dijelovi n e održavaju kao javne ceste prema posebnom 
zakonu. 

10.000,00  8.500,00 

 Ukupno:  10.000,00 8.500,00 

 

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  Održavanje  i  nasipanje tucanikom nerazvrstanih cesta   

      - Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak 
     - Dubočac-  cesta na nasipu, 
     - Zbjeg – drugi red kuća,  
     - Stupnički Kuti – kraj sela 
     - Šumeće – Musin sokak,  kuće kod igrališta 
     - čišćenje snijega u zimskom periodu  na nerazv rstanim 
cestama u  svim naseljima općine  
- održavanje polsjkih puteva  

95.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
5.000,00 

91.586,00 
 
 
 
 
 
 
 

1.000,00 
 Ukupno:  100.000,00 92.586,00 
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4. Održavanje groblja

5. Javna rasvjeta

                   Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Bebrina za 
2013. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BEBRINA

Klasa:363-01/14-01/2
Urbroj:2178/02-01-14-1
Bebrina, 11. ožujka 2014. godine

NAČELNIK 
Stjepan Jakić, v.r.

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  održavanje mjesnih groblja 

 
10.000,00  9.683,00 

 Ukupno:  10.000,00 9.683,00 

 

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  – troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki- 

i rasvjetna tijela     
20.000,00  22.762,50 

2.  troškovi potrošnje električne energije 
za osvjetljavanje ulica  

180.000,00 198.987,98 

 Ukupno:  200.000,00 221.750,48 
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5.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 

82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/13), Općinsko vijeće općine Bebrina na 5. sjednici održanoj 20. 

ožujka 2014. godine, donosi 

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2013. godinu

I.

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Bebrina za 2013. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

II.

Test Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

općine Bebrina za 2013. godinu  sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

županije”.  

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BEBRINA

Klasa:363-01/14-01/5

Urbroj:2178/02-03-14-2

Bebrina, 20. ožujka 2014. godine   

PREDSJEDNIK

Mijo Belegić, v.r.
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Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 

110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije” broj 3/2013), općinski načelnik općine Bebrina, podnosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

  na području općine Bebrina za 2013. godinu

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013.godini ostvareno je 231.057,30 kn.

Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Bebrina 

za 2013. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.  

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE BEBRINA

Klasa:363-01/13-01/5

Urbroj:2178/02-01-14-1

Bebrina, 11. ožujak 2014. godine

NAČELNIK

Stjepan Jakić, v.r.

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  

1.  Javna rasvjeta   
 Projektna dokumentacija za izgradnju mreže javne 

rasvjete  
(Bebrina, Kaniža, Šumeće, Zbjeg) 

70.000,00 0 

2. Nerazvrstane ceste  
 

  

 sufinanciranje izgradnje  komunalne infrastrukture 
unutar gospodarske zone i ceste prema gos podarskoj 
zoni u Šumeću  

 
560.000,00 

 
208.587,30 

izgradnja parkirališta na groblju Šumeće-Zbjeg            50.000,00 0 

Izgradnja staze na groblju Bebrina  70.000,00  
 

0 

3. produžetak vodovodne mreže u naseljima Kaniža, 

Šumeće, Stupnički Kuti,  
100.000,00 0 

4 Izgradnja park. prilaza ispred doma u Kaniži  0 22.470,00 
 UKUPNO  780.000,00 231.057,30 
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6.

Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08.) i članka 32. Statuta 

općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 3/2013.), Općinsko vijeće općine Bebrina na 

svojoj  5. sjednici održanoj dana 20 . ožujka 2014.  godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Bebrina

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca  2013. 

OPĆI DIO

I

U Proračunu općine Bebrina u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2013. godine ostvareno je 2.949.565,27  kn 

prihoda.

II

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u navedenom razdoblju iznosili su 2.741.100,12 kn.

III

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak  prihoda i 

primitaka

Ostvareni prihodi i primici 2.949.565,27  kn

Izvršeni rashodi i izdaci 2.741.100,12 kn

Višak prihoda i primitaka                208.465,15   kn

IV

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 1. 1. 2013.  bilo je 1.403.599,12 kn, a na dan 31.12. 

2013.godine  iznosilo je 1.634.045,89 kn.

V

Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2013.godine u iznosu od 5.000,00 kn nije se koristila.

VI

Općina Bebrina nije primala niti davala zajmove.
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VII

Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca  2013.  iznose 1.430.567,95  kn, a odnose se na:

- potraživanja za poreze 103.914,35  kn

- potraživanja za komunalni doprinos    24.060,34  kn

- potraživanja za komunalnu naknadu  741.102,28  kn

- doprinos za šume                                                                       367,50 kn

- potraživanja za poljoprivredno zemljište zakup        480.001,51 kn

- potraživanja koja se refundiraju 

  (el. energija, bolovanje)                 19.608,77 kn

- najam poslovnog prostora             61.513,20 kn

   UKUPNO POTRAŽIVANJA           1.430.567,95 KN

Stanje nepodmirenih obveza  31. prosinca 2013.godine iznosi 135.448 kn , a odnosi se na obveze za plaću 

(prosinac 2013.) u iznosu 30.033,05 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu od 52.782.00 kn, te obveze 

jamčevine 52.633,00 kn.

POSEBNI DIO

IX

Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Bebrina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca  2013. godine 

sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i posebnim namjenama.

X

Godišnji obračun Proračuna općine Bebrina zajedno s Usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 

prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BEBRINA

KLASA: 400-01/14-01/19

URBROJ: 2178/02-03-14-1

Bebrina,   20. 3. 2014. godine

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.
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OPĆINA  OKUČANI

1. Proračuna općine Okučani za razdoblje 1. siječnja 

do 31. prosinca 2013. godinu.

Na temelju članka 34. Statuta općine 

Okučani “Službeni vjesnik Brodsko-posavke 

županije” br. 10/09) i 39. Poslovnika Općinskog II

vijeća   ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije br. 16/09) Općinsko vijeće općine Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 

Okučani na svojoj 6. sjednici održanoj 18. ožujka  od dana objavljivanja u «Službenom vjesniku 

2014. godine,  donijelo je Brodsko-posavske županije».

ZAKLJUČAK OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna općine Okučani za razdoblje od 1. Klasa: 400-06/14-01/02

siječnja do 31. prosinca  2013. god. Urbr: 2178/21-01-14-01

Okučani, 18. ožujka 2014. godine

Predsjednik

I Općinsko vijeće

Ivica Pivac, v.r.

Usvaja se  Godišnji izvještaj  o izvršenju 
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2.

Zakona o o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 pročišć. tekst i 82/04,178/04,38/09i79/09)) i čl.34.   

Statuta općine Okučani ("Sl.vjesnik Brodsko-posavske županije" br.10/09) Općinsko vijeće  na svojoj 6. 

sjednici održanoj  18.  ožujka 2014.g. donijelo je:

ZAKLJUČAK

o  usvajanju  izvršenja  financijskog  provođenja  Odluke  o  Programu  gradnje  objekata  i  uređaja  

komunalne  infrastrukture  u  2013. g.

I.

II

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objavljivanja  u  „Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  OKUČANI

Klasa  :  400-06/14-01-02

Urbroj:  2178/21-01-14-01

Predsjednik

Općinskog  vijeća

Ivica  Pivac, v.r.

 Na  temelju st.4.čl.30. Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o izmjenama i dopunama  

Plan za 2013 Ostvareno Indeks

            1. Opskrba pitkom vodom                                               

 Izgradnja sekundar. vodoopskrbne mreže u Vrbovljani-Klenik                                                                                                    20.000,00 15.218,59 76,09

                                                                                             UKUPNO : 20.000,00 15.218,59 76,09

            2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda                                                                                                   

Izgradnja sustava odvodnje otpad.voda i naselja u opć. Okučani                    316.000,00 302.122,37 95,60

                                                                                                                                                    UKUPNO:        316.000,00 302.122,37 95,60

            3. Prometna infrastruktura

Izrada proj.dokum. ul Bljesak, J.Kozarca Psunjska  50.000,00 50.000,00 100,00

Izrada proj dokum. Ul Bljesak 50.000,00 0,00 -

Izgradnja pješačkih staza  Cage 262.342,98 254.139,86 96,87

                                                                                                                                  UKUPNO 362.342,98 304.139,86 83,93

           4. Sportska infrastruktura i socijalna infrastruktura
Izrada zaštitne ograde u Športskom centru Okučani   20.000,00 18.750,00 93.75

Legalizacija -tržnica nog igral.,dj vrtić 55.000,00 10.000,00 86,11

Dodatna ulaganja-dr.domovi Cage 35.000,00 33.299,39 95,14

                                                                                                                                                                     Dodatna ulaganja-dr.dom Benkovac 19.000,00 14.760,11 77,68

       UKUPNO: 129.000,00 76.809,50 59,54

             5. Gospodarska infrastruktura i proj.dokument.za komun.infrastrukturu
Izrada idej.projekta UPU gospodarske zone 70.000,00 49.750,00 71.07

   UKUPNO: 70.000,00 49.750,00 71.07

UKUPNO 897.342,98 748.040,32 83,43
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3.

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3., a u svezi sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (NN br. 26/03, pročišćeni tekst), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (NN br. 82/04) i Uredbe o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 110/04), te članka 
34. Statuta općine Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», 10/09 i 04/13 ) Općinsko vijeće 
općine Okučani na svojoj 6. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2014. godine, donijelo je 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 

Članak 1.

 Programom održavanja komunalne infrastrukture ostvareno je 746.883,63 kn od planiranih 995.000.00 kn.
 

Članak 2.
 

U 2013.godini opseg održavanja komunalne infrastrukture planiran je sukladno realnim materijalnim i 
predvidivim financijskim sredstvima s naslova komunalne naknade i doprinosa.
Izvršenje Programa bit će u korelaciji s prikupljenim sredstvima iz navedenog izvora financiranja.

