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ŽUPANIJA

- akti  Skupštine: I.

Mario Pavičić,dipl.ing., razrješuje se 

19. dužnosti ravnatelja Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-

posavske županije na osobni zahtjev.

Na temelju članka 135. stavak 1. Zakona o 

zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13), članka 

44. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. II. 

76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 34. Statuta 

Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom 

Brodsko-posavske županije" 15/13-pročišćeni vjesniku Brodsko-posavske županije". 

tekst), Županijska skupština Brodsko-posavske 

županije na 6. sjednici, održanoj 9. travnja 2014., KLASA: 021-01/14-01/32

donijela je URBROJ: 2178/1-01-14-1

Slavonski Brod, 9. travnja 2014. 

RJEŠENJE 

Predsjednik 

o razrješenju ravnatelja Javne ustanove za Županijske skupštine 

upravljanje zaštićenim prirodnim Pero Ćosić,dipl.ing.građ. 

vrijednostima Brodsko-posavske županije
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20. 21.

Na temelju članka 135. stavak 1. Zakona o Na temelju članka 36. Statuta Brodsko-

zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13), članka posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-

38.stavak 2. Zakona o ustanovama (Narodne posavske županije“ br. 15/13 – pročišćeni tekst) 

novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 34. Županijska skupština je na 6. sjednici, održanoj 9. 

Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni travnja 2014. godine, donijela

vjesnik Brodsko-posavske županije" 15/13-

pročišćeni tekst), Županijska skupština Brodsko-

posavske županije na 6. sjednici, održanoj 9. PROGRAM RADA

travnja 2014., donijela je 

Županijske skupštine za 2014. godinu

RJEŠENJE 

o imenovanju v.d. ravnatelja Javne ustanove I.

za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima Brodsko-posavske županije Programom rada okvirno se određuju 

aktivnosti predstavničkog tijela tijekom godine u 

ostvarivanju zakonskih i statutarnih zadaća iz 

I. samoupravnog djelokruga Županije koja se odnose 

na područje obrazovanja, zdravstva, prostornog i 

Mario Pavičić,dipl.ing., imenuje se za urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, 

vršitelja dužnosti ravnatelja  Javne ustanove za prometa i prometne infrastrukture, održavanja 

upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima javnih cesta, planiranja i razvoja obrazovnih, 

Brodsko-posavske županije s nadnevkom 10. zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, kao i 

travnja 2014. na druga područja propisana posebnim zakonima.

II. 

II.

Imenovani će funkciju vršitelja dužnosti 

obavljati do imenovanja ravnatelja Javne ustanove Slijedom navedenog predlažu se teme i akti 

za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima koje je u ovom trenutku moguće identificirati s 

Brodsko-posavske županije po raspisanom javnom osnova pravne norme i pravne prakse za raspravu i 

natječaju. odlučivanje na sjednicama Županijske skupštine 

tijekom 2014. godine i to:

II.     

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom 1. Analiza stanja zdravstvene zaštite u 

vjesniku Brodsko-posavske županije". Brodsko-posavskoj županiji

KLASA: 021-01/14-01/33 U Analizi će se dati prikaz stvarnog stanja 

URBROJ: 2178/1-01-14-1 zdravstvene zaštite na području Brodsko-posavske 

Slavonski Brod, 9. travnja 2014. županije i refleksije zdravstvene reforme na 

ostvarenje zdravstvene zaštite. Posebno će se 

Predsjednik ukazati i na problematiku sanacije dviju bolnica i 

Županijske skupštine njihovog spajanja u jednu zdravstvenu ustanovu. 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.



Nositelj izrade: UO za zdravstvo i socijalnu skrb 2013. godinu Vlada Republike Hrvatske donijela je 

Predlagatelj:   Župan Brodsko-posavske županije Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 

Rok rasprave:  ožujak 2014. bilančnih prava za financiranje minimalnog 

financijskog standarda javnih potreba srednjih 

škola i učeničkih domova, a na temelju te Odluke 

2.  Prijedlog programa rada Županijske Županijska skupština donosi Odluku o kriterijima i 

skupštine u 2014. godini mjerilima za financiranje decentraliziranih 

funkcija srednjih škola Brodsko-posavske županije 

Nositelj izrade: Stručna služba Županijske u 2014. godini.

skupštine i župana

Podnositelj: Predsjedništvo Županijske skupštine Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

Rok rasprave: travanj  2014. šport i kulturu

Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: travanj  2014.

3. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja decentraliziranih funkcija u    

osnovnom obrazovanju na području Brodsko- 5.   Prijedlog plana rashoda za nabavu 

posavske županije u 2014. godini proizvedene dugotrajne imovine i dodatna       

ulaganja na nefinancijskoj  imovini u osnovnom 

Na temelju odredbi Zakona o odgoju i školstvu Brodsko-posavske  županije

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne 

novine br. 86/09, 87/08, 92/10, 105/10, 92/11 i Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima 

126/12 - pročišćeni tekst) Vlada Republike za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

Hrvatske donosi  Odluku o kriterijima i mjerilima minimalnog standarda javnih potreba osnovnog 

za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje školstva u 2014.  Županija donosi Plan rashoda za 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

u osnovnom školstvu za 2014. godinu koja se ulaganja na nefinancijskoj imovini. Plan mora 

odnosi na financiranje decentraliziranih funkcija u sadržavati škole na koje se odnose ulaganja, vrstu i 

osnovnom školstvu. opis ulaganja, ukupno planirani iznos sredstava 

Na temelju Odluke Vlade RH ("NN" br. potreban za realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih 

7/14), Županijska skupština donijet će svoju projektom u 2014. Isti se dostavlja Ministarstvu 

Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu znanosti, obrazovanja i športa.

financiranja decentraliziranih funkcija u 

osnovnom obrazovanju na području Brodsko- Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

posavske županije. šport i kulturu

Predlagatelj: Župan BPŽ

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, Rok rasprave: travanj 2014.

šport i kulturu

Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: travanj 2014.

6.   Prijedlog plana rashoda za nabavku 

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna      

4. Odluka o kriterijima i mjerilima za ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje 

financiranje decentraliziranih funkcija škole Brodsko-posavske županije u  2013.

srednjih škola Brodsko-posavske županije u 

2014. godini Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima 

za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

Nakon donošenja Državnog proračuna za minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
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srednjih škola i učeničkih domova u 2014. Županija 8.   Odluka o kriterijima i mjerilima, te načinu 

donosi Plan rashoda za nabavu proizvedene f i n a n c i r a n j a  m a t e r i j a l n i h  r a s h o d a ,  

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijske imovine i hitnih intervencija 

nefinancijskoj imovini u srednjim školama investicijskog i tekućeg održavanja Doma za 

Brodsko-posavske županije i dostavlja ga starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2014.

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Plan 

mora sadržavati naziv škola na koje se odnose Temeljem Vladine Odluke o minimalnim 

ulaganja, vrstu i opis ulaganja, ukupan planirani financijskim standardima za decentralizirano 

iznos potreban za realizaciju svih ulaganja financiranje domova za starije i nemoćne osobe 

obuhvaćenih projektom i planirani iznos u 2014. Županijska skupština svojom Odlukom utvrđuje 

godini . kriterije za raspodjelu i dodjeljuje sredstva Domu 

za starije i nemoćne osobe, kojem je osnivač 

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, Brodsko-posavska županija.

šport i kulturu

Predlagatelj: Župan BPŽ Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i 

Rok rasprave: travanj  2014. socijalnu skrb

Predlagatelj: Župan BPŽ

7.   a) Plan rashoda za materijal, dijelove i Rok rasprave: travanj 2014.

usluge tekućeg i investicijskog održavanja  

osnovnih škola u 2014.

      b) Plan rashoda za materijal, dijelove i 9.   Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu 

usluge tekućeg i investicijskog održavanja  f i n a n c i r a n j a  i  r a s p o r e d u  s r e d s t a v a   

srednjih škola u 2014. decentraliziranih funkcija u zdravstvu za 2013. 

na području Brodsko-posavske županije

Prema Vladinim odlukama o kriterijima i 

mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za Temeljem Vladine odluke o minimalnim 

financiranje minimalnog standarda javnih potreba financijskim standardima za decentralizirane 

u osnovnim školama, te srednjih škola i učeničkih funkcije u zdravstvu u 2014., Županijska skupština 

domova u 2014. nadležno tijelo Županije donosi donosi za područje Brodsko-posavske županije 

poseban Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge Odluku o kriterijima, mjerilima, načinu 

tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih, f i n a n c i r a n j a  i  r a s p o r e d u  s r e d s t a v a  

odnosno srednjih škola Brodsko-posavske decentraliziranih funkcija u zdravstvu na području 

županije, te iste dostavlja Ministarstvu znanosti, BPŽ u 2014. 

obrazovanja i športa.

Na temelju operativnih planova za 2014., Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i 

izradit će se planovi pod a) i b) i predložiti socijalnu skrb 

Županijskoj skupštini njihovo donošenje i time Predlagatelj: Župan BPŽ

osigurati, odnosno odobriti sredstva po svakoj Rok rasprave: travanj  2014. 

osnovnoj, odnosno srednjoj školi.

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 10. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 

šport i kulturu financiranja Centra za socijalnu skrb  

Predlagatelj: Župan BPŽ Slavonski Brod i Centra za socijalnu skrb  Nova 

Rok rasprave: travanj  2014. Gradiška i financiranje pomoći za troškove 

stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 

2014. 

Temeljem odredbi članka 25. Zakona o 
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socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 33/12) i Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i 

Vladine Odluke o minimalnim financijskim Zakona o zdravstvenom osiguranju, te pravima i 

standardima za decentralizirano financiranje o b v e z a m a Ž u p a n i j e  n a d  z d r a v s t v e n i m 

Centra za socijalnu skrb i pomoći stanovanja ustanovama, čiji je osnivač, Županijska skupština 

korisnicima koji se griju na drva u 2014., razmatra stanje i problematiku zdravstvenih 

Županijska skupština donijet će odluku za Centar ustanova na osnovu godišnjih izvješća o 

za socijalnu skrb i Centar za socijalnu skrb Nova poslovanju u prethodnoj godini. Izvješća trebaju 

Gradiška. obuhvaćati prikaz stanja i poslovanja zdravstvenih 

ustanova, rezultate provedenih reformskih 

Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i zadataka i prijedloga mjera za poboljšanje stanja u 

socijalnu skrb zdravstvu u Županiji, s posebnim osvrtom na 

Predlagatelj: Župan BPŽ financijsku problematiku.

Rok rasprave: travanj 2014. Ukoliko pojedine ustanove uđu u projekt 

sanacije Vlade RH neće njihova izvješća biti 

predmet rasprave u ovom terminu, već ranije, 

11. Informacija o općem stanju sigurnosti, odnosno u okviru teme pod točkom 6. ovog propisa.

kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom  

redu i miru na području Brodsko-posavske Nositelji izrade: zdravstvene ustanove

županije u 2013. godini Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: travanj 2014. 

Policija surađuje s tijelima jedinica lokalne 

(regionalne) samouprave na poduzimanju mjera 

radi ostvarenja sigurnosti građana i imovine, pa 13. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 

polazeći od toga Policijska uprava Brodsko- 2013. godini:

posavska će temeljem članka 9. Zakona o 

policijskim poslovima i ovlastima podnijeti a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod  

Županijskoj skupštini Informaciju o općem stanju b) Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu i c) Zajednice športskih udruga i saveza BPŽ  

javnom redu i miru na području Brodsko-posavske d) Zajednice tehničke kulture Slavonski Brod  

županije u 2013. godini. e) Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica za 

povijest Slavonije, Srijema i Baranje  Slavonski 

Nositelj izrade: PU Brodsko-posavska Brod

Predlagatelji: PU Brodsko-posavska f) Hrvatskog Crvenog križa - Društva Crvenog 

Rok rasprave: travanj 2014. križa BPŽ

Polazeći od prava, obveza i odgovornosti 

12. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u osnivača ustanova, utvrđenih Zakonom o 

2013. zdravstvenih ustanova: ustanovama, Zakona o lokalnoj upravi i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i drugim posebnim 

- Doma zdravlja Slavonski Brod, zakonima, Skupština će razmotriti godišnja 

- Doma zdravlja Dr. A. Štampar Nova izvješća o radu i financijskom poslovanju ustanova 

Gradiška, u kulturi, te udruga  iz područja tehničke kulture i 

- Ljekarne Slavonski Brod, športa u prethodnoj godini.

- Zavoda za javno zdravstvo Brodsko 

– posavske županije Nositelj izrade: ustanove, nadležne zajednice i 

- Zavoda za hitnu medicinu udruge-koordinator UO za obrazovanje, šport

i kulturu i UO za zdravstvo i socijalnu skrb 
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Predlagatelji:  Župan BPŽ Predlagatelji: Župan BPŽ

Rok rasprave: travanj  2014. Rok rasprave: travanj  2014.

14. Informacija o elementarnim nepogodama na 16. Izvješće o radu i financijskom poslovanju 

području Brodsko-posavske županije Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod 

za 2013. godinu

U Informaciji će se dati svi relevantni 

podaci o elementarnim nepogodama tijekom 2013. Prema odredbama Zakona o socijalnoj 

g o d i n e  n a  p o l j o p r i v r e d n i m  u s j e v i m a ,  skrbi osnivačka prava nad Domom za starije i 

građevinskim i drugim objektima, zatim o nemoćne osobe, nad kojim ima osnivačka prava 

obavljenoj procjeni šteta, visini šteta, kao i o Brodsko-posavska županija. Ustanova ima obvezu 

dodijeljenim sredstvima Vlade Republike najmanje jedanput godišnje osnivača izvijestiti o 

Hrvatske za djelomično ublažavanje posljedica svom financijskom poslovanju i provođenju 

šteta i njihovoj raspodjeli onima koji su pretrpjeli politike upravljanja, kao i realizaciju projekata 

štete. koje je osnivač podržao.

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu Nositelj izrade: Dom za starije i nemoćne osobe 

Predlagatelj: Povjerenstvo za procjenu šteta od Slavonski Brod  

elementarnih nepogoda Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: travanj  2014. Rok rasprave: travanj 2014.

17. Prijedlog odluke o dodjeli županijskih 

15. a) Izvješće o provođenju Plana upravljanja priznanja u 2014. godini

vodama na slivnom području: Brodska 

Posavina i Šumetlica-Crnac u 2013. Svake godine u prigodi obilježavanja Dana 

      b) Plan upravljanja lokalnim vodama na Županije zaslužnim pojedincima i pravnim i 

slivnim područjima u 2014. fizičkim osobama dodjeljuju se određena 

županijska priznanja, koja će predložiti Županijsko 

Planove upravljanja lokalnim vodama na povjerenstvo nakon provedenog javnog poziva.

slivnim područjima donose Hrvatske vode prema 

odredbi članka 12. Zakona o vodama (Narodne Nositelj izrade: Povjerenstvo za dodjelu 

novine, br. 107/95) i prate njihovu realizaciju, a županijskih priznanja

predstavničko tijelo Županije daje suglasnost na Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu županijskih 

iste. priznanja

Vodno gospodarske ispostave Hrvatskih Rok rasprave: travanj 2014.

voda dostavljaju Izvješća o izvršenju Plana 

upravljanja lokalnim vodama u 2013. godini i Plan 

upravljanja lokalnim vodama u 2014. godini u 18. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice 

Upravni odjel za poljoprivredu na koja isti daje Brodsko-posavske županije u 2013. i   

očitovanje i sa zaključcima podnosi Županijskoj financijsko izvješće

skupštini na davanje suglasnosti.

Budući se Vatrogasna zajednica Brodsko-

Nositelj izrade: Hrvatske vode - Vodno posavske županije financira u cijelosti sredstvima 

gospodarske ispostave u Slavonskom Brodu i Županijskog proračuna, obvezna je županu i 

Novoj Gradiški u koordinaciji s UO za Županijskoj skupštini sukladno Zakonu o lokalnoj i 

poljoprivredu područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o 

vatrogastvu podnijeti godišnje izvješće o radu u 
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prethodnoj godini. županijskih i lokalnih cesta na području 

Brodsko-posavske županije u 2013.

Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica BPŽ

Predlagatelj: Župan BPŽ Prema odredbi članka 31. Zakona o 

Rok rasprave: travanj 2014. cestama ("Narodne novine" br. 84/11) i članka 35. 

Odluke o osnivanju ŽUC-a, ova ustanova obvezna 

je jednom godišnje podnijeti izvješće o održavanju 

19. Izvješće o radu Turističke zajednice i građenju županijskih i lokalnih cesta u prethodnoj 

Brodsko-posavske županije u 2013. i financijsko godini.

izvješće

Nositelj izrade: ŽUC u suradnji s UO za 

Turistička zajednica Brodsko-posavske komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

županije za realizaciju svog Plana rada koristi i Predlagatelj: Župan BPŽ

sredstva iz Županijskog proračuna, s tog osnova Rok rasprave:  travanj 2014.

sukladno Zakonu o proračunu dužna je nadležnim 

tijelima podnijeti godišnje izvješće o radu zajedno 

s podacima o aktivnostima na promicanju 22. Informacija o provedenom projektu 

turističkih mogućnosti Brodsko-posavske "Poticanje korištenja obnovljivih izvora  

županije. energije kod fizičkih osoba na području 

Brodsko-posavske županije" u 2013.

Nositelj izrade: Turistička zajednica Brodsko-

posavske županije Nositelj izrade: UO za komunalno gospodarstvo i 

Predlagatelj: Župan BPŽ zaštitu okoliša

Rok rasprave: travanj 2014. Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: travanj 2014.

20. Izvješće o radu CTR d.o.o. – Županijska 

razvojna agencija u 2013. i financijsko izvješće 23. Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju 

u Brodsko-posavskoj županiji u 2013. godini

Budući je Brodsko-posavska županija 

osnivač i 100% vlasnik udjela u društvu CTR d.o.o. Izvješće će sadržavati podatke o broju 

koja obavlja poslove iz nadležnosti Županijske zaposlenih u pravnim osobama, zaposlene kod 

razvojne agencije i s tog osnova koristi i sredstva f i z i čk ih  osoba ,  ob r tn ika ,  i nd iv idua lne  

Županijskog proračuna, ista je u obvezi svog pol jopr ivrednike – akt ivne os iguranike 

osnivača najmanje jednom godišnje izvijestiti o mirovinskog osiguranja i samostalne profesionalne 

svom radu i o polučenim efektima i koristima za djelatnosti,  kao i registriranu nezaposlenost u 

poduzetnike, te ostale korisnike (jedinice lokalne Područnoj službi HZZZ Slavonski Brod.

samouprave, javne ustanove, udruge itd.). Pored ovakvih statističkih pregleda u 

Slijedom ovakvog zakonskog određenja CTR će Izvješću se daje i prikaz aktivnosti vezano za 

podnijeti Županijskoj skupštini izvješće o radu i profesionalno usmjeravanje, materi jalno 

financijskom poslovanju u 2013. osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, prijavljene 

potrebe za radnicima i na kraju, poseban osvrt na 

Nositelj izrade: CTR d.o.o. – Županijska razvojna Vladine mjere za poticanje zapošljavanja.

agencija C i l j  I z v j e š ć a  j e  u p o z n a v a n j e  

Predlagatelj: Župan BPŽ predstavničkog tijela sa stvarnim stanjem 

Rok rasprave: travanj 2014. zaposlenosti i aktivnom politikom u području 

zapošljavanja.

21. Izvješće o održavanju i građenju Nositelj izrade: Područna služba Hrvatskog 
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zavoda za zapošljavanje Slavonski Brod, pokazatelje vezano za provedbu Nacionalne 

Predlagatelj: Župan BPŽ strategije suzbijanja zlouporabe droga na području 

Rok rasprave: svibanj/lipanj  2014. Brodsko-posavske županije, s prikazom aktivnosti 

pojedinih tijela u provođenju preventivnih mjera i 

to: Službe za prevenciju ovisnosti Zavoda za javno 

24. Informacija o dodijeljenim stipendijama zdravstvo (Centar za prevenciju ovisnosti, 

Brodsko-posavske županije za 2013. Policijska uprava Brodsko-posavska, centara za 

socijalnu skrb, škola, vjerskih zajednica, udruga, te 

Na temelju čl. 34. Statuta Brodsko- Povjerenstva za praćenje Nacionalne strategije.

posavske županije «Službeni vjesnik Brodsko- Informacija treba sadržavati i prijedlog 

posavske županije» br. 10/09 i 19/10), a sukladno novih preventivnih mjera za suzbijanje zlouporabe 

čl. 2. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku droga.

dodjele stipendija iz sredstava Županijskog 

proračuna («Službeni vjesnik Brodsko-posavske Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i 

županije» br. 15/08 i 17/09). Komisija za socijalnu skrb u suradnji s institucijama zaduženim 

stipendiranje studenata daje informaciju za provođenje Nacionalne strategije

predstavničkom tijelu o dodijeljenim stipendijama Predlagatelj: Župan BPŽ i Povjerenstvo za 

za 2013. godinu. praćenje provođenja Nacionalne  strategije

Rok rasprave: svibanj/lipanj 2014.

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

šport i kulturu

Predlagatelj: Župan BPŽ 27. Izvješće o stanju kvalitete zraka na području 

Rok rasprave: svibanj/lipanj 2013. Brodsko-posavske županije u 2013.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti 

25. Izvješće o radu župana Brodsko-posavske zraka ("Narodne novine" br. 130/11) ranije 

županije u 2013. godini započete intenzivne aktivnosti u svezi osiguranja 

što zdravijeg zraka građanima Brodsko-posavske 

Prema odredbi članka 35. b) Zakona o županije, osobito grada Slavonskog Broda, iste su 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i nastavljene i u 2013. što će biti predmet obrade u 

članku 58. Statuta Brodsko-posavske županije, izvješću.

župan je obvezan podnositi Županijskoj skupštini 

izvješće o svom radu. U tom smislu župan će Nositelj izrade: UO za komunalno gospodarstvo i 

podnijeti Županijskoj skupštini Izvješće o radu za zaštitu okoliša

razdoblje srpanj – prosinac. 2013. Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: svibanj/lipanj 2014.

Nositelji izrade: Stručna služba Županijske 

skupštine i župana u suradnji s upravnim

                            odjelima 28. Prijedlog plana zdravstvene zaštite na 

Predlagatelj: Župan BPŽ području Brodsko-posavske županije

Rok rasprave: svibanj/lipanj 2014. 

Temeljem članka 9. Zakona o zdravstvenoj 

zaštiti "Narodne novine" br. 150/08, 71/10, 139/10, 

26. Informacija o provedbi Nacionalne 22/11, 84/11, 12/12 i 35/12) predstavničko tijelo 

strategije suzbijanja zlouporabe droga na  jedinice područne (regionalne) samouprave donosi 

području Brodsko-posavske županije u 2013. Plan zdravstvene zaštite na području Županije.

godini

Informacija će sadržavati sve relevantne Nositelj izrade: UO za zdravstvo i socijalnu skrb i 
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Savjet za zdravlje BPŽ osnivača i suvlasnika Slobodne zone Đuro 

Predlagatelj: Župan BPŽ Đaković-Slavonski Brod d.o.o., s udjelom od 

Rok rasprave: lipanj 2014. 15,19% udjela, pa će u tom svojstvu razmotriti 

poslovanje te tvrtke, osobito s aspekta njenog 

doprinosa razvoju gospodarstva Brodsko-

29.  Prijedlog socijalnog plana za 2014. – 2016. posavske županije.

za područje Brodsko-posavske  županije

Nositelj izrade: Uprava Slobodne zone Đuro 

Temeljem članka 95. Zakona o socijalnoj Đaković-Slavonski Brod d.o.o.

skrbi ("Narodne novine" br. 157/13) Savjet za Predlagatelj: Župan BPŽ

socijalnu skrb predlaže socijalni plan skrbi za Rok rasprave: lipanj 2014.

područje Županije, a donosi ga predstavničko 

tijelo. Plan obuhvaća analizu kapaciteta, 

dostupnost mreže socijalnih ustanova i specifične 32. Izvješće o obavljenoj reviziji Županijskog 

cil jeve razvoja inst i tucionalnih i izvan proračuna za 2013. godinu

institucionalnih socijalnih usluga, s posebnim 

naglaskom na usluge za skupine u većem  riziku od Sukladno odredbama Zakona o reviziji 

socijalne isključenosti. Područni ured za reviziju obavit će kontrolu 

Plan će biti analitička podloga i za županijskih prihoda i izdataka u protekloj godini i o 

donošenje određenih normativnih rješenja tome izvijestiti župana koji će izvijestit  Skupštinu 

o nalazu revizije i eventualno naloženim mjerama.

Nositelj izrade: UO za zdravstvo i socijalnu skrb i 

Savjet za socijalnu skrb BPŽ Nositelji izrade: Područni ured Državne revizije

Predlagatelj: Župan BPŽ Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: lipanj 2014. Rok rasprave: prvo polugodište 2014.

30. Informacija o provedbi Plana gospodarenja 33. Informacija o gospodarenju zajedničkim 

otpadom za 2013. lovištima na području Brodsko-posavske 

županije

Sukladno odredbama članka 20. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom ("Narodne Polazeći od odredbi Zakona o lovstvu 

novine" br. 94/13) nadležne službe u obvezi su («Narodne novine» br. 140/05 i 175/09), kao i prava 

pripremiti i Županijsku skupštinu najmanje jedan i obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) 

put godišnje informirati o provedbi Plana i samouprave u području lovstva, te Odluke o 

problematici gospodarenja otpadom. zajedničkim lovištima, Skupštini će biti podnesena 

Informacija  o gospodarenju zajedničkim lovištima 

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno na području Brodsko-posavske županije radi 

gospodarstvo i zaštitu okoliša sagledavanja organiziranosti i stanja lovstva na 

Predlagatelj: Župan BPŽ području Brodsko-posavske županije.

Rok rasprave: lipanj 2014.

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu

Predlagatelj: Župan BPŽ

31. Informacija o poslovanju Slobodne zone Rok rasprave: srpanj 2014.

Đuro Đaković-Slavonski Brod d.o.o. u 2013. 

godini

34.a)  Analiza poljoprivrede Brodsko-posavske 

Brodsko-posavska županija jedna je od županije u 2013. godini
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     b) Analiza poticajnih mjera Vlade RH na Dakle, osim obveznog sadržaja iz članka 108. točka 

području BPŽ u 2013. godini 1. do 6.., Godišnji izvještaj obuhvaća i izvršenje 

financijskih planova izvanproračunskih korisnika 

Izvješće će sadržavati sve relevantne na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i 

pokazatelje vezano za ukupno stanje u obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka 

poljoprivredi, od vlasničke strukture, proizvodnje rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika.

poljoprivrednih proizvoda novčanih poticaja i Slijedom ovih zakonskih određenja 

potpora do mjera zemljišne politike koje donosi Upravni odjel za Proračun i financije do 1. svibnja 

Vlada Republike Hrvatske. tekuće za prethodnu godinu dužan je izraditi i 

dostaviti županu Brodsko-posavske županije 

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu Godišnji izvještaj, a župan do 1. lipnja Županijskoj 

Predlagatelj: Župan BPŽ skupštini (čl. 107. Zakona o proračunu).

Rok rasprave: srpanj 2014.

Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i 

financije

35. Analiza poslovanja gospodarstva Brodsko- Predlagatelj: Župan BPŽ

posavske županije u 2013. s dostupnim Rok rasprave: srpanj 2014.

pokazateljima za 2014.

Polazeći od temeljnih zadaća Županije u 37. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna 

području gospodarstva da usklađuje interese i Brodsko-posavske županije za 2014. godinu

poduzima aktivnosti radi ravnomjernijeg 

gospodarskog razvitka, a time i osiguranja uvjeta U praksi se do sada pokazalo da prilikom 

za brže i kvalitetnije zapošljavanje, izradit će se i donošenja Proračuna nisu poznati svi fiskalni 

prezentirati Skupštini cjelovit prikaz poslovanja parametri, osobito u okolnostima ne donošenja 

gospodarstva u 2013. godini, s dostupnim Državnog proračuna i funkcioniranja državnih 

pokazateljima za 2014. godinu. U sklopu Analize tijela temeljem privremenog financiranja, kao što 

dat će se i osvrt na zaključke s tematske sjednice je sada slučaj i kod izvora prihoda i kod izdataka, pa 

Županijske skupštine održane 29. listopada 2013. će se tijekom 2014. godine provesti usklađivanje 

Županijskog proračuna, a ako bude potrebno 

Nositelji izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u tijekom godine provodit će se uravnoteženje 

suradnji s Poreznom upravom, FINA-om, proračunskih prihoda i rashoda

Gospodarskom i obrtničkom komorom Brodsko-

posavske županije, te  s Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i 

HZZZ, podružnica Slavonski Brod financije

Predlagatelj: Župan BPŽ Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: srpanj 2014. Rok rasprave: tijekom godine prema potrebi

36. Godišnji izvještaj o izvršenju Županijskog 38. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih 

proračuna za 2013. potreba u području obrazovanja, športa, 

kulture, zdravstva i socijalne skrbi za 2014. 

Prema odredbi članka 110. Zakona o 

proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) župan Ovisno o izmjenama i dopunama 

podnosi Županijskoj skupštini na donošenje Proračuna za 2014. tijekom godine iste su i u 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. dosadašnjoj praksi pratile paralelno i izmjene 

lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, čiji je Programa javnih potreba u području društvenih 

sadržaj propisan člankom 108. citiranog Zakona. djelatnosti, pa se očekuje ista praksa i u 2014.
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Nositelj izrade: nadležni upravni odjeli 41. Analiza ostvarivanja prava nacionalnih 

Predlagatelj: Župan BPŽ manjina na području Brodsko-posavske  

Rok rasprave: tijekom godine prema potrebi županije

Prava i slobode osoba koje pripadaju 

39. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna nacionalnim manjinama nedjeljivi su dio 

Brodsko-posavske županije za  2014. godinu demokratskog sustava RH. U ovoj analizi dat će se 

prikaz stanja prava nacionalnih manjina sukladno 

Prema odredbi čl. 110. Zakonu o proračunu odredbama Ustavnog zakona o pravima 

(«Narodne novine» br. 96/03) župan će podnijeti nacionalnih manjina, te prava i slobode pripadnika 

Županijskoj skupštini na donošenje Polugodišnji nacionalnih manjina propisana posebnim zakona.

izvještaj o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske 

županije u prvom polugodištu (I-VI mj. 2014.) do Nositelj izrade: županijska upravna tijela u 

15. rujna tekuće godine. Sadržaj polugodišnjeg suradnji s Koordinacijom za ljudska prava i  

izvještaja propisan je člankom 108. Zakona u točki Odborom za ljudska prava i nacionalne manjine

od 1. do 6. Zajedno s Polugodišnjim izvještajem Predlagatelj: Župan BPŽ

izvršenja Proračuna, podnosi se Županijskoj Rok rasprave: listopad/studeni 2014.

skupštini na suglasnost i Polugodišnji izvještaji o 

izvršenju financijskih planova izvan proračunskih 

korisnika. 42. Brodsko-posavska županija godinu dana 

Slijedom navedenoga, Upravni odjel za nakon ulaska u Europsku uniju

Proračun i financije i izvan proračunski korisnici 

pripremit će polugodišnje izvještaje i uputiti Nositelj izrade: UO za razvoj i europske 

Županijskoj skupštini na usvajanje. integracije  

Predlagatelj: Župan BPŽ

Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i Rok rasprave: listopad/studeni 2014.

financije 

Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: rujan/ listopad 2014. 43. a) Izvješće o radu HCK – Društva Crveni 

križ Brodsko-posavske županije u razdoblju I-

40. Izvješće o stanju okoliša na području IX 2014. i Financijsko izvješće za to razdoblje

Brodsko-posavske županije       b) Plan rada HCK Društva Crveni križ 

Brodsko-posavske županije za 2015. i 

Temeljem odredbi članka 59. Zakona o Financijski plan za 2015.

zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13) 

pripremit će se izvješće o stanju okoliša na Nositelj izrade: HCK – Društvo Crveni križ BPŽ

području Brodsko-posavske županije i podnijeti Predlagatelji: Župan BPŽ

Županijskoj skupštini radi upoznavanja sa stanjem Rok rasprave: studeni/prosinac 2014.

i po potrebi donošenja odgovarajućih mjera za 

unapređenje zaštite okoliša.

44. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja s 

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno prijedlogom smjernica za organizaciju i  sustav 

gospodarstvo i zaštitu okoliša zaštite i spašavanja na području Županije

Predlagatelj: Župan BPŽ

Rok rasprave: listopad/studeni 2014. Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Narodne 

novine", br. 174/04) između ostalog propisana su 

određena prava i obveze u području zaštite i 

spašavanja za predstavnička i izvršna tijela. Ista su 
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sadržana u odredbi članka 28. i 29. Zakona i odnose osnivača ovih ustanova propisanih Zakonom o 

se na: razmatranje stanja, zaštite i spašavanja na ustanovama i posebnim zakonima, kao i odlukama 

području županija najmanje jednom godišnje, te predstavničkog tijela, Županija osigurava sredstva 

utvrđivanje smjernica za razvoj tog sustava; na za njihov rad, pa su slijedom toga spomenute 

osiguranje sredstava u županijskom proračunu (1% ustanove kao korisnici Županijskog proračuna 

izvornog proračuna), te određivanje kontakt osobe; dužne sa svojim programima rada i financijskim 

donošenje procjene ugroženosti; planova zaštite i planovima za narednu godinu upoznati Županijsku 

spašavanja i dr. skupštinu i župana. 

Postupajući po odredbama ovog zakona 

nadležna služba u suradnji s Područnim uredom za Nositelj izrade: ustanove i zajednice

zaštitu i spašavanje i drugim institucijama će Predlagatelji: upravna vijeća, župan BPŽ

Izvješće o stanju zaštite i spašavanje, kao i Rok rasprave: studeni/prosinac 2014.

smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja u 

Brodsko-posavskoj županiji, te uputiti nadležnim 47. Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih 

tijelima na raspravu i usvajanje, do kraja godine. u 2014. i Program rada za 2015. godinu

Nositelj izrade: Stručna služba Županijske Sukladno Zakonu o savjetu mladih u 

skupštine i župana u suradnji s Područnim uredom Brodsko-posavskoj županiji ustrojen je Županijski 

za zaštitu i spašavanje savjet mladih  20. svibnja 2008. godine.

Predlagatelj: Županijski stožer zaštite i Savjet svoje obveze izvršava temeljem 

spašavanja Programa rada koji odobrava Županijska 

Rok rasprave: studeni/prosinac 2014. skupština, a najmanje jedanput godišnje podnosi 

izvješće o radu i djelovanju Županijskoj skupštini.

Savjet će zajedno s Izvješćem za 2014. 

45. Izvješće o radu za 2014. i Plan rada Centra za godinu podnijeti Županijskoj skupštini i Program 

gospodarenje otpadom za 2015. rada za 2015. godinu radi davanja suglasnosti na 

isti.

Sredstva za rad osiguravaju se u Proračunu 

pa je i obveza da se osnivaču podnese Izvješće o Nositelj izrade: Stručna služba Županijske 

radu i plan rada za narednu godinu. skupštine i župana

Predlagatelji: Savjet mladih BPŽ

Nositelj izrade: Centar za gospodarenje otpadom Rok rasprave: prosinac 2014.

Predlagatelj: Centar za gospodarenje otpadom 

Rok rasprave: prosinac 2014. 

48. Prijedlog programa javnih potreba u 

osnovnom i srednjem školstvu u 2015. godini

46. Programi rada i financijski planovi za 2015. 

godinu: Prema odredbi članka 143. Zakona o 

  a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

Brod  («Narodne novine» br. 87/08) Županija može 

      b) Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje utvrditi šire javne potrebe u osnovnom i srednjem 

      c) Županijskog saveza športova školstvu (sufinanciranje prehrane učenika, 

      d) Zajednice tehničke kulture materijalni troškovi, sufinanciranje prijevoza, 

      e) Županijskog crvenog križa cjelodnevni boravak učenika ostalih programa 

     f) Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica osnovnog školstva od zajedničkih interesa jedinica 

za povijest Slavonije, Srijema i  Baranje lokalne samouprave, kapitalna ulaganja u prostor i 

opremu), te osigurati sredstva u Proračunu za 

Temeljem osnivačkih prava i obveza njihovu realizaciju.
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Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 51. Program javnih potreba u športu na 

šport i kulturu području Brodsko-posavske županije u 2015.  

Predlagatelj: Župan BPŽ godini

Rok rasprave: prosinac 2014.

Člankom 37. Zakona o športu («Narodne 

novine» br. 71/06 i 150/08) propisano je da 

49. Program javnih potreba u kulturi na Županija utvrđuje javne potrebe u športu i za 

području Brodsko-posavske županije u 2015.  ostvarivanje Programa osigurava financijska 

godini sredstva u Proračunu. Župan će temeljem članka 

39. narečenog Zakona predložiti Županijskoj 

Zakonom o financiranju javnih potreba u skupštini Program javnih potreba u športu za 2015. 

kulturi («Narodne novine» br. 47/90 i 27/93) godinu, zajedno sa sredstvima za planirane 

propisano je da Županija donosi Program javnih namjene.

potreba u kulturi od zajedničkog interesa za 

gradove i općine u svom sastavu, kao i Županije u Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, 

cjelini, usklađuje interese i poduzima aktivnosti šport i kulturu

radi ravnomjernog kulturnog razvitka gradova i Predlagatelj: Župan BPŽ

općina, zatim utvrđuje odnose u financiranju Rok rasprave: prosinac 2014.

kulture pojedinih općina i gradova na području 

Županije i Županije kao cjeline, te usklađuje 

razvitak. Program javnih potreba u kulturi donosi 52. Program javnih potreba u zdravstvu i 

Skupština na prijedlog župana, zajedno s socijalnoj skrbi na području Brodsko-posavske 

Proračunom. županije u 2015. godini

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, Temeljem Proračuna za 2015. godinu u 

šport i kulturu kojem se planiraju sredstva za određene izdatke u 

Predlagatelj: Župan BPŽ zdravstvu i socijalnoj skrbi Programom javnih 

Rok rasprave: prosinac 2014. potreba utvrdit će se raspored tih sredstava za 

 pojedine izdatke, odnosno programe i projekte

Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i 

50. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi socijalnu skrb

na području Brodsko-posavske županije u 2015. Predlagatelj: Župan BPŽ

godini Rok rasprave: prosinac 2014.

Zakonom o tehničkoj kulturi («Narodne 

novine» br. 76/93 i 11/94) propisano je da Županija 53. Plan rada Vatrogasne zajednice Brodsko-

donosi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi posavske županije za 2015. godinu i Financijski 

od zajedničkog interesa za gradove i općine od plan za 2015. godinu

interesa za Županiju, usklađuje interese i poduzima 

aktivnosti radi ravnomjernog razvitka tehničke S obzirom da se Vatrogasna zajednica 

kulture na području Županije. Brodsko-posavske županije u cijelosti financira iz 

Program donosi Skupština na prijedlog Županijskog proračuna potrebno je da Županijskoj 

župana BPŽ. skupštini svake godine podnese Izvješće o radu i 

financijsko izvješće za tekuću godinu, te Plan rada i 

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, Financijski plan za narednu godinu, a što je i 

šport i kulturu obveza iz Zakona o vatrogastvu. Navedeno je, 

Predlagatelj: Župan BPŽ među ostalim, u svrsi planiranja Županijskog 

Rok rasprave: prosinac 2014. proračuna za 2015. godinu.
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Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica Brodsko- 56. Izvješće o realizaciji Programa razvoja 

posavske županije malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva  

Predlagatelj: Župan BPŽ (MSPO sektora) Brodsko-posavske županije za 

Rok rasprave: prosinac 2014. 2014. godinu

Izvješće će sadržavati podatke o realizaciji 

54.  Plan rada Turističke zajednice Brodsko- projekata poticanja malog i srednjeg poduzetništva 

posavske županije za 2015. godinu i  Financijski i obrtništva, a temeljem Županijskog programa 

plan za 2015. godinu razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva 

(MSPO sektora) koji je usvojen i donesen na 

Županijska turistička zajednica za tematskoj sjednici Županijske skupštine u 

izvršenje svog Plana ostvaruje sredstva iz listopadu 2013. godine.