Program obuhvaća:

I. Odvođenje atmosferskih voda 
 
Planirano Ostvareno 
 
 Održavanje , čišćenje slivnika, izmuljenje jaraka, 
 odžavanje čistoće u fontani, održavanje svih 
 ostalih objekata za odvodnju atmosforskih voda 
 i odvodnih otvora 15.000,00 kn 14.251,13 kn

II. Održavanje čistoće javnih površina

a) Održavanje spomen obilježja 15.000,00 kn 7.846,50 kn 
b) uklanjanje otpalog granja, obrezivanje stabala

i ukrasnog grmlja i lišća 10.000,00 kn 13.082,52 kn 
c ) metenje javnih površina 60.000,00 kn 66.500,00 kn
d) redovno uklanjanje uličnog otpada 10.000,00 kn - 
e) košenje travnatih površina 170.000,00 kn 125.484,96 kn
f) razni drugi radovi na javnim površinama 
 (odvoz glomaznog otpada i sl.) održavanje 22.000,00 kn 4.672,75 kn

 prilaznih puteva za groblja i održavanje mrtvačnice
 g) usluge bojanja i popravaka uličnih klupa i koševa 10.000,00 kn 5.840,63 kn
 za otpad _________________________
 - Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani 297.000,00 kn 223.427,36 kn
 - ugovoreni poslovi sa drugim dobavljačima
 većih mogućnosti 20.000,00 kn - 
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III. Održavanje javnih površina 

a) održavanje makadamskih i pješačkih staza 23.000,00 kn 16.421,30 kn 
b) njegovanje postojećih stabala, ukrasnog grmlja i
 i cvijeća, te sadnja novog 20.000,00 kn 19.825,25 kn 
c) održavanje kom.objekata i uređaja u općoj upotrebi 
 fontana, autob.stajal., kino dv., čistač-ica zgrade općine 66.000,00 kn 47.165,33 kn
d) montaža, demontaža pozornice 7.000.00 kn -
e) uklanjanje protupravno postavljenih objekata 5.000,00 kn -
______________________________________________________________ 
 121.000,00 kn 83.411,88 kn

 
IV. Održavanje narazvrstanih cesta 

 a) saniranje tucanikom makadamskih nerazvrstanih cesta 47.000,00 kn 26.067,17 kn
 b) košenje uz bankine uz nerazvrstane ceste 59.000,00 kn 40.687,51 kn
 c) zimska služba ( nabava i posipanje soli, čišćenjeod 46.000,00 kn 59.647,17 kn
 snijega po nerazvrstanim cestama, nogostupima i parkiralištima) 
 - Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani 152.000,00 kn 126.401,85 kn
 - ugovoreni poslovi sa dobavljačima većih mogućnosti 
 ( rad strojeva za druge vrste komunalnih poslova) 35.000,00 kn 3.750,00 kn 
 

V. Održavanje groblja 

 a) održavanje prilaza grobljima, održavanje zgrade mrtvačnice 20.000,00 kn -

VI. Postavljanje i skidanje svjetlećih lampica

 a) postavljanje i skidanje svjetlećih lampi i ukrasa za Božić 15.000,00 kn 9.423,88 kn

VI. Javna rasvjeta 
 
 a) troškovi zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela 

 («Gamalux» LVC-06 , LVC-06V , LVC-16 i
 LVC-16V) i drugi popravci armature 40.000,00 kn 19.180,85 kn

 b) potrošnjs el.energije za javnu rasvjetu 280.000,00 kn 267.036,68 kn

290.000,00 kn 286.217,53 kn 

Članak 3.

 Ovo Izvješće o Programu održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» .

OPĆINSKO VIJEĆE
 OPĆINE OKUČANI
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Klasa:363-03/14-01-01
Urbr.:2178/21-01-14-01
U Okučanima, 18. ožujka 2014. god.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Ivica Pivac, v.r.

4.

Na  temelju  članka  34.  Statuta  općine  Okučani  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  
10/09),  Općinsko  vijeće  na  svojoj  6.  sjednici  održanoj  18.  ožujka  2014.  godine  donijelo  je:

ZAKLJUČAK

o  usvajanju  izvršenja  financijskog  provođenja  Odluke  o  pravima  iz  socijalne  skrbi  na  području  
općine  Okučani  za  2013.  godinu

I
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II

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objavljivanja  u  „Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE

 OPĆINE OKUČANI

Klasa:363-03/14-01-02

Urbr.:2178/21-01-14-02

U Okučanima, 18. ožujka 2014. god.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Ivica Pivac, v.r.

5.

Na temelju članka 34. Statuta  općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br.10 /09. i 

04/13 ), Općinsko vijeće  općine Okučani na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 18. ožujka 2014.godine donijelo je 

 

 IZVJEŠĆE

 o izvršenju Programa javnih potreba u području obrazovanja, kulturi, športu, javnog informiranja, 

manifestacija i udruga građana  općine Okučani za 2013. godinu

I

1. Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Proračunu  općine Okučani u 2013.godini 

izdvojeno je 264.088,74 kn , a planirano je 326.983,00 kn.

Sredstva su utrošena za financiranje programa dječjeg vrtića u Okučanima kao ugovorna strana Ustanove Centra 

za predškolski odgoj “Grigor Vitez“ Nova Gradiška. 

Financiranje programa osnovnoškolskog obrazovanja za posebne programe-O.Š.Okučani-planirano 13.000,00 

kn – ostvareno-12.998,73 , a financiranje srednjoškolskog obrazovanja i stipendiranje učenika i studenata -

planirano je ukupno 83.000,00 kn – za stipendiranje planirano je 32.000,00 kn, a ostvareno je 29.400,00 kn, 

sufinanciranje prijevoza planirano je 51.000,00 kn, a ostvareno je 47.420,00 kn .

. Ukupno javne potrebe u području predškolskog odgoja i naobrazbe-planirano je 422.983, 00 kn, a ostvareno je 

353.907,47 kn .
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 2. Program javnih potreba u kulturi i javnog informiranja

 Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih djelatnosti 

. Sredstva za javne potrebe u kulturi iz Proračuna  općine Okučani izdvojeno je 

za financiranje matične ustanove u kulture u općini:

- Narodne knjižnice i čitaonice Okučani ostvareno je 121.603,68 kn- planirano je 125.000,00.

 -- za djelatnost ustanova i udruga u kulturi koje su od interesa za općinu Okučani, djelatnost javnog informiranja 

čije programe, projekte i djelatnosti financira  općina u ukupnom planiranom iznosu 111.600,00 kn koji se 

raspoređeni sljedećim korisnicima:

 - KUD "Tkanica" - 48.600,00 , a ostvareno je 34.800,00 kn

 - SKD "Prosvjeta" - 9.000,00 kn „ –„ „-„ 8.500,00 kn 

 - Radio "Bljesak" - 54.000,00 kn „ –„ „-„  54.000,00 kn

 Ukupno Program javnih potreba u kulturi javnom informiranju iznosi – 218.903,68 kn. 

 

 - Manifestacije u kulturi 

 - Susreti povratničkih folklornih skupina RH- kulturna manifestacija koja se održala u kolovozu uz 

sufinanaciranje Ministarstva kulture, Brodsko-posavske županije, i uz organizaciju  općine Okučani i KUD-a 

Tkanica – planirano je 22.000,00 kn , a ostvareno 21.389,39 kn.

Sredstva od 15.000,00 kn  općina Okučani je sufinancirala istu manifestaciju kroz donaciju KUD-u „Tkanica“. 

Ostale kulturne manifestacije koje se tradicionalno održavaju, tradicionalni Božićni koncert i dr. manifestacije 

planirano je 12.000,00 kn a ostvareno je 9.588,58 kn.

Ostali kulturni programi-planirano-25.000,00 kn -ostvareno-7.000,00 kn.

Za financiranje ostalih kulturnih programa ( investicijsko održavanje objekata kulture- kroz javnu potrebu u 

kulturi RH za 2013.g. ugovorom Ministarstva kulture odobrena su sredstva od 40.000,00 kn za projekt 

Srednjovjekovni grad B.Stijena koju je kroz stručni, konzervatorski rad obavio Gradski muzej N.Gradiška u 

iznosu od 40.000,kn- sredstva su upućena istoj ustanovi i iz Proračuna  općine Okučani donirana su sredstva za 

pokriće dijela troškova po dostavljenom Izvješću od 3.000,00 kn.

Za smotru KUD-va nacionalnih manjina u organizaciji SKD "Prosvjeta" donirano je 4.000,00 kn.

Ukupno Program javnih potreba u kulturi, javnom informiranju, te manifestacijama u kulturi ostvaren je u iznosu 

od 256.881,65 kn kn.

3. Program javnih potreba u športu

Programom javnih potreba u športu u Proračunu  općine Okučani izdvojeno je u 2013.godini ostvareno je 

110.803,28 kn, a planirano je 131.000,00 kn.

Financijska sredstva javnih potreba u športu raspodijeljena su :

 - NK "Psunj-Sokol" - 68.500.00 kn planirano-ostvareno-65.803,28 kn

 - ŠRU "Pastrva" – 11.500,00 kn planirano, ostvareno -11.500,00 kn 

 - Biciklistički klub "Sv.Franjo" Okučani-planirano 10.000,00 kn- ostvareno 8.000,00 kn

 - Nanbudo Okučani -planirano 10.000,00 kn, a ostvareno 10.000,00 kn

 - Ostale udruge u športu – planirano je 16.000,00 kn, a ostvareno 500,00 kn 

Manifestacije u sportu :

 - program škole nogometa -planirano 15.000,00 kn, ostvareno-15.000,00 kn

 

Ukupno Program javnih potreba u športu - 110.803,28 kn.
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4. Program javnih potreba udruga građana na području  općine Okučani i drugih udruga

- Hrvatska udruga umirovljenika planirano 5.000,00 kn , ostvareno-4.000,00 kn

- Hrvatska udruga "BANJA LUKA"-planirano 8.000,00 ostvareno 8.000,00 kn

-Ostale udruge (udruge proizašle iz Dom.rata i druge udruge od interesa za općinu Okučani)

-planirano 24.000,00 kn, a ostvareno je 17.400,00 k 

Ukupno Program javnih potreba udruga građana -planirano je 37.000,00 kn-ostvareno  je 29.400,00 kn 

5. Program rada vjerskih zajednica na području  općine Okučani 

Djelatnost rada vjerskih zajednica financiran u 2013.g. iz Proračuna  općine Okučani raspoređena su sredstva :

 -Financiranje Programa župe "Sv.Vid", planirano 15.000,00 kn, ostvareno-14.454,69 kn

 - Financiranje Programa SPC-planirano 10.000,00 kn-ostvareno-10.000,00 kn.