Županijskog proračuna, pa je s tog osnova, ali i 

potrebe upoznavanja javnost i o svoj im Nositelj izrade: UO za gospodarstvo

aktivnostima na promicanju turističkih mogućnosti Predlagatelj: Župan BPŽ

Županije, dužna izvijestiti predstavničko tijelo o Rok rasprave: prosinac 2014.

svom radu u 2014. godini, kao i o Programu rada i 

Financijskom planu za 2015. godinu. Navedeno je 

među ostalim, u svrsi planiranja Županijskog 57. a) Prijedlog Proračuna Brodsko-posavske 

proračuna za 2014. godinu. županije za 2015. godinu

      b) Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna 

Nositelj izrade: Turistička zajednica Brodsko- Brodsko-posavske županije za 2015.  godinu

posavske županije

Predlagatelj: Župan BPŽ Sukladno odredbi čl. 39 Zakona o 

Rok rasprave: prosinac 2014. proračunu župan će predložiti Županijskoj 

skupštini na donošenje Proračun za 2014. godinu i 

projekciju na razini podskupine ekonomske 

55.  Plan rada CTR-a d.o.o. Slavonski Brod – klasifikacije za iduće dvije proračunske godine do 

Županijske razvojne agencije za 2015. i  konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje 

Financijski plan za 2015. godinu primjenu Proračuna od 1. siječnja godine za koju se 

donosi Proračun. Proračun se sastavlja po uputama 

Budući je Brodsko-posavska županija Ministarstva financija izrađenih na osnovi 

vlasnik 100% udjela u tvrtki CTR d.o.o. Slavonski smjernica Vlade RH i uputa Upravnog odjela za 

Brod i da ista obavlja poslove Županijske razvojne Proračun i financije za izradu Županijskog 

agencije, ista je u obvezi izvijestiti predstavničko proračuna koje obvezno dostavlja korisnicima 

tijelo Županije, o svojim aktivnostima, te Proračuna radi izrade prijedloga financijskih 

polučenim efektima i koristima za poduzetnike. planova za iduću godinu.

Navedeno je među ostalim, u svrsi planiranja Županijska skupština u okviru donošenja 

Županijskog proračuna za 2014. godinu. Proračuna za iduću godinu razmatra i daje 

suglasnost na prijedlog financijskog plana izvan 

Nositelj izrade: CTR d.o.o. Slavonski Brod – proračunskih korisnika (čl. 36 Zakona).

Županijska razvojna agencija Odlukom o izvršenju Proračuna propisuje 

Predlagatelj: Župan BPŽ se izvršavanje proračunskih rashoda i izdataka u 

Rok rasprave: prosinac 2014. skladu s namjenom, a istom se propisuje način i 

uvjeti izvršavanja Proračuna s računom Proračuna, 

sukladno odredbi čl. 55. Zakona o proračunu.
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Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i drugih opravdanih razloga  u ovom Programu nije 

financije u suradnji s proračunskim korisnicima i         m  o g u ć e   p  re  c iz n  ij e   iskazati, a u datom trenutku će 

izvan proračunskim korisnicima biti aktualna, kako za Županiju, tako i za jedinice 

Predlagatelj: Župan BPŽ lokalne samouprave u njenom sastavu.

Rok rasprave: prosinac 2014.

IV.

58. Davanje suglasnosti na statute ustanova čiji 

je osnivač Brodsko-posavska  županija Redovite sjednice Županijske skupštine u 

pravilu će se održavati prema terminskom planu 

Županijska skupština će razmotriti i dati koji će se utvrđivati na Predsjedništvu Županijske 

suglasnost ili prethodnu suglasnost na sve skupštine.

prijedloge statuta koji sukladno posebnim Osim redovitih sjednica predsjednik 

zakonima, budu dostavljeni radi davanja Županijske skupštine na prijedlog Predsjedništva 

suglasnosti/prethodne suglasnosti. Županijske skupštine sazivat će i tematske sjednice 

na kojima će se raspravljati o posebno važnim 

Nositelji izrade: javne ustanove temama, a od neposrednog interesa za daljnji 

Predlagatelji: školski odbori i upravna vijeća razvoj i napredak Županije.

ustanova, te župan BPŽ Zadužuje se Predsjedništvo Županijske 

Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine skupštine da:

- do održavanja iduće radne sjednice 

Županijske skupštine utvrdi terminski plan 

59. Kadrovska pitanja održavanja redovitih sjednica Županijske 

skupštine za 2014. godinu,

Županijska skupština će tijekom 2014. -  do kraja 2014. godine utvrdi terminski 

godine, sukladno svojim zakonskim i statutarnim plan održavanja redovitih sjednica Županijske 

nadležnostima, raspravljati i odlučivati o skupštine za 2015. godinu.

konkretnim prijedlozima izbora i imenovanja, a 

osobito onih kadrovskih akata koje novoizabrano 

predstavničko tijelo po konstituiranju mora V.

donijeti kao i o obavijestima nositelja izvršne 

vlasti,vezano za ovlast imenovanja predstavnika O provedbi Programa rada brinu 

osnivača u upravljačka tijela javnih ustanova i predsjednik Županijske skupštine, župan, 

drugih institucija. zamjenici župana i Tajništvo Županijske skupštine.

Nositelj izrade: Stručna služba Županijske 

skupštine i župana VI.

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja

Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine Ovaj Program rada donosi se za 2014., a 

stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

PROVEDBENE ODREDBE županije“.

III.

Osim navedenih tema iz točke II. Skupština 

će raspravljati i odlučivati i o svim drugim 

pitanjima koja zbog redovitih lokalnih izbora ili 
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA slavonskobrodskoj bolnici i njezinim djelatnicima 
tijekom Domovinskog rata.  BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/14-01/65
Članak 2.

URBROJ: 2178/1-01-14-1

Slavonski Brod, 9. travanj 2014. Zlatni grb-Nagrada za životno djelo u 2014. , 
dodjeljuje se:  

PREDSJEDNIK 
1. Janji Brekalo, profesorici iz Slavonskog ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Broda, za izniman doprinos u podizanju kvalitete i Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
standarda u odgoju i obrazovanju, uvođenju novih 
nastavnih programa u odgojno-obrazovnu djelatnost 
i uvođenju novih programa unutar postojećih struka.

Članak 3. 
22.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pravnim i fizičkim 
osobama za zapažene poslovne i druge uspjehe u 
području gospodarstva i društvenih djelatnosti 

Na temelju članka 28. Odluke o ostvarenih u prethodnoj godini, kako slijedi: 
priznanjima Brodsko-posavske županije (Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije br. 2/09- a) Plaketa Brodsko-posavske županije u 
pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Brodsko- 2014., dodjeljuje se pravnim osobama, kako 

slijedi: posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 15/13-pročišćeni tekst), 
1.    Poljoprivrednom prehrambenom 

Županijska skupština na  6. sjednici, održanoj 9. 
kompleksu d.o.o. Nova Gradiška, za uspješno 

travnja 2014., donijela je poslovanje i ostvarene pozitivne poslovne rezultate 
u ratarskoj proizvodnji, a posebno proizvodnji 

ODLUKU različitih sorti žitarica, sjemena i pivarskog ječma, te 
drugih kultura na vlastitim površinama, ali i u 

o dodjeli županijskih priznanja u 2014. godini suradnji s kooperantima. 

2. Hladu d.o.o. Slavonski Brod, za Članak 1. 
ostvarene rezultate i poslovne uspjehe u 

proizvodnji voća i povrća, ulaganjima u 
I. Zlatna plaketa Brodsko-posavske županije prerađivačke i skladišne kapacitete. 
dodjeljuje se: 

3. Obrtu uzgoja gljiva Križanić, za 
1. Franzu Schmidtu, rođenom Zagrebčaninu, 

zapažene rezultate u proizvodnji šampinjona i to u koji od 1959. živi u Njemačkoj, za izniman doprinos 
najmodernijim prostorima za uzgoj šampinjona na i humanitarnu pomoć tijekom ratnih godina, 
području Republike Hrvatske bez uporabe vrijednu donaciju telefonske centrale Općoj bolnici 

"Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod, koja je bila u kemijskih zaštitnih sredstava. 
uporabi punih 12  godina, sve do 2005. 
Svoje humanitarno djelovanje nastavio je tijekom 4. ĐĐ TEP d.d. za zapažene rezultate u 
poratnog razdoblja pomažući u različitim 

baznom i detaljnom inženjeringu, izradi montaži i 
gospodarskim i socijalnim projektima

puštanju u pogon kotlova za spaljivanje otpada, 

kotlova za spaljivanje bio mase, industrijskih 2. Siegfriedu Ohmbergeru,
kotlova, vertikalnih kotlova  iza plinske turbine dipl.ing.elektrotehnike iz Ulma, za višegodišnju 

tehničko-humanitarnu djelatnost i pomoć HRSG,  vrelovodnih kotlova, izradi i detaljnom 
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inženjeringu subkritičnih i super kritičnih tlačnih b) Kovanica od zlata u 2014. dodjeljuje 

dijelova kotla, te izmjenjivaču topline, uvođenje se: 

novih tehnologija u radne procese i cjelokupnog 

poslovanje, a sve u cilju unapređenja zaštite 1. Tomislavu Lukiću, profesoru kemije iz Sl. 

okoliša.  Broda,  za osobito zalaganje i rad na području 

istraživanja gljiva, ostvarenim rezultatima na 

5. Chromosu – Svjetlost tvornici boja i području inventarizacije gljiva na području 

lakova d.o.o. Lužani, za ostvarene rezultate i Brodsko-posavske županije, ali i cijele Slavonije, 

poslovne uspjehe u 85-godišnjoj proizvodnji boja, te iznimnom doprinosu u popularizaciji zaštite 

lakova i premaza, kako na području Republike okoliša u regiji, a posebno u Slavoniji. 

Hrvatske, tako i za značajne uspjehe na inozemnom 

tržištu,  posebno zalaganje za poboljšanje i 2. Lidiji Grčić, diplomiranoj pravnici iz Sl. 

unapređenje postojećih proizvoda, kao i stvaranje Broda, tajnici Udruge 108. brigade ZNG, 

novih ekoloških prihvatljivih proizvoda. pripadnici 157. brigade, 108. brigade, te 68. bojne 

vojne policije, nositeljici spomenice Domovinskog 

6. Bilfingeru Đuro Đaković Montaži rata 1991./1992. i spomenice Domovinske 

d.o.o.Slavonski Brod, za uspješno poslovanje u zahvalnosti, za iznimno zalaganje  u promicanju i 

montažnoj djelatnosti, odnosno montaži čeličnih poticanju vrijednosti i očuvanju tekovina 

konstrukcija u sektoru energetike, petrokemije i Domovinskog rata, te jačanju digniteta hrvatskih 

industrijskih postrojenja, te čeličnih konstrukcija s branitelja i njihovih obitelji.

vlastitom proizvodnjom čeličnih konstrukcija i 

komponenti. 3. Petru Bubalu iz Slavonskog Broda, 

pripadniku 108. brigade Hrvatske vojske, 

7. Udruzi gluhih i nagluhih, Nova sudioniku u oslobodilačkim vojno-redarstvenim 

Gradiška, za izuzetno koristan socijalno- akcijama Bljesak i Oluja, te mnogim ratnim 

humanitarni rad s osobama oštećenog sluha na operacijama na prvim crtama bojišnice zapadne i 

novogradiškom području, povećanju kvalitete istočne Slavonije za aktivno sudjelovanje u 

njihova života, prevladavanju komunikacijskih organiziranju županijskih i državnih športskih 

barijera u svakodnevnom životu, organizaciju igara, te zaštitu interesa hrvatskih branitelja i 

e d u k a t i v n i h  r a d i o n i c a  i  i n d i v i d u a l n i h  širenje prave istine o Domovinskom ratu. 

savjetovališta, te socijalizaciji gluhih i nagluhih 

osoba. 4. Draženu Grozdanoviću iz Nove Kapele,  

predsjedniku Udruge "Sveti Antun" Batrina, za  

8. Udruzi slijepih, Nova Gradiška, za izniman doprinos  u unapređenju kulturnog i 

nesebičnu pomoć slijepim osobama i njihovim javnog života, te razvoju turizma u Batrini i općini 

obiteljima  u poticanju kreativnosti, jačanju Nova Kapela. 

samopouzdanja i kvalitete života, te 

zalaganje za integraciju i prihvaćanje osoba s 

invaliditetom kao jednako pravnih građana. Članak 4. 

9. Slavonsko-brodskoj televiziji d.o.o., Uručivanje  priznanja obavit će se na 

Slavonski Brod,  u povodu desete obljetnice rada svečanoj sjednici Županijske skupštine u prigodi  

za humanitarnu djelatnost kroz provođenje brojnih obilježavanja Dana Brodsko-posavske županije. 

humanitarnih akcija, pomoći brojnim obiteljima u 

potrebi, udrugama i institucijama, među kojima 

posebno treba istaknuti suradnju sa Zlatnim Članak 5. 

cekinom u Slavonskom Brodu. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
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donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku ODLUKU 

Brodsko-posavske županije". 

o izmjeni  i dopuni odluke o područnoj 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA organiziranosti pregleda umrlih osoba izvan 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE zdravstvene ustanove i utvrđivanja potrebnog 

broja mrtvozornika na području Brodsko-

KLASA:061-01/14-01/06 posavske županije i imenovanju mrtvozornika

URBROJ:2178/1-01-14-1

Slavonski Brod, 9. travnja 2014.

I.

Predsjednik 

Županijske skupštine 

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r. Za poslove utvrđivanja nastupa smrti, 

vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan 

zdravstvenih ustanova za područje grada 

Slavonskoga Broda imenuje se Mato Gjurčević, 

dr.med.

 

23.

II.

Na temelju članka 190. Zakona o Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

zdravstvenoj zaštiti (''Narodne novine'', br. dana objavljivanja u «Službenom vjesniku 

150/08), 70/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 Brodsko-posavske županije».

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 

70/12, 144/12 i 82/13), članka 5. stavka 1. točke a ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

Pravilnika o načinu pregleda umrlih, te o BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

utvrđivanju vremena i uzroka smrti (''Narodne 

novine '' 46/11, 6/13 ) i članka 34. Statuta Brodsko-

posavske županije (''Službeni vjesnik Brodsko- KLASA: 021-01/14-01/36

posavske županije'', broj 15/13 – pročišćeni tekst) URBROJ: 2178/1-01-14-1

na prijedlog Gradskog vijeća grada Slavonskoga Slavonski Brod, 9. travnja 2014.

Broda, Županijska skupština na 6. sjednici            

održanoj    9.    travnja 2014. godine, donijela je PREDSJEDNIK 

 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.inž.građ., v.r.
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24.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 

br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94/13) članka 7. Uredbe o načinu 

izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u 2014. godini („Narodne novine“ br. 7/14.), članka 5. Odluke o kriterijima i mjerilima za 

utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog 

školstva u 2014. godini („Narodne novine“ br. 7/14.) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 15/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Brodsko-

posavske županije na 6. sjednici, održanoj 9. travnja 2014. donijela je

PLAN 

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola 

Brodsko-posavske županije u 2014. godini

Članak 1.

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Brodsko-

posavske županije u 2014. godini utvrđuju se ukupno bilančna sredstva za tu namjenu u iznosu od kako slijedi:

a) Tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata                  1.293.337,35 kuna  

b) Opremanje školskih objekata           408.676,65 kuna

a) Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola

Red. 
broj Objekt 

Opis potrebnih 
radova 

Plan 
Izvori  financiranja 

BPŽ 
Ostali 
izvori 

1. 
 

„Vjekoslav Klaić“ 
Garčin 

Nastavak radova na 
uređenju učionica i 

okoliša škole 
625.000,00 625.000,00 - 

2. 
Stjepan Radić 

Oprisavci, PŠ Novi 
Grad 

Nastavak radova na 
obnovi 

70.205,33 70.205,33 - 

3. 
„Ivan Filipović“ Velika 

Kopanica 
Nastavak radova na 
uređenju kotlovnice 

54.391,90 54.391,90 - 

4. 
„Vjekoslav Klaić“ 

Garčin 
Priključak vode 20.000,00 20.000,00 - 

5. „Ljudevit Gaj“ Lužani 
Nastavak radova 

uređenja pristupne 
ceste 

60.000,00 60.000,00 - 

6. 
„Ivan Meštrović“ 

Vrpolje, PŠ Čajkovci 

Uređenje igrališta, 
postavljanje ograde-

nastavak radova 
40.000,00 40.000,00 - 
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7. 
„Dr. Stjepan Ilijašević“ 

Oriovac 
Izmjena stolarije 39.000,00 39.000,00 - 

8. 
„Ivan Mažuranić“ 

Sibinj, PŠ Stari Slatnik 
Sanacija dimnjaka 13.000,00 13.000,00 - 

9. 
„Antun Mihanović“ 

Nova Kapela 
Priključak vode 27.780,00 27.780,00 - 

10. 
„Antun Mihanović“ 

Nova Kapela, PŠ 
Dragovci 

Popravak poda 30.000,00 30.000,00 - 

11. 

„Ivan Goran Kovačić“ 
Staro Petrovo Selo 

Izrada projekta 
instalacija unutarnje 
i vanjske hidrantske 

mreže 

16.250,00 16.250,00 - 

12. Okučani Izrada ograde škole 18.768,25 18.768,25 - 

13. 
Stjepan Radić 

Oprisavci, PŠ Svilaj 
Sanacija krova 31.214,00 31.214,00 - 

14. Markovac, Vrbova 

Sufinanciranje 
projekta 

izvodljivosti za 
školsku športsku 

dvoranu 

30.000,00 30.000,00 - 

15. 
„Ivan Mažuranić“ 

Sibinj 

Izmjena stolarije na 
istočnom i 

zapadnom krilu 
zgrade-južna strana 

130.000,00 130.000,00 - 

16. Nadzor 
 

40.000,00 40.000,00 - 

17. Legalizacija objekata 
 

47.727,87 47.727,87 - 

UKUPNO 
1.293.337,35 1.293.337,35 
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Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja osnovnih škola Brodsko-posavske županije u 2013. godini ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 8/2013.).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA:021-01/14-01/40

URBROJ:2178/1-01-14-1

Slavonski Brod, 9. travnja 2014.

PREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

b) Opremanje školskih objekata – po utvrđenim prioritetima opreme i školskih objekata

Red. 
broj Objekt Opis potrebne opreme Plan 

Izvori  financiranja 
BPŽ Ostali 

izvori 

1.

 

„Vjekoslav Klaić“ 
Garčin

 

Opremanje kuhinje: 
-
 

plinska peć
 -

 
plinski kotao

 -
 

hladnjak
 -

 
police

 -
 

namještaj, elementi
 -

 
tanjuri

 -

 

escajg

 -

 

lončići

 Opremanje 
blagovaonice sa 
stolovima i stolicama

 
Opremanje garderobe s 
vješalicama na zid

 

140.000,00

 
140.000,00

 
-

 

2.

 

„Vjekoslav Klaić“ 
Garčin

 

Učionički namještaj 4 
kompleta

 

80.000,00

 

80.000,00

 

-

 

3.

 

„Antun Mihanović“ 
Nova Kapela

 

10 stolova za blagovaonicu

 

Štednjak za školsku kuhinju

 

6 vješalica za odjeću, zidne

 

Napa za školsku kuhinju

 

Zastori za prozore za 14 
učionica

 

2 LCD projektora

 

120.000,00

 

120.000,00

 

-

 

4.

 

„Ivan Meštrović“ 
Vrpolje

 

2 računala

 

2 LCD projektora

 

Sportski rekviziti

 

25.000,00

 

25.000,00

 

-

 5.

 

Okučani

 

Oprema za školsku športsku 
dvoranu

 

43.676,65

 

43.676,65

 

-

 

UKUPNO

 

408.676,65

 

408.676,65
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25.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 

br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10., 90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94/13) članka 7. Uredbe o načinu izračuna 

iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 

2014. godini („Narodne novine“  br. 29/13. ), članka 7. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih 

prava za financiranje minimalnog financijskog standarda  javnih potreba osnovnih škola i učeničkih domova u 

2014. godini („Narodne novine“ br.  29/13.), članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ broj 15/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Brodsko-posavske županije na 6. 

sjednici, održanoj 9. travnja 2014. donijela je

PLAN 

rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
osnovnih škola Brodsko-posavske županije u 2014. godini

Članak 1.

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

osnovnih škola Brodsko-posavske županije utvrđuju se ukupno bilančna sredstva za tu namjenu u iznosu od  kako 

slijedi:

Ukupna vrijednost investicije je 5.175.000,00 kuna. U 2015. godini potrebno je u Proračunu osigurati 

1.888.261,00 kuna. 

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 

imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Brodsko-posavske županije u 2013. godini 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 8/2013.)

Red.  
broj  

Osnovne  škole  Opis  radova  Plan  
Izvori  financiranja  

BPŽ  Ostali izvori  
1. OŠ „Agust 

Šenoa“ 
Gundinci  

 
Obnova i 

rekonstrukcija  

3.111.739,00  3.111.739,00  -  

2. OŠ „Agust 
Šenoa“ 

Gundinci  

Doprojektiranje  85.000,00  85.000,00  -  

3. OŠ „Agust 
Šenoa“ 

Gundinci  

Nadzor  90.000,00  90.000,00  -  

 
UKUPNO

  
3.286.739,00

 
3.286.739,00

 
-
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Članak 3.

Plan stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/14-01/39
URBROJ: 2178/1-01-14-1
Slavonski Brod, 9. travnja 2014.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

26.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 
br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94/13.) članka 7. Uredbe o načinu izračuna 
iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
2014. godini („Narodne novine“ br. 7/14), članka 5. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih 
prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini 
(„Narodne novine“ br. 7/14.)   i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 15/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Brodsko-posavske županije na 6.  sjednici, 
održanoj 9. travnja 2014. donijela je

PLAN 

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola 

Brodsko-posavske županije u 2014. godini

Članak 1.

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola 

Brodsko-posavske županije u 2014. godini utvrđuju se ukupno bilančna sredstva za te namjene u iznosu od kako 

slijedi:

a) Tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata      736.415,44 kuna

b) Opremanje školskih objekata         257.938,56 kuna
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a ) Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola         

Red. 
broj Objekt Opis radova Plan 

Izvori  financiranja 
BPŽ Ostali 

izvori 
1. Medicinska škola, 

Slavonski Brod 
Završetak radova 

na kanalizaciji 
30.000,00 30.000,00 - 

2. 

Industrijsko- 
obrtnička škola, 
Slavonski Brod 

Sufinanciranje 
izrade projektne 

dokumentacije za 
spojni hodnik i 
obnovu fasade, 
krova i stolarije 

75.000,00 55.000,00 

20.000,00 
(vlastiti 
prihodi 
škole) 

3. Industrijsko-
obrtnička škola, 
Slavonski Brod 

Izrada sustava 
tehničke zaštite 

77.000,00 77.000,00 - 

4. 
Industrijsko-

obrtnička škola, 
Slavonski Brod 

Postavljanje 
optičkog kabla, 

keramike i knaufa u 
radionici 

80.000,00 80.000,00 - 

5. 
Matija Antun 

Reljković, Slavonski 
Brod 

Izrada troškovnika 
adaptacije i 

prenamjene zgrade 
skladišta u hostel 

37.000,00 37.000,00 - 

5. 
Obrtnička škola, 
Slavonski Brod 

Izrada projektne 
dokumentacije za 

obnovu i dogradnju 
škole, dug 

20.000,00 20.000,00 - 

6. Matija Antun 
Reljković, Slavonski 

Brod 

Rekonstrukcija 
krova na školi 

200.000,00 200.000,00 - 

7. 
Matija Antun 

Reljković, Slavonski 
Brod 

Ishodovanje 
uporabne dozvole 

za školsku sportsku 
dvoranu 

60.000,00 60.000,00 - 

8. SŠ  Ličilački radovi 100.000,00 100.000,00  
9. Legalizacija  60.000,00 60.000,00 - 
10. Nadzor  17.415,44 17.415,44  

UKUPNO 736.415,44 736.415,44  
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Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan rashoda za materijal,dijelove i usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2013. godini ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 8/2013.)

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/14-01/41
URBROJ:2178/1-01-14-1
Slavonski Brod, 9. travnja 2014.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

b) Opremanje školskih objekata

Red. 
broj Objekt Opis potrebne opreme Plan 

Izvori  financiranja 
BPŽ Ostali 

izvori 
1. 

Inustrijsko-obrtnička 
škola, Slavonski Brod 

Računalna oprema i 
softver za CNC 

tehnologiju 
95.000,00 95.000,00 - 

2. Matija Antun 
Reljković, Slavonski 

Brod 

Opremanje kabineta za 
fiziku 

50.000,00 50.000,00 - 

3. Klasična gimnazija, 
Slavonski Brod 

Oprema i instalacija za e-
dnevnike 

58.000,00 58.000,00 - 

4. Ekonomsko-
birotehnička škola, 

Slavonski Brod 

Opremanje kabineta za 
fiziku, biologiju i kemiju 

54.938,56 54.938,56  

UKUPNO 257.938,56 257.938,56  
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27.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 

br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10., 90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94/13) članka 7. Uredbe o načinu izračuna 

iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 

2014. godini („Narodne novine“  br. 29/13. ), članka 7. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih 

prava za financiranje minimalnog financijskog standarda  javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 

2014. godini („Narodne novine“ br.  29/13.) članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ broj 15/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Brodsko-posavske županije na 6.  

sjednici, održanoj 9. travnja 2014.  donijela je

PLAN 

rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2014. godini

Članak 1.

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih 

škola Brodsko-posavske županije utvrđuju se ukupno bilančna sredstva za tu namjenu u iznosu od  kako slijedi:

Red. 
broj 

Srednje škole  Opis  radova  Plan  
Izvori  financiranja  

BPŽ  Ostali izvori  
1. Industrijsko-

obrtnička 
škola, 

Slavonski 
Brod  

 
Izgradnja spojnog 
hodnika između 
dva objekta škole  

1.000.000,00  1.000.000,00  -  

2. Industrijsko-
obrtnička 

škola, 
Slavonski 

Brod  

Program 
energetske 

učinkovitosti; 
izrada fasade, 

zamjena stolarije i 
izolacija krova  

967.487,00  967.487,00  -  

3. Industrijsko-
obrtnička 

škola, 
Slavonski 

Brod  

Izrada projekta 
energetske 

učinkovitosti za 
fasadu, stolariju i 

krov  

43.750,00  43.750,00  -  

4. Nadzor  40.000,00  40.000,00  -  

UKUPNO  
2.051.237,00  2.051.237,00  -  
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U Proračunu Županije za 2014. godinu za  nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini srednjih škola je planirano 2.051.237,00 kuna.

Radovi na poboljšanju energetske učinkovitosti vršit će se u 2014. i 2015. godini. U Proračuna za 2015. 

godinu potrebno je planirati 980.000,00 kuna.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2013. godini ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 8/2013.)

Članak 3.

Plan stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/14-01/42
URBROJ:2178/1-01-14-1
Slavonski Brod, 9. travnja 2014.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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28.

Na temelju članka 7. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2014. godini («Narodne novine» broj 7/13), i Odluke o 

kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog  standarda  javnih 

potreba osnovnog školstva u    2014. godini  («Narodne novine» broj 7/14 ) i članka  34. Statuta Brodsko – 

posavske županije, («Službeni vjesnik» broj 15/13-pročišćeni tekst),  Županijska skupština   Brodsko – posavske 

županije na 6.  sjednici, održanoj  9. travnja 2014. godine donijela  je 

ODLUKU

o kriterijima i mjerilima  za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje   minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba   osnovnog školstva  u  2014. godini na području Brodsko-posavske županije

 Članak 1.

        Ovom Odlukom utvrđuju se  kriteriji i mjerila, te način  rasporeda sredstava u 2014. godini, planiranih za 
materijalne troškove, kapitalne projekte i investicijsko održavanje u osnovnom školstvu Brodsko-posavske 
županije, a provođenje iste  bit će usklađeno s  Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje  minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva 
u   2014. godini.      

Članak 2.

        U Proračunu Brodsko-posavske županije za financiranje  decentraliziranih funkcija osnovnog školstva 
osiguravaju se sredstva za:

1.  materijalne i financijske rashode osnovnih škola nužne za realizaciju  nastavnog   plana i programa
2. rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg investicijskog  održavanja 
3. rashode za nabavu proizvedene  dugotrajne imovine i dodatna ulaganja  na nefinancijskoj   imovini.

Članak 3.

       Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u  2014. godini («Narodne novine» broj 7/14.) utvrđena 
su ukupna bilancirana sredstva za Brodsko-posavsku županiju  u iznosu od 

24.291.198,00 kn

 koja su raspoređena na:

- materijalne i financijske  rashode   u iznosu od  19.302.445,00 kn
-  rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog  održavanja     1.702.014,00 kn
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna  ulaganja  na nefinancijskoj  imovini     
             3.286.739,00 kn  
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Članak 4.

      Materijalni i financijski rashodi  sukladno Računskom planu  za  proračunsko računovodstvo  obuhvaćaju:
skupinu  32  -  Materijalni rashodi
skupinu  34   -  Financijski rashodi
 
      Osnovnim školama nad kojima Brodsko-posavska županija ima osnivačka prava, odobravaju se financijska 
sredstva  za materijalne i financijske rashode  prema:

1. kriteriju stvarnih rashoda za:
         -    energiju
- hitne  intervencije ( redovite propisane kontrole radnog prostora, instalacija i postrojenja i 
otklanjanje nedostataka  utvrđenih inspekcijskim  nalazima kada ti nedostaci ugrožavaju sigurnost učenika i 
zaposlenih)
- pedagošku dokumentaciju
- zakupnine i najamnine
- prijevoz učenika sukladno  Zakonu o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- zdravstvene preglede zaposlenika 

2. kriteriju broja učenika, broja razrednih odjela, osnovnoj školi, broju područnih škola, broju računala   za:
- naknade troškova zaposlenih ( službena putovanja, stručno    
usavršavanje )
      -  uredski materijal i ostali materijalni rashodi
      -   sitni inventar i auto gume
      -   usluge telefona i pošte
      -   usluge promidžbe i informiranja
      -   komunalne usluge
      -   premije osiguranja
      -   ostale usluge
      -   intelektualne usluge
      -   računalne usluge
      -   reprezentaciju
      -   članarine
      -   financijske usluge
      -   nespomenuti rashodi poslovanja

    Mjerila za ovu vrstu rashoda i navedene  kriterije su:
- 20,00 kn  po učeniku
- 110,00 kn po razrednom odjelu
- 1.900,00 kn po osnovnoj školi
- 200,00 kn po područnoj školi
- za korištenje računalne opreme 15,00 kn po računalu
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Red. 
broj

: 

 
 

Naziv škole 

 
 

Sjedište i adresa 

Osnovne škole-ostali dio Županije-    prema 
programu 

   broj 
ucenika 

broj 
odjela 

    broj 
područnih    
škola 

 broj  
računala 

 1. 
 

Osnovna škola 
Ljudevita Gaja 

Nova  Gradiška, 
Ljudevita Gaja 24 

655 36 3 50 

2. Osnovna škola 
"Mato Lovrak"    

Nova Gradiška, 
Maksimilijana 
Benkovićeva 39 

709 34 3 70 
 

3. Osnovna glazbena 
škola 

Nova Gradiška 106 6 0 0 
 

4. Osnovna škola "Antun 
Matija Reljkovic“ 

Bebrina b.b.   306 22 6 29 
 

5. Osnovna škola 
"Viktor Car Emin" 

D. Andrijevci, Trg kralja 
Tomislava 

305 17 3 40 
 

6. Osnovna škola 
Augusta  Šenoe 

Gundinci, Stjepana 
Radića 3 

218  14 0 16 
 

7. Osnovna škola 
"Vjekoslav Klaić" 

Garčin,Kralja Tomislava 
75 

422 25 5 28 
 

   8. Osnovna škola 
"Ivan Mažuranić" 

Sibinj,108.brigade ZNG 4 636 38 6 60 
 

9. 
 

Osnovna škola 
"Josip Kozarac" 

Slavonski Šamac, Trg 
Stjepana Radića 3 

207 11 0 20 

10. Osnovna škola 
Sikirevci 

Sikirevci, Ljudevita Gaja 
11 

193 10 0 25 
 

11. Osnovna škola 
"Dr. Stjepan 
Ilijašević" 

Oriovac, Frankopanska 
bb 

409 25 3 56 

   12. Osnovna škola 
"Ljudevit Gaj" 

Lužani, Vladimira Nazora 
59 

156 11 2 20 
 

  13. Osnovna škola 
"Ivan Meštrović" 

Vrpolje, Bana Jelačića 50 331 19 2 38 
 

  14. Osnovna škola 
"Ivan Filipović" 

Velika Kopanica, Trg 
Presvetog Trojstva 15 

338 21 2 28 
 

  15. Osnovna škola 
„Stjepan Radić“ 

Oprisavci 242 18 6 23 
 

  16. OŠ "Matija Gubec" Cernik, Školska 20 299 19 5 40 
 

  17. Osnovna škola 
"Matija Antun 
Relković" 

Davor, Ignjata Brlića 1 314 17 1 51 

  18. Osnovna škola 
Dragalić 

Dragalić, Trg svetog 
Ivana Krstitelja 3 

115 9 1 17 
 

  19. Osnovna škola 
Antun Mihanović 
Nova Kapela 
Batrina 

Nova Kapela  Batrina, 
Stjepana Radića 156 

370 26 7 30 
 

  20. Osnovna škola 
Okučani 

Okučani,Zagrebačka 15 525 34 5 53 
 

 

Opseg djelatnosti osnovnog školstva u školskoj godini 2013./2014.god.:
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Članak 5.

         Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva  isplaćuju se dobavljačima  
na temelju  financijskog plana  škola usklađenim s ovom Odlukom  i mjesečnog zahtjeva o ostvarenim rashodima 
za protekli mjesec, do 1/12 godišnjeg  plana. 
         Zahtjev za doznaku sredstava  za protekli mjesec,  uz skenirani račun stvarnog rashoda  škole prosljeđuju 
Upravnom odjelu za obrazovanje,šport i kulturu od 15. do 25. u tekućem mjesecu za protekli mjesec.  

Članak 6.

 Hitne intervencije

   Rashode  za propisane kontrole radnog  prostora, instalacija i postrojenja, rashode nastale zbog 
otklanjanja nedostataka utvrđenih inspekcijskim nalazom, bojenje zidova, škola realizira uz prethodnu suglasnost 
Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu. 

U izdatke otklanjanja nedostataka utvrđenih inspekcijskim nalazom priznaju se:

- ispitivanje hidrantske mreže
- periodični pregled i kontrolno ispitivanje, te servisiranje vatrogasnih aparata,
- ispitivanje aparata i oruđa s povećanim opasnostima
- pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih sustava centralnog grijanja prije početka sezone grijanja
- ispitivanje električnih instalacija
- ispitivanje gromobranskih instalacija
- izrada procjene opasnosti i odgovarajućih planova prema propisima kojima se regulira zaštita na radu i zaštita 
od požara

   Školama se priznaju izdaci  za tekuće održavanje koje se odnosi na popravak kvarova koji se ne mogu 
planirati, a nužni su  radi  održavanja sredstava rada i opreme  i osiguranja pretpostavki za redovito funkcioniranje 
škole. 

Izdaci tekućeg održavanja škole su:

- izvanredne intervencije na elektroinstalacijama
- izvanredne  intervencije na uređajima centralnog grijanja

  21. Osnovna škola 
Ante Starčevića 

Rešetari, Vladimira 
Nazora 23 

205 11 0 38 
 

 
  22. 

 
Osnovna škola 
"Vladimir Nazor" 

 
Adžamovci, Stjepana 
Radića 3 

 
281 

 
20 

 
4 

 
31 

  
  23. 

Osnovna škola 
Ivana Gorana 
Kovačića 

Staro Petrovo Selo, 
Matije Gupca 29 

304 19 4 57 

 
  24. 

Osnovna škola 
Markovac 

Vrbova 95 9 1 20 

  UKUPNO 7741 471 69 840 

 (podaci iz tablice – veljača  2014.god.).        
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- izvanredne intervencije na sanitarnim čvorovima
- izvanredne intervencije na kanalizaciji
- izvanredne intervencije na vodovodnoj mreži
- izvanredne intervencije na krovovima
- popravak peći na kruta goriva i čišćenje dimnjaka na objektima koji za grijanje koriste kruta goriva
- servis plamenika, cirkulacijskih pumpi, detektora plina i ostalog u vezi sa centralnim   grijanjem

Članak  7.

    Energenti

       Osnivač raspisuje javno nadmetanje za nabavu energenata za škole kojima je osnivač.
       Rashode za energente koje škola koristi za grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu, škola iskazuje u 
okviru zahtjeva za plaćanje ukupnih mjesečnih  troškova.
      Škola usklađuje nabavku energenata s  godišnjim planom potrošnje, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela 
za obrazovanje, šport i kulturu.       

Članak 8.

Prijevoz učenika

 Osnivač raspisuje javno nadmetanje za nabavu usluge prijevoza učenika za škole kojima je osnivač.
              Sredstva namijenjena za prijevoz učenika osnovnih škola posebnim linijskim prijevozom namjenski se 
koriste za prijevoz učenika, za potrebe odgojno – obrazovnog  procesa, a u okviru nastavnog plana i programa. 
Plaćanje usluga prijevoza vrši se temeljem  ispostavljenih  računa  u mjesecu za prethodni mjesec. Prijevoznik 
dostavlja račun školi na  kontrolu i ovjeru, a potom Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu na plaćanje u 
skladu s Ugovorom.

Članak  9.

Pedagoška dokumentacija

             Rashode za pedagošku dokumentaciju  za početak i kraj školske godine škola iskazuje  Upravnom odjelu 
za obrazovanje, šport i kulturu  u okviru zahtjeva za doznaku ukupnih mjesečnih troškova ( sa skeniranim  
računom ovjerenim od strane ravnatelja škole u privitku).
             Popis potrebne pedagoške dokumentacije utvrđuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa -Uprava 
za školstvo.

Članak 10.

 Zdravstveni pregledi zaposlenika

             Rashode za zdravstvene i sistematske preglede zaposlenika,iskazuju se temeljem Zakona o zaštiti 
pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 43/09) Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i 
namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 115/2010.). Ovu vrstu rashoda škola iskazuje u 
okviru mjesečnog zahtjeva  sa skeniranim računom i popisom djelatnika.
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Članak 11.

Zakupnine

             Rashodi za zakupnine podmiruju se u stvarnim iznosima utvrđenim ugovorom koji  korisnik zaključuje sa 
zakupodavcem  u skladu s Odlukom župana Brodsko-posavske županije o uvjetima i kriterijima za uzimanje i 
davanje u najam prostora i opreme u školskim i drugim objektima  od 12. prosinca 2012. godine.
         

Članak 12.

Osiguranje imovine

              Škola zaključuje ugovor s osiguravajućom kućom, a sredstva za osiguravanje imovine planira u okviru  
materijalnih i financijskih rashoda (opseg djelatnosti).

Članak  13.

Kapitalna ulaganja

               Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
podrazumijevaju sve kapitalne projekte za kojima postoji opravdana potreba. Pri tome se obavezno primjenjuju 
standardi i normativi prostora i opreme koje utvrđuje ministar znanosti, obrazovanja i športa.
              Sredstva za kapitalne projekte će biti raspoređena prema Planu rashoda za nabavu  proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja  na nefinancijskoj imovini  u osnovnom školstvu Brodsko-posavske 
županije  u 2014. godini kojim se planiraju kapitalni projekti osnovnog školstva  koji će se realizirati tijekom 
2014. godine, a za koje će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dati suglasnost.

Članak 14.

Investicijsko održavanje i opremanje

     Pod rashodima za materijal, dijelove i usluge  investicijskog održavanja škola  podrazumijeva se:

- investicijsko održavanje školskog prostora kao predvidivo i plansko   
     održavanje i obnavljanje  školskih zgrada
- predvidivo i plansko održavanje i obnavljanje ugrađene opreme, kao i obnavljanje i zamjena pokretne 
opreme, nastavnih sredstava  i pomagala.

         Sredstva  za  materijal, dijelove i usluge investicijskog održavanja  škola  raspoređivat će se  prema  Planu 
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u 2014. godini.

Redoslijed prioriteta u izvođenju investicijskih radova  na školskim objektima 
      
- održavanje kotlovnica i sustava grijanja
- održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija
- održavanje krovova
- održavanje elektroinstalacija
- održavanje vanjskih zatvora ( prozori i vrata )
- ostali zahvati
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Članak  15.

         Sredstva za pokriće navedenih decentraliziranih funkcija osiguravaju se putem izvornih prihoda iz dodatnog 
udjela poreza na dohodak po stopi od 3,1% i s pozicije potpore izravnanja  za decentralizirane funkcije Državnog 
proračuna Republike Hrvatske u  2014. godini.
  

Članak  16.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/14-01/37
URBROJ: 2178/1-01-14-1
Slavonski Brod,  9. travnja 2014.         