 Ukupno Program rada vjerskih zajednica planirano je 25.000,00 kn-ostvareno 24.454,69 kn .

6. Manifestacije na području  općine Okučani

- Obilježavanje Dana  općine Okučani planirano 23 000,00 kn-ostvareno 20.395,60 kn

Obilježavanje obljetnice "Bljesak" planirano 30 000,00 kn- ostvareno 23.044,97 kn 

Obilježavanje Dana mjesnih odbora planirano 12 000,00 kn – ostvareno 3.091,19 kn

Obilježavanje manifestacija-tradicionalan susret i maraton prijateljskog grada Taszara iz Mađarske i  općine 

Okučani-planirano 10.000,00 kn- ostvareno 4.190,77 kn

Ostale manifestacije- obilježavanje pogibije pripadnika postrojbe RISOVI-Kutina i  druge manifestacije od 

značaja za općinu Okučani-planirano-6 000,00 kn –  ostvareno- 1.055,66 kn .

Ukupno Manifestacije na području  općine Okučani-planirano- 81.000,00 kn, ostvareno  - 51.778,19 kn

 

 II

 Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije". 

Klasa 363-03/14-01-01 

Ur.br.: 2178/21-01-14-02 

U Okučanima, 18. ožujka 2014. godine  

Predsjednik 

Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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6. 7.

Na temelju   članka 34. Statuta općine Na temelju   članka 34. Statuta općine 

Okučani ("Službeni vjesnik  Brodsko-posavske Okučani ("Službeni vjesnik  Brodsko-posavske 

županije" br 10/09 i 4/13) i članka 39. Poslovnika županije" br 10/09 i 4/13) i članka 39 Poslovnika 

Općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni Općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni 

vjesnik  Brodsko-posavske županije" br. 16/09 i vjesnik  Brodsko-posavske županije" br 16/09 i 

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

6. sjednici održanoj 18. ožujka 2014. godine 6. sjednici održanoj 18. ožujka  2014. godine 

donijelo je donijelo je

ODLUKAODLUKA

o imenovanju Odbora za gospodarstvo koje će 
o  izradi Strateškog plana gospodarskog sudjelovati u izradi Strateškog plana 

razvoja općine Okučani 2014. - 2018. gospodarskog razvoja općine Okučani

Članak 1.

Članak 1.
Ovom Odlukom  se imenuje Odbor za 

gospodarstvo koje će sudjelovati u izradi Strateškog 
Donosi se  Odluka o  izradi Strateškog plana gospodarskog razvoja općine Okučani:

plana gospodarskog razvoja općine Okučani za 

razdoblje 2014. - 2018. godine.                 1.  Ivica Pivac
                2.  Dr. Mario Bokulić                                      
                3.  Dijana Kašljević
                4.  Ruža VidovićČlanak 2.
                5.   Ivo Serdar
                6.   Aca Vidaković

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od      
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku     
Brodsko-posavske županije". Članak 2.

Zadaci  Odbor za gospodarstvo koje će OPĆINA OKUČANI
sudjelovati u izradi Strateškog plana gospodarskog OPĆINSKO VIJEĆE
razvoja općine Okučani jesu sudjelovali na radnim 
sastancima u svrhu izrade  Strateškog plana 

Klasa: 022-05/14-01-03 gospodarskog razvoja općine Okučani 2014. - 2018.
Ur. broj: 2178/21-01-14-01

Okučani, 18. ožujka 2014. godine
Članak 3.

Predsjednik 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

Općinskog vijeća
dana objavljivanja u  "Službenom vjesniku 

Ivica Pivac, v.r. Brodsko-posavske županije".
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OPĆINA OKUČANI Članak 2

OPĆINSKO VIJEĆE

Ova Odluka o izmjeni Odluke stupa na 

Klasa: 021-05/14-01-04 snagu osmog dana od dana objavljivanja  u 

Ur. broj: 2178/21-01-14-01 "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije¨.

Okučani, 18. ožujka 2014. godine

            Predsjednik OPĆINA OKUČANI

 Općinskog vijeća OPĆINSKO VIJEĆE

 Ivica Pivac, v.r.

Klasa: 021-05/14-01/ 05

Ur. broj: 2178/21-01-14- 01 

Okučani,  18. ožujka 2014. godine

Predsjednik

8. Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o 

zaštiti i spašavanju /”Narodne novine” br. 174/04., 

79/07 i 38/09. I 127/10./, i članka 4., 5. i  10. 

Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja /”Narodne novine” br. 9.

40/08 i 44/08 / i članka 34. Statuta općine Okučani  

/” Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 

broj 10/09. i  04/13. /, Općinsko vijeće općine Na temelju članka 34. Statuta općine 

Okučani na svojoj  6.  sjednici održanoj dana  18. Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

ožujka  2014. godine  donijelo je županije” br.  10/09. i 4/13) Općinsko vijeće općine 

Okučani na svojoj  6. sjednici održanoj  18. ožujka  

ODLUKU 2014. godine  donijelo je 

o izmjeni Odluke o i imenovanju članova ZAKLJUČAK
Stožera zašite i spašavanja općine Okučani

o usvajanju  Analize stanja zaštite i spašavanja 

na području općine Okučani  
Članak 1. u 2013. godini

       U Odluci o imenovanju članova Stožera za  

zaštitu i spašavanje općine Okučani ("Službenom I.
vjesniku Brodsko-posavske županije¨ br. 16/2013), 

umjesto   ZRINKA KAPETANIĆA, predstavnika Usvaja se  Analiza stanja zaštite i spašavanja  
Policijske postaje Okučani, član, iz Nove Gradiška, na području općine Okučani  u 2013. godini.
Ljudevita Posavskog 17, imenuju se ROBERT 

ŠOCH, predstanik Policijske postaje Okučani iz 

Nove Gradiške, Bana Josipa Jelačića 1A. II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI OPĆINE OKUČANI

Klasa: 021-05/14-01-06 Klasa: 021-05/14-01-07

Urbr: 2178/21-01-14-02 Urbr: 2178/21-01-14-02

Okučani, 18. siječnja  2014. godine Okučani, 18. siječnja  2014. godine

Predsjednik Predsjednik

Općinskog vijeća Općinskog vijeća

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

10. 11.

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani Na temelju  članka 34. Statuta općine Okučani 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.  ("Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije" br 

10/09. i 4/13) Općinsko vijeće općine Okučani na 10/09. i 4/13.) i članka 39 Poslovnika Općinskog 

svojoj  6.  sjednici održanoj  18. ožujka  2014. vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik  Brodsko-

godine  donijelo je posavske županije" br 16/09 i 16/13), članka 6. 

Pravilnika o radu "SLOBOŠTINE" d.o.o. Za 

ZAKLJUČAK komunalne djelatnosti Općinsko vijeće općine 

Okučani na svojoj 6. sjednici održanoj   18. ožujka  

o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj 2014. godine donijelo je

sustava zaštite i spašavanja na području općine 

Okučani u 2014. godini ODLUKU

 o raspisivanju natječaja za imenovanje 

I. direktora "Sloboštine" d.o.o. za komunalne 

djelatnosti

Usvajaju  se   Smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

općine Okučani u 2014. godini. I.

Raspisuje se natječaj za imenovanje 

II. DIREKTORA "SLOBOŠTINE" d.o.o.  za 

komunalne djelatnosti Okučani.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u  "Službenom vjesniku II.

Brodsko-posavske županije"

Uvjeti za obavljanje poslova i radnih 

zadataka:

- VI. ili IV. stupanja stručne spreme – 

ekonomski smjer
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- 4 godine radnog iskustva na rukovodećim 12.

poslovima

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju Na temelju članka 34. Statuta općine 

priložiti; Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” br.  10/09. i 4/13),  Općinsko vijeće općine - kratak životopis
Okučani na svojoj  6.  sjednici održanoj  18. ožujka  - presliku domovnice
2014. godine  donijelo je - presliku diplome o stručnoj spremi

- dokaz o radnom iskustvu
ZAKLJUČAK

- potvrdu o nekažnjavanju

o usvajanju Izvješća načelnika o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu
III.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o 
I.

ispunjenju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 

dana od objave natječaja na oglasnoj ploči općine 
Usvajaju  se   Izvješće načelnika o provedbi 

Okučani na adresu: OPĆINA  OKUČANI, 
Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE, Trg dr. Franje Tuðmana 1, 

35430 OKUČANI, Komisija za izbor i imenovanje s 

naznakom " za Natječaj – ne otvaraj"
II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 
IV.

od dana objavljivanja u  "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije".
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se 

razmatrati.
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI
O rezultatu Natječaja kandidati će biti 

obavješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za 
Klasa: 021-05/14-01-11

podnošenje prijava.
Urbr: 2178/21-01-14-01

Okučani, 18. siječnja  2014. godine

V.
Predsjednik

Općinskog vijeća
Ova Odluka stupa na snagu danom 

Ivica Pivac, v.r.
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije".

Klasa: 021-05/14-01/10

Urbr:2178/21-01-14-01

Okučani, 18.  ožujka 2014. godine

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA  ORIOVAC

2. I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi Ovom se Odlukom uređuje izbor članova 

(“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu:vijeće) na 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13 - području općine Oriovac (u daljnjem tekstu:općina). 

pročišćeni tekst), odredbi Zakona o lokalnim Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno 

izborima (“Narodne novine”broj 144/12) te članka značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, 

61. i članka 67. Statuta općine Oriovac ("Službeni bez obzira u kojem su rodu navedeni.

vijesnik Brodsko posavske županije" 10/09 i 

07/13) Općinsko vijeće općine Oriovac na  5. 

sjednici održanoj  17. ožujka 2014. godine, Članak 2.

donijelo je

Članove vijeća mjesnih odbora  biraju 

STATUTARNU ODLUKU hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju 

prebivalište na području mjesnog odbora za čije se 

o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih vijeće provode izbori.

odbora na području općine Oriovac Za člana vijeća može se kandidirati i biti 

izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina 

života koji ima prebivalište na području mjesnog 

odbora za ćije se vijeće provode izbori.
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Članovi vijeća biraju se na neposrednim održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja 

izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim vijeća.

glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka 4. 

ovoga članka trebali održati u kalendarskoj godini u 

kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog 

Članak 3. održavanja, u tom se mjesnom odboru prijevremeni 

izbori neće održati.

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i 

tajnost njihova glasovanja.

Birač na istim izborima može glasovati Članak 6.

samo jedanput. Nitko ne može glasovati u ime druge 

osobe. Mandat članova vijeća izabranih na 

Nitko ne može zahtijevati izjašnjavanje redovnim izborima počinje danom konstituiranja 

birača o njegovom glasačkom opredjeljenju.Birač je vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Općinskog 

slobodan objaviti svoje glasačko opredjeljenje. vijeća o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u 

Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog skladu s ovom Odlukom.

glasovanja ili zbog toga što nije glasovao. Od dana stupanja na snagu odluke 

Općinskog vijeća o raspisivanju izbora pa do izbora 

novog predsjednika vijeća, predsjednik vijeća može 

Članak 4. obavljati samo poslove koji su neophodni za 

redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog 

Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko odbora.

vijeće općine Oriovac posebnom odlukom kojom Mandat članova vijeća izabranih na 

utvrđuje točan datum održavanja izbora. pr i jevremenim izborima počinje  danom 

Od dana raspisivanja izbora do dana konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg 

održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti mandata članova vijeća izabranih na redovnim 

više od 60 dana. izborima.

Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i 

nisu opozivi.

Članak 5. Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti 

odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, 

Redovni izbori za članove vijeća održavaju izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama 

se, u pravilu, prve nedjelje u mjesecu lipnju svake  vijeća.

četvrte godine. 

Iznimno, zbog smanjenja troškova izbora, 

dan održavanja izbora za članove vijeća mjesnih Članak 7.

odbora podudarat će se s danom održavanja izbora 

za članove u Europski parlament iz Republike Član vijeća ne može istovremeno biti:

Hrvatske. - načelnik općine (u daljnjem tekstu: 

Za sastav tijela za provedbu izbora (biračkih načelnik), odnosno njegov zamjenik,

odbora) primjenjivat će se analogno Zakon o izboru  - član uprave trgovačkog društva u 

članova u Europski parlament iz Republike većinskom vlasništvu općine,

Hrvatske, dok će se na postupak određivanja, - ravnatelj ustanove kojoj je općina osnivač.

odnosno imenovanja izbornih tijela kao i zaštitu 

izbornog prava primjenjivati odredbe Zakona o 

lokalnim izborima. Članak 8.

Prijevremeni izbori za članove vijeća 

kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, Osoba koja obnaša neku od nespojivih 
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dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, a ako Članak 9.

bude izabrana za člana vijeća, do dana konstituiranja 

dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno Članu vijeća mandat prestaje prije isteka 

prihvaćanju dužnosti člana vijeća obavijestiti redovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim 

Odsjek za lokalnu samoupravu općine Oriovac. slučajevima:

Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata - ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o ostavke sukladno pravilima o dostavi 

tome obavijestiti predsjednika vijeća u roku od osam propisanim Zakonom o općem upravnom 

dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje postupku,

mirovati protekom tog roka. - ako je pravomoćnom sudskom odlukom 

Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 

stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili pravomoćnosti sudske odluke,

zakona. - ako je pravomoćnom sudskom presudom 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na trajanju dužem od šest mjeseci, danom 

temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pravomoćnosti sudske presude,

pisani zahtjev predsjedniku vijeća. Pisani zahtjev - ako mu prestane prebivalište na području 

dužan je podnijeti u roku od osam dana od dana mjesnog odbora, danom prestanka 

prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a prebivališta,

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

podnošenja pisanog zahtjeva. danom prestanka državljanstva sukladno 

Ako član vijeća po prestanku obnašanja Zakonu o hrvatskom državljanstvu,

nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz - smrću.

stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat 

miruje iz osobnih razloga. Pisana ostavka člana vijeća podnesena na 

Član vijeća ima pravo tijekom trajanja način propisan stavkom 1. podstavkom 1. ovoga 

mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije 

razloga,  podnošenjem pisanog zaht jeva zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana 

predsjedniku vijeća. ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog 

Mirovanje mandata na temelju pisanog bilježnika najranije osam dana prije njezina 

zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od podnošenja.

dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o Ostavka podnesena suprotno stavku I. 

dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom podstavku 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi 

postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. pravni učinak.

Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na 

temelju prestanka mirovanja mandata, osmoga dana 

od dostave obavijesti predsjedniku vijeća. Člana Članak 10.

vijeća kojemu mandat miruje za vrijeme mirovanja 

mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s ovom Članovi vijeća imaju zamjenike koji 

Odlukom. obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje 

Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća koji ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj 

prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i listi političke stranke zamjenjuje neizabrani 

odlučivanja ima zamjenik tog člana određen kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je 

sukladno ovoj Odluci. mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička 

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća na stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj 

samo jedanput u tijeku trajanja mandata. listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
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neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član Članak 13.

kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga 

političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako Birači mogu predlagati kandidacijske liste.

sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a Kada birači kao ovlašteni predlagatelji 

ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za 

neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za 

sporazumu kao i o postignutom dogovoru političke izbor članova vijeća dužni su prikupiti :

stranke dužne su obavijestiti predsjednika vijeća i - Za MO Oriovac                 - 70 potpisa

Odsjek  za lokalnu samoupravu općine Oriovac. - Za MO Lužani                  - 30 potpisa

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe - Za MO Slavonski Kobaš    - 30 potpisa

birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s - Za MO Malino                  - 20 potpisa

te liste. - Za MO Živike                    - 15 potpisa

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj - Za MO Pričac                    - 10 potpisa

listi političke stranke koja je nakon provedenih - Za MO Ciglenik                 - 10 potpisa

izbora brisana iz registra političkih stranaka - Za MO Bečic                      -10 potpisa    

zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Kada birači predlažu kandidacijske liste, 

podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva 

II. KANDIDIRANJE tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Članak 11.

Članak 14.

Kandidiranje je postupak predlaganja 

kandidacijskih lista od strane ovlaštenih Potpisi birača prikupljaju se na propisanom 

predlagatelja. obrascu u koji se unose: ime i prezime birača, 

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista njegovo prebivalište, broj važeče osobne iskaznice 

su političke stranke i birači. birača i mjesto njezina izdavanja, te potpis birača.

Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su 

poštivati načelo ravnopravnosti spolova.

Članak 15.

Članak 12. Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se 

očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog 

Pravo predlaganja kandidacijskih lista kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili 

imaju sve političke stranke registrirane u Republici izbornog povjerenstva.

Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno 

raspisivanju izbora. se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a 

Kandidacijske liste može predložiti jedna kandidati moraju biti na listi poredani od rednog 

politička stranka, te dvije ili više političkih stranaka. broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed Ako predlagatelj predloži više kandidata od 

kandidata na kandidacijskim listama na način utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na 

predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi 

odlukom donesenom na temelju statuta. samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u 

Političke stranke određuju na temelju vijeće.

odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja Ako predlagatelj predloži manje kandidata 

kandidacijske liste. od utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na 

izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.
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Naziv kandidacijske liste jest puni naziv Članak 18.

političke stranke, dvaju ili više političkih stranaka 

koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o 

listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni svim pravovaljanim kandidacijskim listama.

naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se Zbirnu listu sastavlja nadležno Izborno 

koristiti i kratice. povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih 

Ako su kandidacijsku listu predložili birači, kandidacijskih lista.

njezin naziv je „Kandidacijska lista grupe birača Zbirna lista sadrži naziv svake kandida-

Mjesnog odbora _______________ ". cijske liste, te ime i prezime nositelja svake liste.

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu 

kandidat na listi. prema abecednom redu punog naziva političke 

Za svakog od kandidata u prijedlogu stranke odnosno dviju ili više političkih stranaka 

kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku 

prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, listu, odnosno prema abecednom redu prezimena 

datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je 

spol. više stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku 

listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu 

prve po redu političke stranke u prijedlogu.

Članak 16.

Kandidacijske liste moraju prispjeti Članak 19.

Izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od 

Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju isteka roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj 

kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene ploči mjesnog odbora za čije se viječe izbori 

sukladno ovoj Odluci. provode i na internetskim stranicama općine sve 

Ako Izborno povjerenstvo ocijeni da pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu 

kandidacijska lista nije podnesena u skladu s ovom listu za izbor članova vijeća.

Odlukom, pozvat će podnositelja da u roku od 48 

sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, 

ukloni uočene nedostatke. Članak 20.