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

29.

Temeljem članka 7. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći  izravnanja za decentralizirane funkcije 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za  2014. godinu («Narodne novine» broj 7/2014. ), Odluke 
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2014.  godini  («Narodne novine» broj  7/2014.) i članka 34. Statuta 
Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 15/13-pročišćeni tekst) 
Županijska skupština Brodsko-posavske županije na 6. sjednici održanoj 9. travnja 2014. godine donijela je 

ODLUKU

o kriterijima i mjerilima  za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba srednjih škola u 2014. godini 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola na području Brodsko-posavske županije u 2014. godini u 
okviru bilančnih sredstava, temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2014. godini 
(«Narodne novine» broj 7/2014).

Ova Odluka će se provoditi sukladno  uvodno navedenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i 
mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova  
u 2014. godini.
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Članak 2.

Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2014.  godini («Narodne novine» broj 7/2014.)  
utvrđena su ukupna bilančna sredstva za Brodsko-posavsku županiju u 2014. godini za srednje školstvo u 
iznosu od 

14.461.507 kune

Navedena sredstva namijenjena su za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
srednjeg školstva u srednjim školama za koje Brodsko-posavska županija ima osnivačka prava prema sljedećem 
popisu:

Red.br. Naziv škole Broj učenika Broj odjela Broj građevina 
 1. Srednja škola „Matija Antun 

Reljkovic“, Slavonski Brod 
927 32 3 

2. Obrtnička škola, Slavonski Brod 703 34 3 
3. Gimnazija „Matije Mesić“, Slavonski 

Brod 
984 36 2 

4. Industrijsko-obrtnička škola, 
Slavonski Brod 

962 39 5 

5. Tehnička škola, Slavonski Brod 764 28 1 
6. Ekonomsko-birotehnička škola, 

Slavonski Brod 
711 27 1 

7. Srednja medicinska škola, Slavonski 
Brod 

456 16 1 

8. Gimnazija Nova Gradiška 433 16 1 
9. Industrijsko-obrtnička škola, Nova 

Gradiška 
623 24 3 

10. Elektrotehnička i ekonomska škola, 
Nova Gradiška 

372 16 2 

11. Klasična gimnazija fra Marijana 
Lanosovića s.p.j., Slavonski Brod 

237 8 1 

12. Glazbena škola, Slavonski Brod 28 1 1 
UKUPNO  7200 277 24 
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Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta sredstva za financiranje javnih potreba Klasične gimnazije 
fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod osiguravaju se u  Proračunu Brodsko-posavske 
županije.
Osnivač Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića Slavonski Brod je Hrvatska franjevačka provincija svetog 
Ćirila i Metoda, Zagreb.

Članak 3.

Za osiguranje minimalnog financijskog standarda srednjih škola u 2014. godini osiguravaju se sredstva za 
sljedeće rashode:

1. Materijalne i financijske rashode srednjeg školstva nužne za realizaciju nastavnog plana i programa 
srednjoškolskog obrazovanja.
Ukupni iznos u 2014. godini: 11.415.916 kuna.

2. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 
Ukupni iznos u 2014. godini: 2.051.237 kuna.  

3. Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
Ukupni iznos u 2014. godini: 994.354 kuna.

Članak 4.

Srednjim školama nad kojima Brodsko-posavska županija ima osnivačka  prava, odobravaju se financijska 
sredstva  za materijalne i financijske rashode prema sljedećim kriterijima:

1. KRITERIJ BROJA UČENIKA , BROJA RAZREDNIH ODJELA, UKUPNO ZA ŠKOLU I 
BROJU RAČUNALA za sljedeće vrste troškova:

- uredski materijal, materijal za nastavu i pedagošku dokumentaciju,
- komunalne usluge i naknade,
- usluge HT-a (telefonski, telefaks i poštarina),
- pedagoška i druga obvezatna periodika, časopisi prema uputi Ministarstva 
   znanosti, obrazovanja i športa,
- izdaci za nabavu pribora za izvođenje nastavnih planova i programa, nabavu    
  sitnog inventara i sredstava zaštite na radu,
- seminari, stručna literatura i časopisi,
- bankarske usluge i zatezne kamate, te usluge FINA-e,
- intelektualne usluge, usluge studentskog servisa,
- reprezentacija,
- dnevnice i izdaci putovanja na službenom putu,
- izdaci za stručno usavršavanje, a prema programu Ministarstva znanosti,   

        obrazovanja i športa,
      - povećani troškovi za korištenje računalne opreme, i to: održavanje software,   
        popravak računala, potrošni materijal i sl.
      - nužne staklarske usluge,
      - izdaci za čuvanje objekta,
      - izdaci za korištenje vlastitog prijevoznog sredstva (registracija, servisi, benzin   
        i dr.),
      - ostali tekući izdaci koji su nužni za ostvarivanje nastavnog plana i program
        rada škole.

Kriteriji za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda  iz stavka 1. ovog članka 
u 2014. godini su:
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      - cijena po učeniku u iznosu od 18 kuna mjesečno,  
      - cijena po razredom odjelu u iznosu od 216,00 kuna mjesečno,
      - cijena po srednjoj školi u iznosu od 2.025 ,00 kuna mjesečno,
      - za korištenje i održavanje informatičke opreme 17,00 kuna po računalu 
        mjesečno.

2. KRITERIJ STVARNIH RASHODA za sljedeće vrste troškova:

- energenti za grijanje, rasvjetu i pogon škole,
- otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim 
   tijelima (inspekcijski nalazi),
- nastavni materijal učenika strukovnih škola,
- pedagoška dokumentacija,
- natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole,
- zdravstveno osiguranje učenika, 
- zdravstveni pregledi zaposlenika škole,
- zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave,
- prijevoz zaposlenika za dolazak na posao i odlazak s posla,
- osiguranje imovine.

Postupak plaćanja izdatka

Dokumentaciju o izdacima škola dostavlja Županiji – Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu  na način 
utvrđen u ovoj Odluci i Naputku br. 1 Upravnog odjela za Proračun i financije.
Sva plaćanja srednjih škola prema dobavljačima izvršavaju se izravno temeljem zahtjeva škole putem 
jedinstvenog računa Proračuna.

Članak 5.

Na temelju potreba i zahtjeva škola Brodsko-posavska županija u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu 
provodi objedinjeni postupak nabave za 2013. i to za:

a) ROBE
1. uredski namještaj
2. uredski materijal
3. potrošni materijal (sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe),
4. računala i računalna oprema.

Članak 6.

Prijevoz zaposlenika

Rashodi za prijevoz zaposlenika srednjih škola podmiruju se u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 7.

Energenti

Škola ima obvezu, radi uspoređivanja s planom, voditi evidenciju o utrošenim količinama energenata po vrstama, 
a naručivanje vršiti uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu.
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Članak 8.

Nastavni materijal

Financijsko praćenje ovoga izdatka realizira se prema broju učenika koji praktičnu nastavu izvode u školskim 
radionicama, kabinetima i laboratorijima.

Sredstva za nastavni materijal raspoređuju se prema područjima rada, kako slijedi:
a) strojarstvo, strojarska energetika, mehanika, zdravstvo, graditeljstvo, obrada drveta, tekstil-koža, 

prehrana, osobne usluge - najviše do 9 kuna mjesečno po učeniku,

b) elektrotehnika, ugostiteljstvo (konobar), poljoprivreda i šumarstvo, veterina,  promet – najviše do 
13,50 kuna mjesečno po učeniku,

c) ugostiteljstvo (kuhar, slastičar), djeca s teškoćama u razvoju – najviše do 18,00 kuna mjesečno po 
učeniku.

Ako učenici izrade praktični dio završnog ispita u školskim radionicama, kabinetima i laboratorijima, školi se 
priznaje trošak za materijal za taj dio završnog ispita. Najveći iznos koji se može priznati školi po toj osnovi, a po 
dostavljenoj preslici računa je umnožak broja učenika koji su izradili praktični dio završnog ispita i dvostruke 
cijene odgovarajućeg područja rada.

Sredstva u navedenim iznosima osiguravaju se samo u sklopu raspoloživih sredstava. Ovi izdaci mogu se 
obračunavati i iskazivati samo za vrijeme obavljanja praktične nastave.

Članak 9.

Zakupnine za prostor i opremu

Za najam prostora i opreme škola postupa po Odluci o uvjetima i kriterijima za uzimanje i davanje u najam 
prostora i opreme u školskim i drugim objektima koju je donio župan Brodsko-posavske županije 12. prosinca 
2012.

Članak 10.

Pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine

Škola naručuje pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine kod odabranog dobavljača, a prema 
Pravilniku o obrascima i sadržaju  pedagoške dokumentaciji i evidencije o učenicima u srednjim školama i 
učeničkim domovima u školskim  ustanovama ( Narodne novine br. 47/96.,63/96.) 

Članak 11.

Zdravstveni pregled zaposlenika

Rashodi za zdravstvene preglede zaposlenika iskazuju se temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 
(«Narodne novine» broj 43/09) i Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama 
(«Narodne novine» broj 115/2010.). 
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Članak 12.

Zdravstveno osiguranje učenika

Izdatke za zdravstveno osiguranje učenika škola iskazuje i dostavlja Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i 
kulturu u okviru tablice mjesečnih ukupnih troškova s preslikama računa.

Članak 13.

Osiguravanje imovine

Škola zaključuje Ugovor s osiguravajućim društvom, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

             Članak 14.

Hitne intervencije

Potrebe za opravdanim financijskim sredstvima za propisane kontrole radnog prostora, instalacija i postrojenja, 
rashode nastale zbog otklanjanja nedostataka utvrđenih inspekcijskim nalazom, bojenje zidova, škola realizira uz 
suglasnost Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu.

U izdatke otklanjanja nedostataka utvrđenih inspekcijskim nalazom priznaju se:
- ispitivanje hidrantske mreže,
- periodični pregled i kontrolno ispitivanje, te servisiranje vatrogasnih aparata,
- ispitivanje aparata i oruđa s povećanim opasnostima,
- pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih sustava centralnog grijanja prije početka sezone grijanja,
- ispitivanje električnih instalacija,
- ispitivanje gromobranskih instalacija,
- izrada procjene opasnosti i odgovarajućih planova prema propisima kojima se regulira zaštita na 

radu i zaštita od požara.

Školama se priznaju izdaci za tekuće održavanje koje se odnosi na popravak kvarova koji se ne mogu planirati, a 
nužni su radi održavanja sredstava rada i opreme i osiguranja pretpostavki za redovito funkcioniranje škole. 
Izdaci tekućeg održavanja škole su:

- izvanredne intervencije na elektroinstalacijama,
- izvanredne intervencije na uređajima centralnog grijanja,
- izvanredne intervencije na sanitarnim čvorovima,
- izvanredne intervencije na kanalizaciji,
- izvanredne intervencije na vodovodnoj mreži,
- izvanredne intervencije na krovovima,
- popravak peći na kruta goriva i čišćenje dimnjaka na objektima koji za grijanje koriste kruta 

goriva,
- servis plamenika, cirkulacijskih pumpi, detektora plina i ostalog u vezi sa centralnim grijanjem.

Članak 15.    

Investicijsko održavanje i opremanje

Pod rashodima za materijal, dijelove i usluge  investicijskog održavanja škola, podrazumijeva se:
- investicijsko održavanje školskog prostora kao predvidivo i plansko održavanje i obnavljanje 

školskih zgrada,
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- predvidivo i plansko održavanje i obnavljanje ugrađene opreme, kao i obnavljanje i zamjena 
pokretne opreme, nastavnih sredstava i pomagala.

Sredstva za materijal, dijelove i usluge  investicijskog održavanja škola raspoređivat će se prema Planu rashoda za 
materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola Brodsko-posavske županije za 
2014. godinu u kojem su specificirane  škole, namjene i iznosi sredstava.

Redosljed prioriteta u izvođenju investicijskih radova na školskim objektima u 2014. godini:
- održavanje kotlovnica i sustava grijanja,
- održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija,
- održavanje krovova,
- održavanje elektroinstalacija,
- održavanje vanjskih zatvora (prozori i vrata),
- ostali zahvati.

                                                      Članak 16.

Kapitalna ulaganja

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
podrazumijevaju sve kapitalne projekte za kojima postoji opravdana potreba.
Pri tome se obvezno primjenjuju standardi i normativi prostora i opreme koje utvrđuje ministar znanosti, 
obrazovanja i sporta kako slijedi: po učeniku 134,30 kuna godišnje. po razrednom odjelu 3.178,71 kuna godišnje i 
po školskoj zgradi 7.805,26 kuna godišnje.

Sredstva za kapitalne projekte realizirat će se prema Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Brodsko-posavske županije za 2014. godinu 
kojim se planiraju kapitalni projekti srednjeg školstva, a za koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
dalo suglasnost.

Članak 17.

Škole su obvezne napraviti Plan troškova po vrstama troškova iz članka 5. i 6. Odluke i isti dostaviti Upravnom 
odjelu za obrazovanje, šport i kulturu.

Škole su obvezne od 15. do kraja mjeseca  za protekli mjesec dostaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i 
kulturu zahtjeve za sva plaćanja prema dobavljačima sukladno Naputku br.1 Upravnog odjela za Proračun i 
financije. 

Članak 18.

Škole su obvezne planirati i namjenski trošiti doznačena sredstva pridržavajući se mjesečnog, odnosno, 
tromjesečnog iznosa planiranih sredstava.

Članak 19.

Sredstva za pokriće navedenih decentraliziranih funkcija osiguravaju se putem izvornih sredstava iz dodatnog 
udjela poreza na dohodak po stopi od 2,2% i s pozicije potpore izravnanja za decentralizirane funkcije Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.
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Članak 20.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
 BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/14-01/38
URBROJ: 2178/1-01-14-1
Slavonski Brod,  9. travnja 2014.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r. 

30.

Na temelju članka 120. i 121. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“,br.157/13) članka 4. Uredbe o 
načinu izračuna pomoći izravnanja  za decentralizirane  funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u 2014. godini („Narodne novine“, broj 7/14), točke V. Odluke o minimalnim financijskim 
standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2014. godini („Narodne 
novine“, broj 7/14.) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, br. 15/13 – pročišćeni tekst) Županijska skupština na 6. sjednici, održanoj dana 9. travnja  2014.  
godine, donijela je

ODLUKU

o rasporedu sredstava za rashode na nefinancijskoj imovini
Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2014. godini

I.

       Ovom Odlukom utvrđuje se raspored sredstava za rashode na  nefinancijskoj imovini Doma za starije i 
nemoćne osobe Slavonski Brod za 2014. godinu.

II.

       Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i 
nemoćne osobe u 2014. godini, Vlada Republike Hrvatske za Brodsko-posavsku županiju utvrdila je rashode za 
nabavu nefinancijske imovine u sveukupnom iznosu od  1. 843.943,00 kuna.

III.

           Primjenom kriterija i mjerila utvrđenih u Odluci o minimalnim financijskim standardima  za 
decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2014. godini ukupan iznos sredstava iz točke II. 
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ove Odluke rasporedit  će se za rashode nabave   proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od  
831.443,00
         
         Postrojenja i oprema
                                                                 
- modernizaciju kotlovnice                                                                                300.000,00 kn,
- oprema za grijanje, ventilaciju, hlađenje                                                         100.000,00 kn,
                                                                                                                          
- medicinska oprema za stacionar                                                                      200.000,00 kn,
                                                                                                   
-kuhinjska oprema i ostala oprema                                                                    143.943,00 kn,

-obnova voznog parka Dom u Novoj Kapeli                                                       87.500,00 kn,                                                    

  Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      ukupno                         1.012.500,00 kn

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           912.500,00 kn

-ugradnja vatrodojavnog sustava (nastavak na I etapu) II, III i IV 
 etapa                                                                                                                 200.000,00 kn,       

-PVC Homogeni pod-ugradnja medicinskih podova na
 stacionarnom dijelu Doma-hodnici i sobe  I i IV kat sa svim predradnjama  200.000,00 kn

 Dom Sveti Vinko Nova Kapela 
-prilagodba  objekta i opreme standardima                                                      312.500,00 kn,

-izrada projektne dokumentacije-glavnog projekta za dogradnju odjela         200.000,00 kn,
 Stacionara/hospicij i objekta za oboljele od Alzheimer sa stambenim blokom  
                                                                                      

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   ukupno                  100.000,00 kn

-Uređenje okoliša, prilaznih cesta i staza oko objekta Doma                         100.000,00 kn

                                                                                  SVEUKUPNO :         1.843.943,00 kn

                
IV.                                                                                                                                      

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

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 550-01/14-01/40
Urbroj: 2178/1-01-14-1
Slavonski Brod, 9. travnja 2014.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl. ing.građ., v.r.
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31.

Temeljem članka 7.Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu («Narodne novine» 7 /2014.), točke IV. i 
točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 
2014. godini ( «Narodne novine» 7/2014.) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ( «Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije», br.15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na    6.sjednici održanoj 9. 
travnja 2014. godine donijela 
 

ODLUKU

o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu decentraliziranih funkcija u zdravstvu u  
2014. godini na području Brodsko-posavske županije 

 I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila, način financiranja i raspored minimalnih financijskih standarda za 
zdravstvene ustanove u 2014. godini na području Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija) za 
sljedeće namjene:

-investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva,
-investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova prostora, medicinske i nemedicinske opreme i 
prijevoznih sredstava,
-informatizaciju zdravstvene djelatnosti,

a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene zaštite.

II.

Sredstva za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u Brodsko-posavskoj županiji u 2014. godini 
utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene 
ustanove u 2014. godini  («Narodne novine», br.7/2014.) u ukupnom iznosu od  15.333.358 kuna i to za:

- investicijsko i tekuće održavanje   4.461.250   kuna
- investicijsko ulaganje                    5.772.108   kuna
- otplata kredita                                5.100.000   kuna.  

III.

Investicijsko ulaganje obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
Investicijsko i tekuće održavanje obuhvaća dodatno ulaganje u nefinancijsku imovinu zdravstvenih 

ustanova kojim se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju 
funkcionalna svojstva nefinancijske imovine.
         Iznosi sredstava za otplate kredita koriste se za otplatu kredita sklopljenih u prethodnom razdoblju .

IV.

Kriteriji za financiranje zdravstvenih ustanova iz točke I. ove Odluke su:

- broj i veličina objekata u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost pojedine ustanove,
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- broj osiguranih osoba koje se liječe u pojedinoj zdravstvenoj ustanovi,
- broj ugovorenih kreveta u pojedinoj zdravstvenoj ustanovi,
- stanje medicinske opreme zdravstvenih ustanova,
- stanje zgrada unutar pojedine zdravstvene ustanove,
- funkcionalno stanje nefinancijske imovine,visina dosadašnjih ulaganja i dostignuti stupanj opremljenosti 
ustanova,kao i mogućnost investicijskog ulaganja ustanove iz svih izvora financiranja u prethodnim godinama,
- uključivanje projekata od prioritetne važnosti za podizanje dostupnosti zdravstvene zaštite.

Korektivni kriteriji su:

- završetak započetih investicija.

V.

Mjerila za utvrđivanje prava na bilančne troškove iz ove Odluke čini opseg djelatnosti svake zdravstvene 
ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

VI.

Raspored sredstava, primjenom kriterija i mjerila iz točki IV. i V. ove Odluke u 2014. godini na području 
Brodsko-posavske županije  utvrđuje se kako slijedi:

 

 
Zdravstvena ustanova  

Investicijsko i 
tekuce 
održavanje  

 
Investici-  
jsko ulaganje  

Otplata 
kredita  

 
Ukupno  

 
Opca bolnica «Dr. Josip Bencevic»  
Slavonski Brod  
LOKACIJA SLAVONSKI BROD  
 
LOKACIJA NOVA GRADIŠKA  
 
 
UKUPNO

 
 
 

 
 
 

1.213.077  
 

770.000  
 
 

1.983.077
 

 
 
 

1.262.000  
 

1.082.843  
 
 

2.344.843
 

 
 
 

3.950.000  
 

1.150.000  
 
 

5.100.000
 

 
 
 

6.425.077  
 

3.002.843  
 
 

9.427.920
 

 
 

Dom zdravlja Slavonski Brod
 

930.353
 

2.115.787
  

3.046.140
 Dom

 
zdravlja

 Dr. Andrija Štampar
 Nova Gradiška

 

1.067.830
 

662.270
  

1.730.100
 

Zavod za hitnu medicinu 
 Brodsko-posavske županije

 

400.000
 

419.208
  

819.208
 

Zavod za javno zdravstvo 
 Brodsko-posavske županije
 

79.990
 

230.000
  

309.990
 

Ukupno
 

4.461.250
 

5.772.108
 

5.100.000
 

15.333.358
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VII.