Izborno povjerenstvo može podnositelju 

odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok Političke stranke koje su predložile 

za kandidiranje istječe za manje od 48 sati. prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način 

predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom 

odlukom donesenom na temelju statuta odustati od 

Članak 17. te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena 

bila objavljena od strane Izbornog povjerenstva. Za 

I z b o r n o  p o v j e r e n s t v o  u t v r đ u j e  kandidacijsku listu grupe birača odluku o 

pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista, odustajanju donosi nositelj liste.

odnosno u skladu s ovom Odlukom. Pisana odluka o odustanku mora prispjeti 

Pravovaljane kandidacijske liste Izborno Izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovoga 

povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i članka.

nepravovaljane liste rješenjem će odbaciti, odnosno Odustanak jednog ili više kandidata s 

odbiti. kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka 

za kandidiranje, te se neće uvažiti i takva će 

kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima 

svih objavljenih kandidata.
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U slučaju odustanka jednog ili više stranicama općine u roku od 24 sata od izvršene 

kandidata s kandidacijske liste prije isteka roka za dopune kandidacijske liste.

kandidiranje, Izborno povjerenstvo će na Ako neki od kandidata na kandidacijskoj 

odgovarajući način primijeniti odredbu članka 16. listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana  

stavka 3. ove Odluke. održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se 

pravovaljanom.

Članak 21.

Članak 23.

Ako je neki od kandidata dao očitovanje o 

prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista Kandidati, nositelji kandidacijskih lista 

za izbor u isto vijeće, Izborno povjerenstvo će grupe birača, političke stranke, odnosno dvije ili više 

pozvati tog kandidata da se u roku od 48 sati od političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi 

isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na izbornu 

kandidaturi ostaje. promidžbu pod jednakim uvjetima.

I zbo rno  pov j e r ens tvo  pozva t  ć e  Izborna promidžba počinje danom objave 

predlagatelja liste s koje je kandidat iz stavka 1. zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije danaodržavanja 

ovoga članka odustao da listu dopuni drugim izbora.

kandidatom u roku od 24 sata.

Ako predlagatelj iz stavka 2. ovoga članka ne dopuni 

listu, Izborno povjerenstvo postupit će u skladu s Članak 24.

odredbom članka 17. ove Odluke.

Izborna šutnja počinje protekom vremena 

izborne promidžbe, a završava na dan održavanja 

Članak 22. izbora u 19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje 

se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih 

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj programa biračima, nagovaranje birača da glasuju 

listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje 

liste, politička stranka, odnosno dvije ili više prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i 

političkih stranaka koje su predložile kandidata i intervjua sudionika izborne promidžbe, te 

podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

umjesto njega predložiti novog kandidata, bez 

prikupljanja potpisa, sve do 10 dana prije dana 

održavanja izbora. III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Kandidat koji je umro brisat će se s 

kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena Članak 25.

kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na 

listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih Općina Oriovac ima 8 mjesnih odbora, a 

iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto svaki mjesni odbor ima sukladno Statutu :

prema gore.

Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, -VMO Oriovac               - 11 članova

lista će se dopuniti na način određen stavkom 2. -VMO Lužani                -   9 članova 

ovoga članka, a nositelj liste postat će drugi po redu -VMO Malino                -  5 članova

kandidat naveden na kandidacijskoj listi. -VMO Živike                  - 5 članova

Kandidacijska lista dopunjena novim -VMO Pričac                  - 5 članova

kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka -VMO Ciglenik               - 5 članova

objavljuje se na oglasnoj ploči mjesnog odbora za -VMO Bečic                    - 5 članova

čije se vijeće izbori provode i na internetskim -VMO Slavonski Kobaš  - 9 članova      
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Članak 26. IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članovi vijeća biraju se razmjernim Članak 29.

izbornim sustavom, na način da cijelo područje 

mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi Tijela za provedbu izbora za članove vijeća 

birači koji imaju prebivalište na području mjesnog su Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore 

odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) i birački 

kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća. odbori. Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih 

odbora mogu biti samo osobe koje imaju biračko 

pravo.

Članak 27. Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih 

odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u 

vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 

5 % važečih glasova birača. Članak 30.

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa 

svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se Sastav Izbornog povjerenstva čine 

ukupan broj važećih glasova koje je dobila predsjednik i dva člana, od kojih svaki ima 

kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do zamjenika.

zaključno broja koliko se članova vijeća bira, pri Općinsko izborno povjerenstvo imenuje 

čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Županijsko izborno povjerenstvo.  

Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u Predsjednik i potpredsjednik sastava 

vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko Izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne 

brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne struke.

ostatke koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih Potpredsjednik Izbornog povjerenstva 

lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću koliko je zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove 

postigla pojedinačnih rezultata među onoliko odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima 

brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća predsjednika, a svi članovi Izbornog povjerenstva 

bira. imaju jednaka prava i dužnosti.

Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne Predsjednik, potpredsjednik i članovi  

može utvrditi koja bi između dvije ili više lista dobila Izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti 

mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je jedne političke stranke, niti kandidati za članove 

dobila više glasova. vijeća.

Ako su dvije ili više lista dobile isti broj 

glasova, te se ne može utvrditi koja bi lista dobila 

mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista. Članak 31.

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, broj 

članova vijeća povećat će se, te broj članova vijeća Izborno povjerenstvo - izravno brine o 

može biti paran. zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove 

vijeća,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje 

Članak 28. izbora,

- ov je rava  oč i tovan ja  kandida ta  o  

Sa svake kandidacijske liste izabrani su prihvaćanju kandidature za članove vijeća,

kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja - na temelju pravovaljanih prijedloga 

koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću. objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i 

objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih 

lista za izbor članova vijeća,
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- određuje biračka mjesta za izbore članova Predsjednik i njegov zamjenik ne smiju biti 

vijeća, članovi niti jedne političke stranke, a po mogućnosti 

- nadzire rad biračkih odbora na biračkim trebaju biti pravne struke.

mjestima, Svi članovi biračkog odbora imaju ista 

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za prava i dužnosti.

izbor članova vijeća u skladu s ovom 

Odlukom,

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na V. PROVOĐENJE IZBORA

biračkim mjestima,

- objavljuje rezultate izbora za članove Članak 33.

vijeća,

- obavlja i druge poslove u svezi provedbe Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja 

izbora za članove vijeća. se na biračkim mjestima na području mjesnog 

odbora.

Biračka mjesta  određuje  izborno 

Članak 32. povjerenstvo vodeći računa o broju birača koji će na 

njima glasovati, dostupnosti i prostornoj 

Birački odbor izravno provodi glasovanje udaljenosti, te veličini prostorije za glasovanje, na 

na biračkom mjestu, te osigurava pravilnost i tajnost način da se glasovanje bez teškoća može odvijati u 

glasovanja. vremenu određenom za glasovanje.

Birački odbor čine predsjednik i četiri člana Svako biračko mjesto ima redni broj.

te njihovi zamjenici. Po dva člana i njihove 

zamjenike određuje većinska politička stranka, 

odnosno političke stranke, a po dva člana i njihove Članak 34.

zamjenike oporbena politička stranka, odnosno 

političke stranke sukladno stranačkom sastavu Izborno povjerenstvo će objaviti na 

tekućeg saziva Hrvatskog sabora. oglasnim pločama mjesnog odbora za čije se vijeće 

Ako se pojedine grupacije ne mogu provode izbori, te na internetskim stranicama općine 

dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke koja su biračka mjesta određena, najkasnije 15 dana 

odbore, njihov raspored odredit će Izborno prije izbora.

povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike Objava o biračkim mjestima sadrži: redni 

stranaka rasporediti tako da pojedina stranka bude broj biračkog mjesta, sjedište, odnosno potpunu 

zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih adresu s naznakom prostora u kojem se nalazi, te 

odbora s obzirom na ukupni broj svojih popis pripadajućih ulica i trgova iz kojih birači 

predstavnika. glasuju na tom biračkom mjestu.

Političke stranke dužne su odrediti članove Na svakom biračkom mjestu prostorija za 

pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena glasovanje mora se opremiti i urediti na način da se 

Izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije osigura tajnost glasovanja tako da nitko u prostoriji 

dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.

ako prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu u Na biračkom mjestu glasački listići moraju 

zadanom roku, Izborno povjerenstvo samostalno će biti pomiješani tako da nisu složeni po serijskim 

odrediti članove biračkih odbora. brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim 

Izborno povjerenstvo imenovat će članove prema dolje da se ne vidi serijski broj listića.

biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana 

održavanja izbora prema odredbama Zakona o 

izboru članova u Europski parlament iz Republike Članak 35.

Hrvatske.

Birački odbor u pravilu uređuje prostorije 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  402



biračkog mjesta na dan prije izbora, a najkasnije Kandidacijske liste navode se na glasačkom 

jedan sat prije početka glasovanja. listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj 

Birački odbor dužan je na svakom biračkom listi kandidacijskih lista.

mjestu prije njegova otvaranja, na biračima Ispred naziva svake liste stavlja se redni 

vidljivom mjestu, istaknuti oglas o svim broj.

prihvaćenim kandidacijskim listama i zbirne liste.

Na biračkom mjestu ne smije biti 

promidžbeni materijal, kao niti u neposrednoj blizini Članak 38.

biračkog mjesta.

Birački odbor je dužan na prednju stranu Glasuje se samo za kandidacijske liste 

svake glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav navedene na glasačkom listiću. Glasački se listić 

se ubacuje u tu glasačku kutiju. popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred 

naziva kandidacijske liste.

Članak 36.

Članak 39.