Zdravstvenim ustanovama iz točke VI. sredstva će se doznačavati na temelju dostavljenog zahtjeva i 
dokumentacije o provedenom postupku, dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba i ovjerenih privremenih i 
okončanih situacija za izvršene radove.

Zdravstvene ustanove dužne su zahtjev  i dokumentaciju iz prethodnog stavka ove točke dostaviti 
Upravnom odjelu za  zdravstvo i socijalnu skrb dostaviti do 5. u mjesecu.
Zdravstvene ustanove obvezuju se doznačena sredstva namjenski utrošiti.

VIII.

Ovlašćuje se župan  da utvrdi  popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava po pojedinim 
zdravstvenim ustanovama u okviru planiranog iznosa utvrđenog ovom Odlukom i isti dostavi  Ministarstva 
zdravlja radi davanja suglasnosti.

IX.

Župan će u slučaju potrebe donijeti Odluku o prenamjeni popisa prioriteta  za raspored dodijeljenih 
sredstava po pojedinim zdravstvenim ustanovama u okviru planiranog iznosa utvrđenog ovom Odlukom i 
zatražiti suglasnost Ministarstva zdravlja na izmjene Popisa prioriteta.       
  

X.

         Županija na zahtjev zdravstvene ustanove može predložiti Ministarstvu zdravlja  preraspodjelu ili 
prenamjenu utvrđenih bilančnih prava zdravstvenim ustanovama u sklopu ukupno utvrđenih sredstava za 
financiranje decentraliziranih funkcija zdravstva, ako utvrdi da je zbog provedbe plana i programa mjera 
zdravstvene zaštite to prijeko potrebno.Svoje zahtjeve zdravstvene ustanove podnose Županiji, Upravnom odjelu 
za zdravstvo i socijalnu skrb najkasnije do 15.lipnja 2014.godine.

XI.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 021-01/14-01/43
Ur. broj: 2178/1-01-14-1
Slavonski Brod, 9. travnja 2014.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić,dipl.inž.građ., v.r.
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32.

Na temelju  članka 117, 120 i članka 121. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine„ br. 157/13) članka 
7. Uredbe o načinu izračuna  iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u  2014. godini («Narodne novine», broj 7/14)i točke I.-XII. Odluke o minimalnim 
standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2014. 
godini («Narodne novine«, br 7/14), te članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije», broj 15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština na 6. sjednici održanoj 9. 
travnja 2014.  donijela je

ODLUKU

o kriterijima, mjerilima, te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u  
2014. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila, te način financiranja rashoda Doma za starije i nemoćne osobe 
Slavonski Brod (u daljenjem tekstu: Dom) u 2014. godini, a koje čine:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

II.

Odlukom o minimalnim  standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova  za 
starije i nemoćne osobe u 2014. godini («Narodne novine» ,broj 7/2014.) planirana sredstva za Dom su:

I. UKUPNI RASHODI U IZNOSU OD:     13.798.943,00

OD ČEGA ZA:

1. rashode za zaposlene        7.404.000,00
2. materijalne i financijske rashode        4.401.000,00
3. rashode za nefinancijsku imovinu                    1.843.943,00

4. hitne intervencije, investicijskog i tekućeg održavanja
    objekata, prostora, opreme i vozila            150.000,00

II. PLANIRANI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE U IZNOSU OD: 7.300.000,00                                                                                                   

III. RAZLIKA SREDSTAVA IZMEĐU UKUPNIH RASHODA
     I PLANIRANIH PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE                 6.498.943,00          
      KOJE OSIGURAVA ŽUPANIJA:             

III.

Razliku sredstava između ukupnih rashoda i planiranih rashoda za posebne namjene  osigurava Brodsko-
posavska županije u Proračunu za 2014. u ukupnom iznosu od  6.498.943,00 kuna i to za:
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-  rashode za zaposlene                4.505.000,00
- rashode za nabavu nefinancijske imovine:                    1.843.943,00

 (Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i   
rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima)
        - hitne intervencije (investicijsko  održavanje , oprema   

i nabava nefinancijske imovine) 150.000,00

Planirani prihod Doma za posebne namjene je prihod koji Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan 
vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između Doma i korisnika, odnosno obveznika 
plaćanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja Centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način.

IV.

RASHODI ZA ZAPOSLENE SU:
- plaće,
- ostali rashodi za zaposlene
- doprinosi na plaće.

   Kriteriji za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju se prema:
- Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelju, uvjetima 

prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih 
pravnih osoba, te centara za pomoć i njegu u kući,

- Zakonu o plaćama u javnim službama i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti 
poslova u javnim službama,

- Osnovici za izračun plaće radnika u javnim službama utvrđenoj kolektivnim ugovorom ili odlukom Vlade 
Republike Hrvatske,

- Odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i 
Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi koje se primjenjuju kao pravna pravila.

        Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju se prema broju zaposlenih, odnosno po korisniku 
(stalnog smještaja, korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike pomoći i njege u kući i dostave i pripreme obroka 
za vanjske korisnike).

V.

MATERIJALNI RASHODI DOMA SU:

- naknade troškova zaposlenicima (službena putovanja, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, 
stručno usavršavanje zaposlenika),

- rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijali i sirovine, energija, 
materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume),

- rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge 
promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i osobne 
usluge, računalne usluge i ostale usluge),

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja(premije  osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti 
rashodi poslovanja),

- ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne 
klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi).

Kriteriji za financiranje materijalnih i financijskih rashoda utvrđuju se prema broju korisnika Doma.
Mjerila za financiranje materijalnih i financijskih rashoda utvrđuju se po korisniku.
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VI.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE SU:
- materijalna imovina-prirodna bogatstva (zemljište),

- građevinski objekti,
- postrojenja i oprema,
- prijevozna sredstva,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Kriteriji za financiranje rashoda nefinancijske imovine utvrđuju se prema:
1. Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, 
opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi,

2. Stanju prostora i opreme prema intenzitetu ulaganja u prethodnim godinama, te ulaganju po korisniku.
Mjerila za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu utvrđuju se po korisniku.

VII.

Doznaka sredstava za  rashode poslovanja Doma izvršava se na temelju zahtjeva, odnosno mjesečnog 
izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (na četvrtoj razini Računskog plana) i 
ostvarenih prihoda za posebne namjene za protekli mjesec(na četvrtoj razini Računskog plana), koji potpisuju 
odgovorne osobe ,a dostavlja se upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Županije najkasnije do 10. u 
tekućem mjesecu  za protekli mjesec.

Doznaka sredstava za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini izvršava se na temelju dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa zakonom, te na 
temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove.

Dom je obvezatan zahtjev i dokumentaciju iz prethodnog stavka kao i uz zahtjev za potrebe hitnih 
intervencija ( investicijsko  održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine), dostaviti Upravnom odjelu za  
zdravstvo i socijalnu skrb.

VIII.
 
Sredstva planirana za nabavu nefinancijske imovine iz točke III. ove Odluke  koriste se na temelju plana 

nabave nefinancijske imovine koji donosi nadležno tijelo Doma i koji je Dom dužan s financijskim planom 
dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Županije.

Sredstva utvrđena za hitne intervencije koriste se prema stvarnim potrebama i opravdanosti,a  u okviru 
planiranih sredstava za tu namjenu.                                                    

IX.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 550-01/14-01/41
Urbroj: 2178/1-01-14-1
Slavonski Brod, 9. travnja 2014.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl. ing. građ., v.r.
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33.

Na temelju članka 43.,100.,117. i članka 120. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 157/13), 
članka 1.- 12.Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu , točke I-IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima 
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za  stanovanje korisnicima koji se griju na 
drva u  2014. godini ("Narodne novine", br. 7/14) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije", 15/13 – pročišćeni tekst) Županijska skupština na  6. sjednici održanoj 9. 
travnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb
Brodsko-posavske županije i pomoći za  stanovanje korisnicima 

koji se griju na drva u 2014. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i način financiranja centara za socijalnu skrb u Brodsko-
posavskoj županiji (Slavonski Brod i Nova Gradiška)i pomoći za  stanovanje korisnicima koji se griju na drva u  
2014. godini.

Članak 2. 

Brodsko-posavska županija za centre za socijalnu skrb  koji imaju sjedište na njenom području, osigurava 
sredstva za materijalne i financijske rashode  centara.

Materijalni rashodi centara su:
- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje 

zaposlenika).
- rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, 

materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume),
- rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge 

promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne 
usluge, računalne usluge i ostale usluge),

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela povjerenstava i 
slično (premije osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Financijski rashodi su:
-ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutna 

klauzula, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi).

Članak 3.

Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj radnika zaposlenih u centrima. 

Mjerilo je prosječni mjesečni iznos po radniku.

         Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u   2014. godini, 
sukladno stavcima 1. i 2. ovog članka, u Brodsko-posavskoj županiji iznosi:
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Članak 4.

Brodsko-posavska županija osigurava sredstva za pomoć za  stanovanje korisnicima koji se griju na drva. 
Kriterij za izdatke pomoći za  stanovanje korisnicima koji se griju na drva je broj korisnika planiran u 

2013. godini. 
Mjerilo je iznos od 950,00 kuna po korisniku pomoći za  stanovanje korisnicima koji se griju na drva. 
Minimalni financijski standard izdataka pomoći za  stanovanje korisnicima koji se griju na drva u  2014. 

godini, sukladno stavcima 1,2. i 3. ovog članka u Brodsko-posavskoj županiji iznosi:

Članak 5.

Minimalni financijski standardi utvrđeni u članku 3. i 4. ove Odluke čine osnovicu za izračun potpora 
izravnanja za decentralizirane funkcije Brodsko-posavskoj županiji, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 6.

Sredstva iz članka 3. ove Odluke Brodsko-posavska županija dužna je rasporediti centrima za socijalnu 
skrb u Županiji, a sredstva iz članka 4. Odluke  jedinicama lokalne samouprave na svom području.

Članak 7. 

         Doznaka sredstava centrima za rashode izvršava se na temelju mjesečnog izvještaja centara o stvarnim 
rashodima poslovanja centara za protekli mjesec (na četvrtoj razini Računskog plana ),koji potpisuju odgovorne 
osobe(računovođa i ravnatelj).
           
     Mjesečno izvješće i zahtjev centara  dostavljaju se Upravnom odjelu Brodsko-posavske županije najkasnije do 
10. u tekućem mjesecu, za protekli mjesec..

Članak 8.

           Radi osiguranja sredstava za troškove ogrijeva, jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev s podacima o 
korisnicima  zajamčene minimalne naknade  koji se griju na drva ,nadležnoj jedinici područne (regionalne) 
samouprave, najkasnije do rujna tekuće godine, odnosno  pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj 
skrbi.

                                                              

CENTRI      ZA 
SOCIJALNU SKRB 

BRODSKO-POSAVSKE 
             ŽUPANIJE 

Broj 
zaposlenih 

Prosječni mjesečni 
izdatak po radniku 

Materijalni i financijski 
rashodi u 2014. god. 

 70 2.040,00 kn       1.713.600,00kn 
CZSSB                           1.108.600,00 kn 
CZSNG                     605.000,00 kn   

 

BRODSKO-POSAVSKA 
ŽUPANIJA 

Broj korisnika   Iznos u  2014. godini 

- opcine i gradovi 2.486              2.361.700,00 kn 
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 Članak 9.
            
              Sredstva  iz čl. 4 ove  Odluke raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave  sukladno broju korisnika 
kojima je to pravo rješenjem priznato.

                                                          
Članak 10.

           Zahtjev za doznaku sredstava jedinice lokalne samouprave dostavljaju Upravnom odjelu za zdravstvo i 
socijalnu skrb Županije . 
             Zahtjevu se prilaže popis korisnika koji sadržava ime i prezime, OIB i adresu stanovanja, te klasu, urbroj i 
datum rješenja korisnika  zajamčene  minimalne naknade, koji se griju na drva.
              Jedinice lokalne samouprave dužne su na  kraju tekuće godine dostaviti Izvješće o dodijeljenim 
sredstvima korisnika pomoći za ogrjev, za proteklu godinu, presliku financijske kartice proračunskog 
računovodstva ili popisnu listu korisnika s potpisom korisnika iz koje je razvidna pojedinačna isplata sredstava 
pomoći za ogrjev.                                                           
                                                             

Članak 11.         

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa:550-01/14-01/42
Urbroj:2178/1-01-14-1
Slavonski Brod, 9. travnja 2014.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl. inž .građ., v.r.

34.

Na temelju članka 57. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 41/99 i 35/08) i članka 34. 
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13 - pročišćeni tekst) 
Županijska skupština na 6. sjednici, održanoj  9. travnja 2014.godine, donijela je

ODLUKU

o upotrebi dijela dobiti u 2013. godini Zavoda za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije

I.

Ovom Odlukom propisuje se način upotrebe dijela dobiti u 2013. godini Zavoda za javno zdravstvo 
Brodsko-posavske županije.
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II.

Dio dobiti ostvaren u 2013. godini Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije u iznosu od 
252.887,70 kn namjenjuje se  za izgradnju i opremanje zgrade Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske 
županije u Novoj Gradiški.

III.

Brodsko-posavska županija se obvezuje sredstva iz točke II. ove Odluke uplatiti na račun Zavoda za javno 
zdravstvo Brodsko-posavske županije broj: HR7024840081100683600, a temeljem  dostavljenog  dokaza o 
nastalom trošku (ispostavljene privremene ili okončane situacije ili računa o nastalom trošku).

IV.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/14-01/35
URBROJ: 2178/1-01-14-1
Slavonski Brod, 9. travnja 2014.

Predsjednik 
Županijske skupštine

Pero Ćosić, dipl. ing. građ., v.r.
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- akti  župana: električnih sredstava koja se koriste za 

sprečavanje  štete od divljači na usjevima.

35.

Članak 3.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i Korisnici županijske subvencije iz članka 2. ove 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 19/13 – Odluke jesu lovozakupnici i koncesionari koji 

pročišćeni tekst) i članka 56. Statuta Brodsko- imaju u zakupu ili koncesiji zajednička lovišta ili 

posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko- državna lovišta (cijelo državno lovište ili veći dio 

posavske županije» br. 10/09 i 19/10), župan državnog lovišta u Brodsko-posavskoj županiji) na 

Brodsko-posavske županije dana 2. travnja 2014. području Brodsko-posavske županije, a nemaju 

godine donosi dugovanja s naslova lovozakupnine ili koncesije, te 

ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ove Odluke. 

ODLUKU

o subvencijama za razvoj i unapređenje Članak 4.

lovstva u Brodsko-posavskoj županiji

Lovozakupnik je korisnik zemljišta i druga pravna 

ili fizička osoba (obrtnik) koja je pravo lova u 

Članak 1. državnom ili zajedničkom lovištu stekla zakupom.

Koncesionar je pravna ili fizička osoba (obrtnik) 

Ovom Odlukom se utvrđuju vrste subvencija u koja je stekla pravo lova na temelju koncesije.

lovstvu za koje se dodjeljuju bespovratna novčana 

sredstva (u daljnjem tekstu županijska subvencija), 

opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele, te prava i Članak 5.

obveze korisnika županijske subvencije.

Sredstva za subvencije iz članka 2. ove Odluke 

osiguravaju se u Proračunu Brodsko-posavske 

Članak 2. županije Razdjel 4 - Upravni odjel za 

poljoprivredu, a čine ih sredstva propisana 

Brodsko-posavska županija će lovo zakupnicima člankom 27., stavak 1., točka 1. i stavak 2. Zakona o 

zajedničkih i državnih lovišta na području lovstvu (NN140/05 i 179/09) i druga sredstva 

Brodsko-posavske županije odobravati subvencije namijenjena razvoju lovstva. Sredstva propisana 

za sljedeće namjene: člankom 27., stavak 1. točka 4. koristit će Lovački 

1. Unos pernate divljači u lovišta; savez županije Brodsko posavske u skladu sa 

2. Unos zeca običnog u lovišta; stavkom 4 istog članka.

3. Premiju osiguranja lovišta za štete na 

divljači i od divljači, te za štete na lovno tehničkim i 

lovno gospodarskim objektima; Članak 6.

4. Ishođenje dokumentacije potrebne za 

izgradnju novih, te adaptaciju i legalizaciju Najviši ukupni godišnji iznos županijske 

postojećih lovačkih domova (lokacijska dozvola, subvencije za razvoj i unapređenje lovstva koju 

projektna dokumentacija, potvrda za glavni jedan korisnik može ostvariti iznosi do 50 % svoje 

projekt); lovozakupnine, eventualno uvećan za iznos viška 

5. Kupovina poljoprivrednog zemljišta za sredstava subvencije.

remize. Pojedina  županijska  subvencija  se  korisnicima  

6. Nabavka kemijskih, mehaničkih i isplaćuje  nakon  obavljene   radnje   i dobivanja 
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određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, divljači, odobrit će se lovo zakupniku i 

a najkasnije do 15. prosinca tekuće godine. koncesionaru koji je u tekućoj godini ishodio 

potrebnu dokumentaciju. Subvencioniraju se i 

troškovi izgradnje novih, dogradnje i adaptacije 

Članak 7. postojećih navedenih objekata, te njihovo 

opremanje.  

Subvencija za unos pernate  divljači u lovište Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih 

odobrit će se onom lovozakupniku i koncesionaru dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 

koji je u tekućoj godini kupio i u lovište po 20.000,00 kuna po jednom lovozakupniku ili 

lovnogospodarskoj osnovi unio najmanje 50 koncesionaru.

kljunova odraslih fazana ili najmanje 100 kljunova Zahtjevi za subvencije se podnose do 15. listopada 

fazanskih pilića. Subvencija se dodjeljuje u iznosu za tekuću godinu na Obrascu L4.

od 25,00 kuna za fazansko pile i 45,00 kuna za 

unošenje odraslog fazana, a zahtjevi se podnose do 

15. listopada za tekuću godinu na Obrascu L1. Članak 11.

Subvencija za kupovinu poljoprivrednog zemljišta 

Članak 8. za remize, zemljišta za gradnju lovno gospodarskih 

i lovnotehničkih objekata, odobrit će se 

Subvencija za unos zeca običnog u lovište odobrit lovozakupniku ili koncesionaru  koji je u tekućoj 

će se onom lovozakupniku i koncesionaru koji je u godini na području  Brodsko-posavske  županije 

tekućoj godini kupio i u lovište unio po kupio poljoprivredno zemljište za remize ili 

lovnogospodarskoj osnovi najmanje 10 komada zemljište za gradnju lovnogospodarskih i 

zeca običnog. lovnotehničkih objekata. Subvencija se dodjeljuje 

Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 500,00 kuna u iznosu do 50% izvršenog ulaganja u kupovinu 

za unesenog zeca, a zahtjevi se podnose do 15. poljoprivrednog zemljišta, a najviše do 15.000,00 

listopada za tekuću godinu na Obrascu L2. kuna po jednom lovozakupniku ili koncesionaru. 

Zahtjevi za subvenciju se podnose do 15. listopada 

za tekuću godinu na Obrascu L5.    

Članak 9.

Subvencija premije osiguranja lovišta odobrit će se Članak 12.

onom lovozakupniku i koncesionaru koji je sklopio 

policu osiguranja lovišta za štete na divljači i od Subvencija za nabavku kemijskih, mehaničkih i 

divljači, te za štete na lovno tehničkim i lovno električnih sredstava za sprečavanje štete  na 

gospodarskim objektima. usjevima i nasadima, troškove zaštite, spašavanja i 

Subvencija se odobrava u visini do 50 % iznosa od štete na divljači, te zbrinjavanja lešina, nastradale 

uplaćene premije za tekuću godinu, a zahtjevi za ili bolesne divljači, odobrit će se  lovozakupniku i 

subvenciju se podnose do 15. listopada za tekuću koncesionaru  u iznosu do 50 % od cijene računa 

godinu na Obrascu L3. utrošenih  sredstava.

Zahtjevi za subvenciju se podnose do 15. listopada 

za tekuću godinu na obrascu L6.

Članak 10.

Članak 13.