Političke stranke i birači koji su predložili 

kandidacijske liste za izbor članova vijeća kao i Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na 

nevladine udruge koje djeluju na području siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je 

neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili kandidacijsku listu birač glasovao.

promicanja ljudskih i građanskih prava imaju pravo Nevažeći glasački listić je:

odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora - nepopunjeni glasački listić,

tijekom čitavoga izbornog postupka. - glasački listić popunjen na način da se ne 

Na način određivanja promatrača, može sa sigurnošću utvrditi za koju je 

podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, kandidacijsku listu birač glasovao,

službene iskaznice promatrača, promatranje rada - glasački listić na kome je birač glasovao za 

biračkog odbora i izbornog povjerenstva, te ovlasti dvije ili više kandidacijskih lista.

izbornih tijela prema promatračima na odgovarajući 

se način primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim 

izborima. Članak 40.

Izborno povjerenstvo će obvezatnim 

uputama podrobnije utvrditi prava i dužnosti Glasovanje traje neprekidno od sedam do 

promatrača, te način praćenja provedbe izbora. devetnaest sati.

Biračka mjesta zatvaraju se u devetnaest 

sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na 

VI.  GLASOVANJE I  UTVRĐIVANJE biračkom mjestu mora se omogućiti glasovanje.

REZULTATA GLASOVANJA

Članak 37. Članak 41.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom 

mjestu, glasačkim listićem. mjestu moraju biti stalno prisutan predsjednik 

Glasački listić sadrži: biračkog odbora ili njegov zamjenik, te najmanje   

- naziv liste, dva člana biračkog odbora.

- ime i prezime nositelja liste, Predsjednik biračkog odbora dužan je i 

- naputak o načinu glasovanja, ovlašten osiguravati red i mir na biračkom mjestu za 

- serijski broj. vrijeme glasovanja , kao i nakon zatvaranja biračkog 

mjesta.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  5 Strana:  403



Ako je nužno radi očuvanja reda i mira, te Izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve birača za 

radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik glasovanje izvan biračkog mjesta predaju nadležnim 

biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja biračkim odborima uz cjelokupan izborni materijal.

je na biračkom mjestu dužna postupati u okviru Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva 

zakonskih ovlasti. člana biračkog odbora koji će birača posjetiti u 

Nitko, osim pripadnika policije na poziv mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, 

predsjednika biračkog odbora, ne smije doći na vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.

biračko mjesto naoružan. Na način ostvarivanja biračkog prava birača 

koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog 

invalidnosti onemogućena pristupačnost biračkom 

Članak 42. mjestu na odgovarajući se način primjenjuje 

odredba stavka 5. ovoga članka.

Predsjednik biračkog odbora ili od njega Predsjednik biračkog odbora dužan je u 

ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi zapisnik o radu biračkog odbora poimenično navesti 

glasovanju utvrditi identitet i provjeriti je li upisan u glasovanje birača u smislu stavaka 2., 3. i 6. ovoga 

izvadak iz popisa birača za dotično biračko mjesto. članka.

Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom 

ispravom, sukladno posebnim zakonima.

Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa Članak 44.

birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega 

ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim Po završenom glasovanju birački odbor će 

ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom najprije prebrojati neupotrebljene glasačke listiće i 

mjestu dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela. staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti.

Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan 

predati biračkom odboru i ona je sastavni dio izvatka broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu, 

iz popisa birača za to biračko mjesto. prema izvatku iz popisa birača i potvrdama 

nadležnog tijela.

Nakon utvrđivanja broja birača koji su 

Članak 43. glasovali, birački odbor pristupa otvaranju glasačke 

kutije, prebrojavanju glasačkih listića i broja 

Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na glasova.

biračkom mjestu, član biračkog odbora biraču Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih 

predaje glasački listić, objašnjava način listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog 

popunjavanja i upućuje ga na mjesto glasovanja. broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat 

Član biračkog odbora dužan je voditi računa o tome glasovanja po glasačkim listićima.

da se onemogući uvid u serijski broj listića koji se Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih 

predaje biraču. listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog 

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog broja birača koji su glasovali, birački odbor odmah o 

toga što je nepismen ne bi mogao samostalno tome obavještava Izborno povjerenstvo. Izborno 

glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i 

osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti imenuje novi, te određuje ponavljanje glasovanja na 

i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana 

kandidacijske liste. od dana prvog glasovanja.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje 

oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na se u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.

biračko mjesto može o tome obavijestiti Izborno 

povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja 

izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora.
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Članak 45. birača i priloženim potvrdama za 

glasovanje,

Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja - broj birača koji su glasovali,

na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu - broj nevažećih glasačkih listića,

zabilježit će: - broj glasova koje je dobila svaka 

- broj birača upisan u izvatku iz popisa birača kandidacijska lista.

i broj birača koji su predali potvrdu 

nadležnog tijela, Svaki član Izbornog povjerenstva može dati 

- broj birača koji su pristupili glasovanju primjedbe na zapisnik.

prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog 

za glasovanje, povjerenstva.

- broj birača koji su glasovali izvan biračkoga Ako član Izbornog povjerenstva odbije 

mjesta, potpisati zapisnik, o tome će se u zapisniku sastaviti 

- broj birača koji su glasovali na biračkom službena bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica 

mjestu uz pomoć druge osobe, odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član 

- koliko je ukupno birača glasovalo, Izbornoga povjerenstva navede.

- k o l i k o  j e  g l a s o v a  d o b i l a  s v a k a  

kandidacijska lista,

- broj nevažećih glasačkih listića. Članak 48.

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje 

sve druge činjenice koje su važne za glasovanje. Izborno povjerenstvo na temelju rezultata 

Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane glasovanja na svim biračkim mjestima.

primjedbe na zapisnik. Nakon zatvaranja birališta Izborno 

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog povjerenstvo može objavljivati privremene i 

odbora. neslužbene rezultate izbora prema svom nahođenju.

Ako član biračkog odbora odbije potpisati 

zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena 

bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja Članak 49.

potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog 

odbora navede. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate 

glasovanja za članove vijeća bez odgode će objaviti:

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog 

Članak 46. odbora,

- koliko je glasova dobila svaka pojedina 

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal kandidacijska lista,

birački odbor dostavlja Izbornom povjerenstvu - koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog - broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka 

mjesta. kandidacijska lista,

- ime i prezime kandidata sa svake 

kandidacijske liste koji su izabrani za 

Članak 47. članove vijeća.

O svom radu Izborno povjerenstvo vodi Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na 

zapisnik. oglasnoj ploči mjesnih odbora za čije se vijeća izbori 

Zapisnik obvezno sadrži: provode, te na internetskim stranicama općine.

- broj birača upisanih u izvatcima iz popisa 
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VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA Članak 53.

Članak 50. Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući o 

prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su 

Sredstva za provođenje redovnih i bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje i 

prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju odrediti da se u određenom roku, kojim mora 

se u Proračunu općine. omogućiti da se izbori održe na dan kada su 

Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim raspisani, te radnje ponove.

odborima raspolaže Izborno povjerenstvo. Ako ne postoji mogućnost ponavljanja 

Izborno povjerenstvo odgovorno je za poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na 

raspodjelu i trošenje sredstava, te dodjelu postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno 

odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja mogle utjecati na rezultat izbora, Izborno 

obuhvačaju i sredstva za naknadu obavljanja povjerenstvo poništit će izbor i odredit će rok u 

administrativnih i stručnih poslova. kojem će se izbor ponoviti.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA Članak 54.

Članak 51. Protiv rješenja Izbornog povjerenstva 

podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu 

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku Uredu državne uprave u Brodsko posavskoj 

kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća županiji.

mogu podnijeti političke stranke, nositelji Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se 

kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 5% putem Izbornog povjerenstva u roku od 48 sati 

birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće računajući od dana primitka pobijanog rješenja.

provode izbori. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj 

Ako je kandidacijsku listu predložilo više županiji će o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana 

političkih stranaka, prigovor će se smatrati primitka žalbe.

pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna 

politička stranka. Političke stranke će na temelju 

svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim Članak 55.

podnositeljem prigovora.

Prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite 

izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih 

Članak 52. radnji koje su propisane ovom Odlukom.

Prigovor iz članka 51. ove Odluke podnosi 

se Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati Članak 56.

računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na 

koju je stavljen prigovor. Na podneske i rješenja u postupku po 

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti odredbama ove Odluke ne plaćaju se upravne 

rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu pristojbe.

je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su 

dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi 

prigovor.
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IX. KONSTITUIRANJE VIJEĆA OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

Članak 57.

Klasa: 022-01/14-01/25

Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva Urbroj: 2178/10-01-14-1

načelnik ili osoba koju on ovlasti. Prva Oriovac,  17. 3. 2014. godine.

konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku od 

30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora. PREDSJEDNIK VIJEĆA

Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz OPĆINE ORIOVAC

stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od 

dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. 

Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, 

ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću 

sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora 3.

predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 

Ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova Na temelju članka 29. stavka 1. točke 5. 

konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 

kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), članka 21. stavka 

glasačkom listiću. 2 Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 

Vijeće se smatra konstituiranim izborom snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine broj 

predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je 40/08. i 44/08) i članka 32. Statuta općine Oriovac  

nazočna većina svih članova vijeća. („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije" br. 

Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz 10/09 i 07/13), načelnik općine Oriovac 20. 2. 2014. 

stavaka 2. i 3. ovoga članka, raspisat će se novi godine donosi

izbori.

ODLUKU 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE o imenovanju povjerenika civilne zaštite u 

općini Oriovac

Članak 58.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Članak 1.

prestaje važiti  Odluka o izboru članova vijeća 

mjesnih odbora na području općine Oriovac od 25. U slučaju neposredne  prijetnje, katastrofe i 

travnja 2010. godine ("Službeni vjesnik Brodsko velike nesreće  čije posljedice nadilaze mogućnosti 

posavske županije" br. 8/10.). gotovih operativnih snaga općine Oriovac, 

mobiliziraju se povjerenici civilne zaštite.

Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se po 

Članak 59. nalogu  načelnika općine,

a sukladno Planu zaštite i spašavanja općine  i Planu  

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od civilne zaštite općine Oriovac

dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko 

posavske županije".
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Članak 2.            Za područje Mjesnog odbora Oriovac za 

povjerenika civilne zaštite imenuje se Željko 

Sukladno članku 9. Zakona o zaštiti i Aladrović iz Oriovca,  A.Starčevića 17  35250  

spašavanju,  operativnim snagama zaštite i Oriovac, 

spašavanja na području općine Oriovac rukovodi i       a za zamjenike povjerenika Marta Živatović iz 

koordinira načelnik  općine Oriovac Antun Pavetić Oriovca,  V. Becića 11  35250 Oriovac i Željka

uz stručnu pomoć Stožera zaštite i spašavanja općine Ćorak iz Oriovca,  Zagrebačka 3  35250  Oriovac.

Oriovac.

           Za područje Mjesnog odbora Pričac za 

Članak 3. povjerenika civilne zaštite imenuje se Josip Šimić iz 

Pričca,  Pričac 22A  35257  Lužani.

Za povjerenike civilne zaštite općine 

Oriovac imenuju se predsjednici mjesnih odbora            Za područje Mjesnog odbora Radovanje za 

područja općine Oriovac. povjerenika civilne zaštite imenuje se Iva Ivezić iz 

Za zamjenike povjerenika civilne zaštite Radovanja,  Radovanje 2A  35250  Oriovac.

općine Oriovac imenuju se članovi mjesnih odbora s 

područja općine Oriovac.            Za područje mjesnog odbora Slavonski 

Kobaš za povjerenika civilne zaštite  imenuje se

Dubravko Kolundžić iz Slavonskog Kobaša, 

Članak 4. Kloštarska 50,  35255  Slavonski Kobaš, a za 

zamjenika povjerenika Mijo Galović iz Slavonskog 

Za područje Mjesnog odbora Bečic za Kobaša,  S.Radića 42  35255

povjerenika civilne zaštite imenuje se  Ivan  Slavonski Kobaš

Marosavljević, iz Bečica,  Bečic 11 B  35250 

Oriovac.            Za područje mjesnog odbora Živike za 

povjerenika civilne zaštite predlaže se Marko 

            Za područje Mjesnog odbora Ciglenik za Kereković (Ivan) iz Živika, Živike 22, 35257  

povjerenika civilne zaštite imenuje se Josip Šišić, iz Lužani (čeka se odobrenje MORH-a).

Ciglenika,  Slavonska 35, Ciglenik   35250 Oriovac.

           Za područje Mjesnog odbora Kujnik za Članak 5.

povjerenika civilne zaštite imenuje se Franjo Jelčić 

iz Kujnika, Kujnik 2 35250 Oriovac. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom  vjesniku 

           Za područje Mjesnog odbora Lužani za Brodsko-posavske županije".

povjerenika civilne zaštite imenuje se Dalibor 

Mličević iz Lužana,  V. Nazora 39  35257 Lužani,         K  la sa: 022-01/14-01/7

a za zamjenika povjerenika civilne zaštite imenuje Urbroj: 2178/10-02-14-1

Mato Schuller iz Lužana S. Radića 32  35257 Oriovac, 20. 2. 2014. godine.

Lužani.

           Za područje Mjesnog odbora Malino za OPĆINSKI NAČELNIK

povjerenika civilne zaštite imenuje se Darko Antun Pavetić, v.r.

Krznarić iz Malina, M.Gupca 43  35250  Oriovac.
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OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC

1. I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Na temelju članka 45. stavka 2. Statuta 

općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta za 

Brodsko-posavske županije“ broj 6/13.) i zaštitu potrošača javnih usluga općine Slavonski 

Zaključka o utvrđivanju prijedloga Poslovnika o Šamac (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje 

radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga sastav Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga 

općine Slavonski Šamac  Savjeta za zaštitu općine Slavonski Šamac (u daljnjem tekstu: 

potrošača KLASA:023-01/14-01/19; URBROJ: Savjet), broj članova, djelokrug i način rada, te 

2178/09-02-14-3, Općinsko vijeće općine izvješćivanje općine Slavonski Šamac o radu 

Slavonski Šamac na svojoj 5. sjednici održanoj Savjeta.

dana  12. ožujka 2014. godine, usvaja

POSLOVNIK II. SASTAV  POVJERENSTVA

o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih Članak 2.

usluga općine Slavonski Šamac

Savjet čini tri  člana  i to:

      -     dva člana Savjeta imenuje i razrješava 

posebnom odlukom  Općinsko vijeće

      -     jednog  člana Savjeta imenuje se iz reda 
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predstavnika Centra za zaštitu potrošača  Članak 5.

„Glas potrošača“ VSŽ

Dnevni red sjednice Savjeta predlaže 

Predsjednik i zamjenik predsjednika predsjednik  Savjeta.

Savjeta biraju se većinom glasova svih članova na Na sjednicama Savjeta raspravlja se i 

konstituirajućoj sjednici Savjeta. odlučuje o točkama koje se nalaze na dnevnom 

Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od 4 redu.

(četiri) godine. Ista osoba može biti ponovno Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog 

imenovana za člana Savjeta. reda i materijal o kojem će se raspravljati na 

Član Savjeta može biti razriješen i prije sjednici dostavlja se članovima Savjeta najmanje 

isteka mandata. sedam dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, ako za to postoje opravdani 

razlozi, članovima Savjeta se materijal za pojedinu 

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj 

SAVJETA sjednici.

Članak 3.

Članak 6

Zadaća Savjeta je:

Savjet može započeti s radom ukoliko je · Davanje mišljenja o određivanju, odnosno 
sjednici nazočna većina članova Savjeta.promjenama ci jena javnih usluga 

Savjet donosi odluke većinom glasova određenih Zakonom o zaštiti potrošača
nazočnih članova.· Praćenje ukupnog stanja cijena javnih 

usluga na području općine Slavonski 

Šamac
Članak 7.· Predlaganje mjera za unapređenje uvjeta i 

načina korištenja javnih usluga
Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu · Razmatranje i očitovanje na prijedloge 

troškova za rad u skladu s Odlukom Općinskog 
akata iz nadležnosti Općinskog vijeća koji 

vijeća o visini naknade za prisustvovanje 
imaju izravan ili posredan utjecaj na prava i 

sjednicama u iznosu koji imaju članovi radnih tijela 
obveze potrošača javnih usluga

koje imenuje Općinsko vijeće po sjednici, te za 
· Obavlja i druge poslove u svezi sa zaštitom 

vanjskog člana Savjeta naknadu za putni trošak.
potrošača.

Članak 8.
Članak 4.

O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik.
Savjet zasjeda po potrebi.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na 
Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva 

sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u 
načelnik općine Slavonski Šamac, te se utvrđuje 

raspravi, te o donesenim odlukama.
prijedlog Poslovnika o radu Savjeta za zaštitu 

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o 
potrošača općine Slavonski Šamac.

pojedinom predmetu.
Sjednice Savjeta saziva predsjednik 

Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta, a u 
Savjeta, u slučaju njegove spriječenosti zamjenik 

slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika 
predsjednika Savjeta. 

Savjeta.
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Članak 9.

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac 

Stručne i administrativne poslove za donosi Plan davanja koncesija na području općine 

potrebe Savjeta obavlja nadležno upravno tijelo Slavonski Šamac za 2014. godinu (u daljnjem 

općine  Slavonski Šamac. tekstu: Plan).

Članak 10. II.

Savjet je dužan o svom radu izvješćivati Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac 

Općinsko vijeće jednom godišnje. planira u 2014. godini dati sljedeću koncesiju:

Koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika :

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE - rok na koji se koncesija planira dati: 5 

godina,

Članak 11. - procijenjena godišnja naknada: minimalno 

1.000,00 kn 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana - pravni osnov za davanje koncesije: Zakon 

od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku o koncesijama („Narodne novine“ broj 

Brodsko-posavske županije.“ 143/12), Zakon o komunalnom gospo-

darstvu („Narodne novine“ pročišćeni 

tekst broj:  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, KLASA:023-01/14-01/19
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, URBROJ:2178/09-02-14-6
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, U Slavonskom Šamcu, 12. ožujka 2014.godine.
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13.).

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:
III.Franjo Vuksanović, v.r.

Godišnji Plan davanja koncesija za 2014. 

godinu u skladu je s trogodišnjim Planom davanja 

koncesija („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 19/2011.) osim u dijelu koji se 

odnosi na visinu procijenjene godišnje vrijednosti 2.
koncesije, odnosno naknade.

Procijenjena godišnja vrijednost koncesije 

planirana u trogodišnjem Planu davanja koncesija Na temelju članka 56. Zakona o 
iznosi 300,00 kn, a ovim godišnjim Planom je koncesijama (Narodne novine broj 143/12.) i 
procijenjena na minimalno 1.000,00 kn prema članka 32. alineje 19. („Službeni vjesnik Brodsko-
prosječnoj cijeni usluge pokojnika na području posavske županije“ broj 6/13.), Općinsko vijeće 
Brodsko-posavske županije.općine Slavonski Šamac na 5. sjednici održanoj 

dana 12. ožujka 2014. godine, donosi

IV.GODIŠNJI PLAN 

Sastavni dio ovog Plana je prilog 10 –davanja koncesija općine Slavonski Šamac za 
obrazac Ministarstva financija PLAN DAVANJA 2014. godinu
KONCESIJA.I.
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Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac OPĆINSKO VIJEĆE

zadužuje načelnicu općine Slavonski Šamac da OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ovaj Plan dostavi Ministarstvu financija Republike 

Hrvatske. KLASA:363-01/14-01/8

URBROJ:2178/09-02-14-1

Slavonski Šamac, 12. ožujka 2014. godine.