Subvencija  za   ishođenje  dokumentacije  

potrebne  za  izgradnju  novih,  te adaptaciju  i Kriteriji za dodjelu subvencija jesu:

legalizaciju postojećih lovačkih objekata, objekata 1. Stupanj osiguranosti vlastitih financijski 

za guljenje, rasijecanje, hlađenje i čuvanje mesa sredstava
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2. Stupanj osiguranosti potrebne infra-      - podatke o informacijama.

strukture (organizacijske, komunalne, Članak 16.

prometne)

3. Broj krupne divljači u lovištu Upravni odjel za poljoprivredu Brodsko-

4. Podrška i uključenost u provedbu projekta posavske županije provodi natječaj. Nakon 

jedinica lokalne samouprave, općine ili provjere prijavljene dokumentacije, prijedlog liste 

grada i Lovačkog saveza Brodsko- o sufinanciranju daje županu Brodsko-posavske 

posavske županije županije na utvrđivanje.

5. Koristi od projekta

6. Popunjen zahtjev s pratećom dokumen-

tacijom Članak 17.

Ukoliko  ostane neraspoređenih sredstava, Po utvrđivanju liste, Upravni odjel za 

ista će se dodijeliti onom korisniku koji  ima veću poljoprivredu Brodsko-posavske županije 

zastupljenost navedenih kriterija i čiji su kriteriji odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro 

kvalitetniji. račun korisnika županijske subvencije, odnosno 

podnositelja zahtjeva.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Članak 14.

Ukoliko je korisnik županijske subvencije, 

Bespovratna novčana sredstva, odnosno odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu 

županijska subvencija dodjeljuju se na temelju dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i 

provedenog postupka i kriterija propisanih ovom dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom 

Odlukom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu 

Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju na godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti 

županijskom obrascu uz pripadajuću dokumen- isključen iz svih županijskih subvencija u narednih 

taciju, a rješavaju se prema redosljedu prispjeća i 5 (pet) godina.

do utroška sredstava.     

Članak 19.

Članak 15. Lovozakupnici i koncesionari koji se ne 

jave na natječaj do 15. listopada ili ne dostave svu 
Županijske subvencije se dodjeljuju na potrebnu dokumentaciju gube pravo na subvenciju 

temelju natječaja. za tekuću godinu. Ostatak sredstava rasporedit će 
Natječaj raspisuje Upravni odjel za se na sudionike natječaja i Lovački savez Brodsko-

poljoprivredu Brodsko-posavske županije posavske županije. 
sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim ovom Lovački savez Brodsko-posavske županije 
Odlukom. Natječaj  se objavljuje u «Posavskoj navedena sredstva koristit će za promociju lovstva, 
Hrvatskoj». lovačke seminare, lovačke izložbe, lovno 
Natječaj sadrži : streljaštvo, lovnu kinologiju i druge svrhe korisne 
    - naziv tijela koji raspisuje natječaj; za lovstvo.
     - predmet natječaja;

     - opće uvjete i kriterije za dodjelu subvencije;

     - popis potrebne dokumentacije; Članak  20.
     - naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose;

     - vrijeme trajanja natječaja; Ova Odluka stupa na snagu danom 
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objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije»

Klasa: 323-01/14-01/05

Ur. Broj: 2178/1-11-01/14-1

Slavonski Brod, 2. travnja 2014

ŽUPAN

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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- ostali  akti: Članak  3.

Vijeće  ima  predsjednika  i  dva  

36. potpredsjednika.

Predsjednika  i  potpredsjednika  Vijeća  

biraju  članovi  Vijeća,  većinom  glasova  na  

Na  temelju  točke  V.  Sporazuma  o  vrijeme  od  jedne  godine,  naizmjenično  iz  reda  

osnivanju  Gospodarsko-socijalnog  vijeća  sva  tri  socijalna  partnera.

Brodsko-posavske  županije  od  30.  siječnja  

2014.  godine,  Gospodarsko-socijalno  vijeće  je  

na  1.  sjednici  održanoj  8.  travnja  2014.  godine,  Članak  4.

donijelo  sljedeći

Predsjednik  Vijeća:

POSLOVNIK

- predsjedava  Vijećem

o  radu  Gospodarsko-socijalnog  vijeća  u  - predstavlja  Vijeće

Brodsko-posavskoj  županiji - saziva  sjednice  Vijeća

- predlaže  dnevni  red  sjednice  Vijeća

- predlaže  godišnji  program  rada  Vijeća

1. Opće  odredbe - nadzire  izvršavanje  zaključaka  Vijeća

- obavlja  ostale  dužnosti  koje  mu  povjeri  

Članak  1. Vijeće.

Ovim  Poslovnikom  uređuje  se  način  Predsjednika  Vijeća  u  njegovoj  

rada  Gospodarsko-socijalnog  vijeća  Brodsko- odsutnosti  zamjenjuje  jedan  od  potpredsjednika  

posavske  županije  (dalje:  Vijeće),  a  posebno: Vijeća.

- konstituiranje  Vijeća,  prava  i  dužnosti  

predsjednika  i  potpredsjednika  Vijeća 3. Sazivanje  sjednice  Vijeća

- sazivanje  Vijeća

- odlučivanje  na  sjednicama  Vijeća Članak  5.

- radna  tijela  Vijeća

- javnost  rada  Vijeća Sjednice  Vijeća  saziva  predsjednik  

- ostala  pitanja  od  značaja za  rad  Vijeća Vijeća  na vlastitu  inicijativu,  na  temelju  odluke  

Vijeća  ili  na  pisani  zahtjev  jednog  od  socijalnih  

partnera.

2. Konstituiranje  Vijeća,  prava  i  dužnosti  Sjednice  Vijeća  održavaju  se  najmanje  

predsjednika  i  potpredsjednika  Vijeća jednom  u  dva  mjeseca.

Poziv  na  redovitu  sjednicu  s  

Članak  2. prijedlogom  dnevnog  reda  i  potrebitim  

materijalima  dostavlja  se,  u  pravilu,  najmanje  5  

Konstituirajuću  sjednicu  Vijeća  saziva  dana  prije  njezina  održavanja.

župan  i  istoj  predsjedava  do  izbora  

predsjednika  Vijeća.

Članak  6.

Izvanrednu  sjednicu  sazvat  će  

predsjednik  Vijeća  na  temelju  odluke  Vijeća,  na  
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obrazloženi  zahtjev  jednog  od  socijalnih  Socijalni  partneri  imaju  pravo  na  

partnera  ili  na  temelju  vlastite  procjene  u  izdvojeno  mišljenje.

slučaju  nastanka  osobito  značajnih  okolnosti  iz  

djelokruga  Vijeća.

Predsjednik  Vijeća  obvezan  je  sazvati  5. Zapisnik

sjednicu  Vijeća  na  zahtjev  jednog  od  socijalnih  

partnera  najkasnije  u  roku  3  dana  od  Članak  10.

zaprimljenog  zahtjeva.

Zahtjev  mora  biti  obrazložen. Na  sjednicama  Vijeća  vodi  se  zapisnik.

Poziv  za  izvanrednu  sjednicu  može  se  Sjednice  se  tonski  snimaju.

učiniti  telefonskim  putem. Na  početku  sjednice  Vijeća  usvaja  se  

zapisnik  s  prethodne  sjednice  Vijeća.

U  zapisniku  se  navodi  tijek  sjednice  

Članak  7. Vijeća,  sažetak  rasprave  po  pojedinim  točkama,  

rezultat  glasovanja  i  odluke,  odnosno  drugi  

Na  sjednice  Vijeća,  pored  članova  opći  akti  koji  su  usvojeni.

Vijeća, mogu  se  pozvati  stručnjaci  iz  pojedinih  Zapisnik  potpisuje  predsjednik  Vijeća.

područja  koji  sudjeluju  u  radu  Vijeća,  bez  

prava  glasa.

Na  sjednice  Vijeća  mogu  se  pozvati  6. Radna  tijela  Vijeća

predstavnici  sindikata,  poslodavaca  i  Županije  

koji  nisu  zastupljeni  u  Vijeću,  te  druge  osobe,  Članak  11.

o  čemu  odlučuje  predsjednik  Vijeća.

Vijeće  može  osnovati  stalna  i  

povremena  povjerenstva  za  pojedina  pitanja  iz  

Članak  8. svog  djelokruga.

Odlukom  o  osnivanju  Povjerenstva  

Predsjednik  Vijeća  predlaže  dnevni r ed  Vijeća  određuje  se  naziv,  broj  članova  i  

sjednice. djelokrug  rada  Povjerenstva.

Članovima  Vijeća,  u  pravilu,  dostavlja  Svako  Povjerenstvo  ima  jednaki  broj  

se  pisani  materijal  o  pojedinim  točkama  članova  iz  redova  svakog  od socijalnog  

dnevnog  reda. partnera.

Svaki  socijalni  partner  samostalno  

imenuje  svoje  članove  Povjerenstva.

4. Odlučivanje Na  sjednice  Povjerenstva  mogu  se  

pozvati  stručnjaci,  predstavnici  sindikata,  

Članak  9. udruga  poslodavaca  i  Županije  koji  nisu  

zastupljeni  u  Vijeću,  te  druge  osobe.

Vijeće  ima  12  članova,  po  4  člana  od  

svakog  socijalnog  partnera.

Za  pravovaljano  odlučivanje  o  pitanjima  Članak  12.

iz  djelokruga  Vijeća  potrebna  je  nazočnost  

najmanje  7  članova  Vijeća. Na  sjednicama  Povjerenstva  vodi  se  

Odluke s e  donose  većinom  glasova  od  zapisnik.

prisutnih  članova  Vijeća,  s  tim  da  u  glasovanju  Na  sazivanje  i  odlučivanje  na  

obvezno  mora  sudjelovati  najmanje  1  sjednicama  Povjerenstva  primjenjuju  se  na  

predstavnik  socijalnog  partnera,  u  protivnom  je  odgovarajući  način  odredbe  Poslovnika  koje  se  

odluka  nevaljana. odnose  na  rad  Vijeća.
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7. Program  rada  Vijeća 9. Zaključne  odredbe

Članak  13. Članak  17.

Vijeće  donosi  godišnji  program  rada. Predsjednik  Vijeća  nadzire  izvršavanje  

Godišnji  program  rada  predlaže  zaključaka  Vijeća.

predsjednik  Vijeća. Predsjednik  Vijeća  najmanje  jednom  

Svaki  socijalni   partner  ima  pravo  polugodišnje  izvješćuje  Vijeće  o  izvršavanju  

predložiti  problematiku  koja  će  biti  sastavni  dio  usvojenih  zaključaka  iz  njegovog  djelokruga  

godišnjeg  programa  rada,  u  okviru  djelokruga  rada.

rada  Vijeća.

Članak  18.

8. Javnost  rada  Vijeća

Stručne,  administrativne  i  tehničke  

Članak  14. uvjete  za  rad  Gospodarsko-socijalnog  vijeća  

obavljat  će  Stručna  služba  Županijske  skupštine  

Opći  akti  Vijeća  od  posebnog  značaja  i  župana.

za  socijalne  partnere  objavljuju  se  u  

„Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  

županije”. Članak  19.

Ovaj  Poslovnik  stupa  na  snagu  danom  

Članak  15. donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

Vijeće  izvješćuje  javnost  o  svom  radu  

kao  i  o  radu  Povjerenstva  putem  službene  Predsjednik

Internet-stranice  Brodsko-posavske  županije. Gospodarsko-socijalnog  vijeća

Izvjestitelji  sredstava  javnog  priop- Ante  Malovan, v.r.

ćavanja  imaju  pravo  pratitit  rad  Vijeća  i  

Povjerenstva  i  izvješćivati  javnost  o  njihovom  

radu.

Predsjednik  Vijeća  može  davati  

službena  priopćenja  za  tisak  i  druga  sredstva  

priopćavanja,  a  može  održati  konferencije  za  

tisak,  na  kojoj  će  biti  prisutna  i  ostala  dva  

socijalna  partnera.

Članak  16.

Vijeće  najmanje  jednom  godišnje  

podnosi  izvješće  o  svom  radu  Vijeću  na  

nacionalnoj  razini.
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OPĆINA  BEBRINA

7. Članak 2.

Konačni prijedlog ciljanih izmjena i dopuna 

Na temelju članka 188. stavak 1. Zakona o Prostornog plana iz članka 1. ovog zaključka sastoji 

prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13)  se od tekstualnog dijela (izmjene i dopune 

i članka 95. stavka 1. Zakona o prostornom tekstualnog dijela i odredbi za provođenje i 

uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, obveznih priloga) i kartografskih prikaza.

38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) (u daljnjem tekstu 

Zakon) i članka 47. Statuta  općine Bebrina 

("Službeni vjesnik BPŽ" broj 3/2013) načelnik Članak 3.

općine Bebrina dana 10. 4. 2014. god. donosi:

Temeljem članka 98.  stavka 2. Zakona, 

ZAKLJUČAK upućuje se Konačni prijedlog ciljanih izmjena i 

dopuna  Prostornog plana uređenja općine Bebrina, 

o utvrđivanju Konačnog prijedloga ciljanih Izvješće o javnoj raspravi, nacrt odluke o donošenju 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i prilozi iz članka 58. Zakona županu Brodsko-

općine Bebrina (1. Izmjene i dopune) posavske županije radi pribavljanja suglasnosti.

Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom 

vjesniku BPŽ“.

Članak 1.

KLASA:350-01/13-01/30

Na temelju Nacrta konačnog  prijedloga URBROJ: 2178/02-01-14-29

plana, Izvješća o javnoj  raspravi i mišljenja iz Bebrina,10. travnja  2014. god.

članka 94. Zakona, utvrđuje se Konačni prijedlog 

ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Načelnik općine

uređenja općine Bebrina (Sl. vj. BPŽ br. 15/05) Stjepan Jakić, v.r.

koji je izradio Zavod za prostorno uređenje 

Brodsko-posavske županije.
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8. 9.

Na temelju članka 66. Statuta općine 

Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" broj 3/2013), a sukladno odredbama 

Zakona o izboru članova predstavničkih tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave (NN broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 

43/04, 40/05, 44/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13.)  Općinsko vijeće  općine Bebrina na 

svojoj 6. sjednici održanoj 15. travnja 2014. godine, 

donijelo je

ODLUKU

o  raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora na području općine Bebrina

I.

OPĆE ODREDBERaspisuju  se izbori za članove/članice  
Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bebrina i 
to: Članak 1.

1. Mjesni odbor  Banovci
2. Mjesni odbor  Bebrina

(1) Ovom se Odlukom uređuje izbor članova 3. Mjesni odbor  Dubočac
vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na 4. Mjesni odbor  Kaniža
području općine Bebrina (u daljnjem tekstu: 5. Mjesni odbor  Stupnički Kuti

6. Mjesni odbor  Šumeće općina). 
7. Mjesni odbor  Zbjeg (2) Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju 

rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski 
II.

rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

Izbori će se održati u nedjelju 8. lipnja 
2014.godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.

Članak 2.
III.

(1) Članove vijeća biraju građani s područja 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. nakon objavljivanja u “Službenom vjesniku 
(2) Članovi vijeća biraju se na neposrednim Brodsko-posavske županije”.
izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim 

OPĆINSKO VIJEĆE glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. 
OPĆINE BEBRINA (3) Za člana vijeća može biti biran građanin koji 

ima biračko pravo i prebivalište na području Klasa:015-06/14-01/2
mjesnog odbora čije se vijeće bira. Urbroj:2178/02-03-14-1

Bebrina,  15. travnja 2014. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.

Na temelju članka 61. stavka 4. 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.), 

odredbi Zakona o lokalnim izborima (“Narodne 

novine” br. 144/12.), članka 32. i 60. Statuta općine 

Bebrina (“Službeni vjesnik” Brodsko- posavske 

županije br. 8/09 i 3/13.), Općinsko vijeće općine 

Bebrina, na 6. sjednici održanoj dana  15. travnja 

2014. godine, donijelo je

ODLUKU

o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 

području općine Bebrina
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Članak 3. Članak 6.

(1) Jamči se sloboda opredjeljenja birača i (1) Mandat članova vijeća izabranih na 

tajnost njihova glasovanja. redovnim izborima počinje danom konstituiranja 

vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Općinskog (2) Birač na istim izborima može glasovati 
vijeća o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u samo jedanput. 
skladu s ovom Odlukom. (3) Nitko ne može glasovati u ime druge osobe. 
(2) Od dana stupanja na snagu odluke (4) Nitko ne može zahtijevati izjašnjavanje 
Općinskog vijeća o raspisivanju izbora pa do izbora birača o njegovom glasačkom opredjeljenju. 
novog predsjednika vijeća, predsjednik vijeća može (5) Birač je slobodan objaviti svoje glasačko 
obavljati samo poslove koji su neophodni za opredjeljenje. 
redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog (6) Nitko ne može biti pozvan na odgovornost 
odbora. 

zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao. 
(3) Mandat članova vijeća izabranih na 

pr i jevremenim izborima počinje  danom 

konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg Članak 4.
mandata članova vijeća izabranih na redovnim 

izborima. (1) Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko 
(4) Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i vijeće općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Općinsko 
nisu opozivi. vijeće). 
(5) Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti (2) Odlukom Općinskog vijeća kojom se 
odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe. 
izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama (3) Od dana raspisivanja izbora do dana 
vijeća. 

održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti 

više od 60 dana. 

Članak 7.

Članak 5.
(1) Član vijeća ne može istovremeno biti: 

¾ općinski načelnik općine (u daljnjem tekstu: (1) Redovni izbori za članove vijeća održavaju 
načelnik), odnosno njegov zamjenik, se, u pravilu, treće nedjelje u mjesecu svibnju svake 
¾ član uprave trgovačkog društva u četvrte godine, odnosno kako to odredi Općinsko 
većinskom vlasništvu općine, vijeće. 
¾ ravnatelj ustanove kojoj je općina osnivač. (2) Prijevremeni izbori za članove vijeća 

kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, 

održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja 
Članak 8.vijeća. 

(3) Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka 2. 
(1) Osoba koja obnaša neku od nespojivih ovoga članka trebali održati u kalendarskoj godini u 
dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, a ako kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog 
bude izabrana za člana vijeća, do dana konstituiranja održavanja, u tom se mjesnom odboru prijevremeni 
dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno izbori neće održati. 
prihvaćanju dužnosti člana vijeća obavijestiti 

Jedinstveni upravni odjel općine Bebrina . 

(2) Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata 

prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o 

tome obavijestiti predsjednika vijeća u roku od osam 
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dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje redovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim 

mirovati protekom tog roka. slučajevima: 

(3) Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz ¾ ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim 

zakona. Zakonom o općem upravnom postupku, 

(4) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ¾ ako je pravomoćnom sudskom odlukom 

član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 

temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pravomoćnosti sudske odluke, 

pisani zahtjev predsjedniku vijeća. Pisani zahtjev ¾ ako je pravomoćnom sudskom presudom 
dužan je podnijeti u roku od osam dana od dana osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti 
mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana sudske presude, 
podnošenja pisanog zahtjeva. ¾ ako mu prestane prebivalište na području 
(5) Ako član vijeća po prestanku obnašanja mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta, 
nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz ¾ ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 
stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu o 
miruje iz osobnih razloga. hrvatskom državljanstvu, 
(6) Član vijeća ima pravo tijekom trajanja ¾ smrću. 
mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih (2) Pisana ostavka člana vijeća podnesena na 
razloga,  podnošenjem pisanog zaht jeva način propisan stavkom 1. podstavkom 1. ovoga 
predsjedniku vijeća. članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije 
(7) Mirovanje mandata na temelju pisanog zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana 
zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog 
dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o bilježnika najranije osam dana prije njezina 
dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom podnošenja. 
postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. (3) Ostavka podnesena suprotno stavku 
Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na 1.podstavku 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi 
temelju prestanka mirovanja mandata, osmoga dana pravni učinak. 
od dostave obavijesti predsjedniku vijeća. 

(8) Člana vijeća kojemu mandat miruje za 

vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u Članak 10.
skladu s ovom Odlukom. 