V.

PREDSJEDNIK

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od OPĆINSKOG VIJEĆA:

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Franjo Vuksanović, v.r.

Brodsko-posavske županije.“
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3.

Temeljem čl.108. i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o polugodišnjem i 
godišnjem izvještavanju (N.N 24/13.) i članka 32. alineje 5. Statuta općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 6/13.), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac je na 5. sjednici održanoj 12. 
ožujka 2014.g. donijelo

ODLUKU 

o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju  Proračuna općine Slavonski Šamac za razdoblje 
1.1.-31.12.2013.godine

OPĆI DIO
I

II
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna općine Slavonski Šamac  za razdoblje 1.1.-31.12. 2013.godine 

obuhvaća ostvareni prihode i primitke  u iznosu od 2.737.846,97 Kn.

III

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2013. godine izvršeni su u 
ukupnom iznosu od 2.634.889,77 Kn.

IV

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam višak  prihoda.

Ostvareni prihodi i primici ………....................….2.737.846,97 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci  .…………………….........2.634.889,77 Kn
Višak prihoda-1.1.-31.12.2013.…..………................102.957,20 Kn

 
Ukupni manjak  prihoda i primitaka  iznosi:

   Manjak prihoda prenesen iz 2012.g………………...……….…-56.704,57 Kn
                 Višak  prihoda-1.1.-31.12.2013 g.…....….....………………….102.957,20 Kn

    Ukupni višak  prihoda ………..……………………………….......46.252,63 Kn

V

Stanje žiro-računa na dan 1.1.2013. godine bilo je  61.711,41 Kn, a na dan 31. 12. 2013.godine  
194.564,92 Kn.

Stanje blagajne na dan 1.1.2013.g. bilo je 0,00  Kn, a na da 31.12.2013 .g. bilo je 0,00 Kn.

VI

Potraživanje za dane zajmove (Žene i mladi) na dan 31.12.2013.g. bilo je 175.188,92  Kn.

Ovom Odlukom usvaja se Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna općine  Slavonski Šamac za 2013. 
godinu.
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VII

Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2013.g. iznosi 1.060.757,00 Kn.

VIII

Stanje potraživanja na dan 31.12.2013.godine:

- potraživanja za općinske poreze……………………….……… 231.314,76 Kn
- potraživanja za komunalnu naknadu……………………….…..582.142,36 Kn
- potraživanja za komunalni doprinos..........................................74.951,25 Kn
- potraživanja za groblje (dodjela mjesta)....................................48.314,32 Kn
- potraživanja za groblje (godišnja naknada)...............................33.853,04 Kn
- potraživanja od zakupa i iznajmljvanja immovine.................... .99.350,00 Kn
- ostala potraživanja za prihode od nefin.imovine........................12.724,00 Kn
- potraživanja za naknade za ceste............................................141.499,18 Kn
- potraž.od koncesija………………………………………………….....786,56 Kn
- potr. za kamate-Žene i mladi………………………………….....170.816,45 Kn

IX

Stanje nepodmirenih obveza  na dan 31.12.2013.g. bilo je 199.913,09 Kn:
I to:

- Obveze prema dobavljačima...................................................199.452,54  kn
- Neutrošena sredstva HZZ-vježbenici (prijenos u 2014.g.)…….…460,55  kn

X

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u izvještajnom razdoblju nisu realizirani.

XI

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 Slavonski 
Šamac, za  razdoblje 1.1.-31.12.2013. godinu.

POSEBNI DIO
XII

Posebni dio izvješća o izvršenju  Proračuna općine Slavonski Šamac sadrži rashode izvršene po 
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.
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XIII

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i 
primitaka, te rashoda i izdataka bit će objavljeno u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:431-01/14-01/8
URBROJ:2178/09-02-14-1
Slavonski Šamac, 12. ožujka 2014. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

4.

Temeljem članka 83.st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 
br.114/2010.), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac  na svojoj 5. sjednici održanoj dana  12. ožujka 
2014.godine, donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2013.g.

I

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2013. godine iznosio je 872.036,71 Kn.

Višak prihoda od financijske imovine na dan 31.12.2013.g. iznosi  344.338,80 Kn.

Manjak  prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2013.g. iznosio je 1.170.122,88  Kn.
Višak prihoda poslovanja koristit  će se za djelomično pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine.
Nakon preraspodjele, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosit će 298.086,17  Kn i kao takav bit 

će evidentiran u evidencijama knjigovodstva.
Ukupni višak prihoda i primitaka Proračuna općine nakon raspodjele iznosit će 46.252,63 Kn.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:431-01/14-01/9
Urbroj:2178/09-02-14-1
Slavonski Šamac, 12. ožujka 2014.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.
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5.

Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 6/13.) Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na 5. sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine, 
donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture za 2013. godinu.

I

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac usvaja i prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Izvješće iz stavka I ovog članka  sastavni je dio ove Odluke.

II

Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.“

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:363-01/14-01/9
URBROJ:2178/09-02-14-1
Slavonski Šamac,12. ožujka 2014. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst zakona NN 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13, 153/13) načelnica općine Slavonski Šamac podnosi Općinskom vijeću općine Slavonski Šamac,12. ožujka 
2014. godine

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infratrukture za 2013.god.

Članak 1.

Ovim Izvješćem Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture daje se prikaz planiranog i ostvarenog 
Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini.
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 NAZIV AKTIVNOSTI PLAN IZVRŠENJE IZVOR 
 

1. ULICA SELIŠTE –  izgradnja 
kolnika 

245.700,00 164.221,66 Min.graditeljstva 

Opći prihodi 

Proračuna 

2. Parkiralište – Dom Kruševica – 
nabava materijala 

12.300,00 12.258,00 Opći prihodi 
Proračuna 

3. Izgradnja staza na groblju- 
Slav.Šamac 

10.100,00 10.077,02 Namjenski prihodi 
Proračuna 

4. Ćuprije  4.838,03 4.838,03 Opći prihodi 
Proračuna 

5. Zacijevljenje kanala 15.727,84 15.727,84 Opći prihodi 
Proračuna 

 
6. 

Šatci –idejno rješenje 43.125,00 43.125,00 Opći prihodi 
Proračuna 

7. Dom - Slav.Šamac 95.000,00 91.881,04 Opći prihodi 
Proračuna 

8. Kućice za izviđače 32.577,00 32.577,00 Opći prihodi 
Proračuna 

9. Dodatna ulaganja na 
građ.objektima 

171.000,00 170.496,40 Opći prihodi 
Proračuna 

- Ambulanta   88.566,74  

- Dom - Kruševica  74.209,94  

- Priključak vode- zgrada općine 
I ambulanta 

 7.859,57  

10. Javna rasvjeta 200.000,00 0,00 Min.gospodarstva 
 
 UKUPNO PLANIRANO 923.377,87 636.994,50 
 

Članak 2.

Izvješće o izvršenju  Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu podnosi se Općinskom 
vijeću općine Slavonski Šamac na prihvaćanje.

Općinska načelnica:
Vera Bošnjak, dipl.oec., v.r.
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6.

Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» br. 
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.- pročišćeni tekst) i članka 32. alineje 19. 
Statuta općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 6/13.), Općinsko vijeće 
općine Slavonski Šamac na svojoj 5. sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine donijelo je

ODLUKU

o visini naknade troškova za rad članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela, dužnosnicima i 
djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela općine Slavonski Šamac

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova za rad  članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela, 
dužnosnicima i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela općine Slavonski Šamac, uvjeti pod kojima im 
naknada pripada i način na koji se naknade isplaćuju kada isti sudjeluju u radu tih tijela.

Članak 2.

Članovi Općinskog vijeća, članovi radnih tijela, dužnosnici, te djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Slavonski Šamac, imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 150,00 kn.

Članak 3.

Naknade utvrđene u članku 2. ove Odluke isplaćuju se na žiro-račun, i to samo osobama nazočnim na sjednicama 
od početka do kraja sjednice, s tolerancijom od 15 minuta.

Članak 4.

U Proračunu općine Slavonski Šamac osiguravaju se sredstva za isplatu naknada utvrđenih ovom Odlukom, te 
pripadajućeg iznosa poreza i doprinosa na te naknade.

Članak 5.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SLAVONSKI ŠAMAC

Klasa: 402-01/14-01/24
Urbroj:2178/09-02-14-1
Slavonski Šamac, 12. ožujka 2014.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.
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7.

Na temelju članka 32. alineje 7. i alineje 19.  i članka 79. stavka 1.  Statuta općine Slavonski Šamac 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 6/13.) Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 5. 
sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju  drugog dijela  Poslovne zone „Slavonski Šamac“
(k.č.br.655/3 i  k.č.br.655/7  k.o. Kruševica)

Članak 1.

Općinsko vijeće odobrava  provođenje javnog natječaja za prodaju  drugog dijela Poslovne zone 
„Slavonski Šamac“,  i to sadašnje k.č.br. 655/3 18423 m2 k.o. Kruševica i k.č.br. 655/7  12797 m2 k.o. Kruševica.

Članak 2.

Općinsko vijeće zadužuje načelnika općine Slavonski Šamac da objavi javni natječaj za  prodaju 
zemljišta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Općinsko vijeće odobrava da se javni natječaj provede na temelju utvrđenih uvjeta i prema  Odluci o 
raspisivanju javnog natječaja za prodaju drugog dijela Poslovne zone „Slavonski Šamac“ k.č.br. 655/3 i 
k.č.br.655/7 k.o. Kruševica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 11/12.) uz usklađenje glede 
površina , i početne cijene koja će  iznositi 5,00 kn/m2.

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Klasa:940-01/14-01/5
Urbroj:2178/09-02-14-1
Slavonski Šamac, 12. ožujka 2014. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, 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

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  5Strana:  436