(9) Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća koji (1) Članovi vijeća imaju zamjenike koji 
je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje 
prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran. 
odlučivanja ima zamjenik tog člana određen (2) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj 
sukladno ovoj Odluci. listi političke stranke zamjenjuje neizabrani 
(10) Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je 
vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička 
može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. 
mandata. (3) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj 

listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 

neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član 

kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga 
Članak 9. političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako 

sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a 
(1) Članu vijeća mandat prestaje prije isteka ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći 
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neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom (2) Kada birači kao ovlašteni predlagatelji 
sporazumu kao i o postignutom dogovoru političke predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za 
stranke dužne su obavijestiti predsjednika vijeća i pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za 
Jedinstveni upravni odjel općine Bebrina. izbor članova vijeća dužni su prikupiti najmanje 30 
(4) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj potpisa birača. 

listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani (3) Kada birači predlažu kandidacijske liste, 
kandidat s te liste. podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva 
(5) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj tri po redu potpisnika kandidacijske liste. 

listi političke stranke koja je nakon provedenih 

izbora brisana iz registra političkih stranaka 

zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. Članak 14.

(1) Potpisi birača prikupljaju se na propisanom 
II. KANDIDIRANJE obrascu u koji se unose: ime i prezime birača, 

njegovo prebivalište, broj važeće osobne iskaznice 
Članak 11. birača i mjesto njezina izdavanja, te potpis birača. 

(1) Kandidiranje je postupak predlaganja 

kandidacijskih lista od strane ovlaštenih Članak 15.

predlagatelja. 

(2) Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista (1) Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se 

su političke stranke i birači. očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog 

kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili (3) Predlagatelji kandidacijskih  lista dužni su 
izbornog povjerenstva. poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno 
(2) U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno posebnom zakonu.

se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a 

kandidati moraju biti na listi poredani od rednog 

Članak 12. broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira. 

(3) Ako predlagatelj predloži više kandidata od 

(1) Pravo predlaganja kandidacijskih lista utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na 

imaju sve političke stranke registrirane u Republici izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi 

Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u 

raspisivanju izbora. vijeće. 

(2) Kandidacijske liste može predložiti jedna (4) Ako predlagatelj predloži manje kandidata 

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

izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana. (3) Političke stranke samostalno utvrđuju 

(5) Naziv kandidacijske liste jest puni naziv redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na 

način predviđen njihovim statutom, odnosno političke stranke, dvaju ili više političkih stranaka 

posebnom odlukom donesenom na temelju statuta. koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku 

listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni (4) Političke stranke određuju na temelju 
naziv stranke odnosno stranaka, u nazivu će se odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja 
koristiti i kratice. kandidacijske liste. 
(6) Ako su kandidacijsku listu predložili birači, 

njezin naziv je "Kandidacijska lista grupe birača 

Članak 13. Mjesnog odbora ________________". 

(7) Nositelj kandidacijske liste prvi je 

(1) Birači mogu predlagati kandidacijske liste. predloženi kandidat na listi. 
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stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka (8) Za svakog od kandidata u prijedlogu 
koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i 
listu, odnosno prema abecednom redu prezimena prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, 
nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i 
više stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku spol. 
listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu 

prve po redu političke stranke u prijedlogu. 

Članak 16.

Članak 19.(1) Kandidacijske liste moraju prispjeti 

izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana 
(1) Izborno povjerenstvo će u roku od 72 sata od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. 
isteka roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj (2) Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju 
ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene 
provode i na internetskim stranicama općine sve sukladno ovoj Odluci. 
pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu (3) Ako izborno povjerenstvo ocijeni da 
listu za izbor članova vijeća. kandidacijska lista nije podnesena u skladu s ovom 

Odlukom, pozvat će podnositelja da u roku od 48 

sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, 
Članak 20.ukloni uočene nedostatke. 

(4) Izborno povjerenstvo može podnositelju 
(1) Političke stranke koje su predložile odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok 
prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način za kandidiranje istječe za manje od 48 sati. 
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 (1) 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. 
(2) Pisana odluka o odustanku mora prispjeti 

(2) 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 
(3) 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 Članak 18.
svih objavljenih kandidata. 

(4) U slučaju odustanka jednog ili više (1) Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o 
kandidata s kandidacijske liste prije isteka roka za svim pravovaljanim kandidacijskim listama. 
kandidiranje, izborno povjerenstvo će na (2) Zbirnu listu sastavlja nadležno izborno 
odgovarajući način primijeniti odredbu članka 16. 

povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih 
stavka 3. ove Odluke. 

kandidacijskih lista. 

(3) Zbi rna  l i s t a  s ad rž i  naz iv  svake  

kandidacijske liste, te ime i prezime nositelja svake 
Članak 21.

liste. 

(4) Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu 
(1) Ako je neki od kandidata dao očitovanje o 

prema abecednom redu punog naziva političke 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  8Strana:  830



prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista Članak 23.

za izbor u isto vijeće, izborno povjerenstvo će 

pozvati tog kandidata da se u roku od 48 sati od (1) Kandidati, nositelji kandidacijskih lista 
isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj grupe birača, političke stranke, odnosno dvije ili više 
kandidaturi ostaje. političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi 
(2) I zbo rno  pov j e r ens tvo  pozva t  ć e  kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na izbornu 

predlagatelja liste s koje je kandidat iz stavka 1. promidžbu pod jednakim uvjetima. 

ovoga članka odustao da listu dopuni drugim (2) Izborna promidžba počinje danom objave 
kandidatom u roku od 24 sata. zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja 
(3) Ako predlagatelj iz stavka 2. ovoga članka izbora. 

ne dopuni listu, izborno povjerenstvo postupit će u 

skladu s odredbom članka 17. ove Odluke. 

Članak 24.

Članak 22. (1) Izborna šutnja počinje protekom vremena 

izborne promidžbe, a završava na dan održavanja 
(1) Ako neki od kandidata na kandidacijskoj izbora u 19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje 

listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih 

liste, politička stranka, odnosno dvije ili više programa biračima, nagovaranje birača da glasuju 

političkih stranaka koje su predložile kandidata i za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje 

podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i 

umjesto njega predložiti novog kandidata, bez intervjua sudionika izborne promidžbe, te 

prikupljanja potpisa, sve do 10 dana prije dana navođenje njihovih izjava ili pisanih djela. 

održavanja izbora. 

(2) Kandidat koji je umro brisat će se s 
III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena 

kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na 
Članak 25.listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih 

iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto 
(1) Broj članova vijeća utvrđen je  Statutom prema gore. 

općina Bebrina i iznosi sedam (7)  članova. (3) Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, 

lista će se dopuniti na način određen stavkom 2. 

ovoga članka, a nositelj liste postat će drugi po redu 
Članak 26.kandidat naveden na kandidacijskoj listi. 

(4) Kandidacijska lista dopunjena novim 
(1) Članovi vijeća biraju se razmjernim kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka 
izbornim sustavom, na način da cijelo područje objavljuje se na oglasnoj ploči mjesnog odbora za 
mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi čije se vijeće izbori provode i na internetskim 
birači koji imaju prebivalište na području mjesnog stranicama općine u roku od 24 sata od izvršene 
odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju dopune kandidacijske liste. 
kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća. (5) Ako neki od kandidata na kandidacijskoj 

listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana 

održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se 
Članak 27.pravovaljanom. 

(1) Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u 

vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 
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5 % važećih glasova birača. Članak 30.

(2) Broj članova vijeća koji će biti izabran sa 

(1) Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se 

ukupan broj važećih glasova koje je dobila sastav. 

kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do (2) Stalni sastav izbornog povjerenstva čine 
zaključno broja koliko se članova vijeća bira, pri predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. 
čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako (3) Stalni sastav izbornog povjerenstva imenuje 
dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one načelnik. 
liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih (4) Predsjednik stalnog sastava izbornog 
rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se povjerenstva u pravilu treba biti pravne struke. 
članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki (5) Prošireni sastav izbornog povjerenstva 
broj mjesta u predstavničkom tijelu koliko je 

određuje se roku od osam dana od stupanja na snagu 
postigla pojedinačnih rezultata među onoliko 

odluke o raspisivanju izbora, a čine ga tri 
brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća 

predstavnika većinske političke stranke, odnosno 
bira. 

političkih stranaka i tri dogovorno predložena 
(3) Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne predstavnika oporbenih stranaka sukladno 
može utvrditi koja bi između dvije ili više lista dobila stranačkom sastavu Općinskog vijeća. 
mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je (6) Ako se pojedine grupacije ne mogu 
dobila više glasova. 

dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u 
(4) Ako su dvije ili više lista dobile isti broj proširenom sastavu izbornog povjerenstva, njihov 
glasova, te se ne može utvrditi koja bi lista dobila izbor obavlja stalni sastav izbornog povjerenstva 
mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista. ždrijebom na način da će predstavnike stranaka 
(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, broj rasporediti sukladno stranačkom sastavu Općinskog 
članova vijeća povećat će se, te broj članova vijeća vijeća. 
može biti paran. (7) Potpredsjednik izbornog povjerenstva 

zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove 

odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima 
Članak 28. predsjednika, a svi članovi izbornog povjerenstva 

imaju jednaka prava i dužnosti. 
(1) Sa svake kandidacijske liste izabrani su (8) Predsjednik, potpredsjednik i članovi 
kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja stalnoga sastava izbornog povjerenstva ne smiju biti 
koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću. članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati za 

članove vijeća. Članovi proširenoga sastava 

izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati za 
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA članove vijeća. 
 

Članak 29.

Članak 31.
(1) Tijela za provedbu izbora za članove vijeća 

su izborno povjerenstvo i birački odbori. (1) Izborno povjerenstvo: 
(2) Članovi izbornog povjerenstva i biračkih ¾ izravno brine za zakonitoj pripremi i 
odbora mogu biti samo osobe koje imaju biračko provedbi izbora za članove vijeća, 
pravo. ¾ obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje 
(3) Članovi izbornog povjerenstva i biračkih izbora, 
odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. ¾ ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju 

kandidature za članove vijeća, 
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(5) Izborno povjerenstvo imenovat će ¾ na temelju pravovaljanih prijedloga 

objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih 

zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja 

članova vijeća, izbora. 

(6) Predsjednik, potpredsjednik i članovi ¾ određuje biračka mjesta za izbore članova 

vijeća, biračkog odbora ne smiju biti kandidati za članove 

vijeća, a predsjednik i potpredsjednik biračkog ¾ imenuje predsjednika, potpredsjednika i 
odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke članove biračkih odbora, 
stranke. ¾ nadzire rad biračkih odbora na biračkim 
(7) Svi članovi biračkog odbora imaju ista mjestima, 
prava i dužnosti. ¾ nadzire pravilnost izborne promidžbe za 

izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom, 

¾ prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na 
V. PROVOĐENJE IZBORAbiračkim mjestima, 
 ¾ objavljuje rezultate izbora za članove 

Članak 33.
vijeća, 

¾ obavlja i druge poslove u svezi provedbe 
(1) Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja 

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

odbora. 

(2) Biračko mjesto ne može biti u vjerskom Članak 32.
objektu, objektu u vlasništvu, najmu, zakupu ili 

trajnom korištenju političke stranke ili kandidata (1) Birački odbor izravno provodi glasovanje 
koji sudjeluje na izborima, te u prostorijama u 

na biračkom mjestu, te osigurava pravilnost i tajnost 
kojima se poslužuju ili konzumiraju alkoholna pića. 

glasovanja. 
(3) Biračka mjes ta  određuje  izborno 

(2) Biračk i  odbor  č ine  p reds jedn ik ,  
povjerenstvo vodeći računa o broju birača koji će na 

potpredsjednik i četiri člana. Dva člana biračkog 
njima glasovati, dostupnosti i prostornoj 

odbora određuje većinska politička stranka, 
udaljenosti, te veličini prostorije za glasovanje, na 

odnosno političke stranke, a dva člana oporbena 
način da se glasovanje bez teškoća može odvijati u 

politička stranka, odnosno stranke, sukladno 
vremenu određenom za glasovanje. 

stranačkom sastavu Općinskog vijeća općine. 
(4) Svako biračko mjesto ima redni broj. 

(3) Ako se pojedine grupacije ne mogu 

dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke 

odbore, njihov raspored odredit će izborno 
Članak 34.

povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike 

stranaka rasporediti tako da pojedina stranka bude 
(1) Izborno povjerenstvo će objaviti na zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih 
oglasnim pločama mjesnog odbora za čije se vijeće odbora s obzirom na ukupni broj svojih 
provode izbori, te na internetskim stranicama općine predstavnika. 
koja su biračka mjesta određena, najkasnije 15 dana (4) Političke stranke dužne su odrediti članove 
prije izbora. 

pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena 
(2) Objava o biračkim mjestima sadrži: redni izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije 
broj biračkog mjesta, sjedište, odnosno potpunu dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno 
adresu s naznakom prostora u kojem se nalazi, te ako prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u 
popis pripadajućih ulica i trgova iz kojih birači zadanom roku, izborno povjerenstvo samostalno će 
glasuju na tom biračkom mjestu. odrediti članove biračkih odbora. 
(3) Na svakom biračkom mjestu prostorija za 
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glasovanje mora se opremiti i urediti na način da se VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE 

osigura tajnost glasovanja tako da nitko u prostoriji REZULTATA GLASOVANJA 

ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić. 

Članak 37.(4) Na biračkom mjestu glasački listići moraju 

biti pomiješani tako da nisu složeni po serijskim 
(1) Glasovanje se obavlja osobno na biračkom brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim 

prema dolje da se ne vidi serijski broj listića. mjestu, glasačkim listićem. 

(2) Glasački listić sadrži: 

¾ naziv liste, 
Članak 35. ¾ ime i prezime nositelja liste, 

¾ naputak o načinu glasovanja, 
(1) Birački odbor u pravilu uređuje prostorije ¾ serijski broj. 
biračkog mjesta na dan prije izbora, a najkasnije 

(3) Kandidacijske liste navode se na glasačkom 
jedan sat prije početka glasovanja. 

listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj 
(2) Birački odbor dužan je na svakom biračkom 

listi kandidacijskih lista. 
mjestu prije njegova otvaranja, na biračima 

(4) Ispred naziva svake liste stavlja se redni 
vidljivom mjestu, istaknuti oglas o svim 

broj. 
prihvaćenim kandidacijskim listama i zbirne liste. 

(3) Na biračkom mjestu ne smije biti 

promidžbeni materijal, kao niti u neposrednoj blizini 
Članak 38.

biračkog mjesta. 

(4) Birački odbor je dužan na prednju stranu 
(1) Glasuje se samo za kandidacijske liste 

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

se ubacuje u tu glasačku kutiju. 
(2) Glasački se listić popunjava tako da se 

zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske 

liste. 
Članak 36.

(1) Političke stranke i birači koji su predložili 

kandidacijske liste za izbor članova vijeća kao i 
Članak 39.

nevladine udruge koje djeluju na području 

neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili 
(1) Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na 

promicanja ljudskih i građanskih prava imaju pravo 
siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je 

odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora 
kandidacijsku listu birač glasovao. 

tijekom čitavoga izbornog postupka. 
(2) Nevažeći glasački listić je: 

(2) Na način određivanja promatrača, 
¾ nepopunjeni glasački listić, podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, 
¾ glasački listić popunjen na način da se ne službene iskaznice promatrača, promatranje rada 
može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku biračkog odbora i izbornog povjerenstva, te ovlasti 
listu birač glasovao, izbornih tijela prema promatračima na odgovarajući 
¾ glasački listić na kome je birač glasovao za se način primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim 
dvije ili više kandidacijskih lista. izborima. 

(3) Izborno povjerenstvo će obvezatnim 

uputama podrobnije utvrditi prava i dužnosti 
Članak 40.promatrača, te način praćenja provedbe izbora. 

(1) Glasovanje traje neprekidno od sedam do 
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devetnaest sati. biračkom mjestu, član biračkog odbora biraču 

predaje glasački listić, objašnjava način (2) Biračka mjesta zatvaraju se u devetnaest 
popunjavanja i upućuje ga na mjesto glasovanja. sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na 
Član biračkog odbora dužan je voditi računa o tome biračkom mjestu mora se omogućiti glasovanje. 
da se onemogući uvid u serijski broj listića koji se 

predaje biraču. 

(2) Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog Članak 41.

toga što je nepismen ne bi mogao samostalno 

glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom (1) U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom 
osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti mjestu moraju biti stalno prisutan predsjednik 
i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva biračkog odbora ili njegov zamjenik, te najmanje 
kandidacijske liste. dva člana biračkog odbora. 
(3) Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog (2) Predsjednik biračkog odbora dužan je i 
oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na ovlašten osiguravati red i mir na biračkom mjestu za 
biračko mjesto može o tome obavijestiti izborno vrijeme glasovanja , kao i nakon zatvaranja biračkog 
povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja mjesta. 
izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora. (3) Ako je nužno radi očuvanja reda i mira, te 
(4) Izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik 
birača za glasovanje izvan biračkog mjesta predaju biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja 
nadležnim biračkim odborima uz cjelokupan izborni je na biračkom mjestu dužna postupati u okviru 
materijal. zakonskih ovlasti. 
(5) Predsjednik biračkog odbora određuje (4) Nitko, osim pripadnika policije na poziv 
najmanje dva člana biračkog odbora koji će birača predsjednika biračkog odbora, ne smije doći na 
posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu biračko mjesto naoružan. 
glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti 

glasovanja. Članak 42.
(6) Na način ostvarivanja biračkog prava birača 

koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog (1) Predsjednik biračkog odbora ili od njega 
invalidnosti onemogućena pristupačnost biračkom ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi 
mjestu na odgovarajući se način primjenjuje glasovanju utvrditi identitet i provjeriti je li upisan u 
odredba stavka 5. ovoga članka. izvadak iz popisa birača za dotično biračko mjesto. 
(7) Predsjednik biračkog odbora dužan je u (2) I d e n t i t e t  b i r a č a  u t v r đ u j e  s e  
zapisnik o radu biračkog odbora poimenično navesti identifikacijskom ispravom, sukladno posebnim 
glasovanje birača u smislu stavaka 2., 3. i 6. ovoga zakonima. 
članka. (3) Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa 

birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega 

ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim 
Članak 44.ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom 

mjestu dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela. 
(1) Po završenom glasovanju birački odbor će (4) Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je 
najprije prebrojati neupotrebljene glasačke listiće i dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni dio 
staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti. izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto. 
(2) Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan 

broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu, 

prema izvatku iz popisa birača i potvrdama Članak 43.
nadležnog tijela. 

(3) Nakon utvrđivanja broja birača koji su (1) Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  8 Strana:  835



glasovali, birački odbor pristupa otvaranju glasačke potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog 

kutije, prebrojavanju glasačkih listića i broja odbora navede. 

glasova. 

(4) Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih 
Članak 46.listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog 

broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat 
(1) Zapisnik o radu i ostali izborni materijal glasovanja po glasačkim listićima. 

birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu (5) Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih 
najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog 
mjesta. broja birača koji su glasovali, birački odbor odmah o 

tome obavještava izborno povjerenstvo. Izborno 

povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i 
Članak 47.imenuje novi, te određuje ponavljanje glasovanja na 

tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana 
(1) O svom radu izborno povjerenstvo vodi od dana prvog glasovanja. 

zapisnik. (6) Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje 

(2) Zapisnik obvezno sadrži: se u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja. 

¾ broj birača upisanih u izvadcima iz popisa 

birača i priloženim potvrdama za glasovanje, 
Članak 45. ¾ broj birača koji su glasovali, 

¾ broj nevažećih glasačkih listića, 
(1) Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja ¾ broj glasova koje je dobila svaka 
na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu kandidacijska lista. 
zabilježit će: (3) Svaki član izbornog povjerenstva može dati 
¾ broj birača upisan u izvatku iz popisa birača primjedbe na zapisnik. 
i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela, (4) Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog 
¾ broj birača koji su pristupili glasovanju povjerenstva. 
prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za (5) Ako član izbornog povjerenstva odbije 
glasovanje, 

potpisati zapisnik, o tome će se u zapisniku sastaviti 
¾ broj birača koji su glasovali izvan biračkoga službena bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica 
mjesta, odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član 
¾ broj birača koji su glasovali na biračkom izbornoga povjerenstva navede. 
mjestu uz pomoć druge osobe, 

¾ koliko je ukupno birača glasovalo, 

¾ 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  Članak 48.

kandidacijska lista, 

(1) Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje ¾ broj nevažećih glasačkih listića. 

izborno povjerenstvo na temelju rezultata (2) U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i 
glasovanja na svim biračkim mjestima. sve druge činjenice koje su važne za glasovanje. 

(3) Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati 

pisane primjedbe na zapisnik. 
Članak 49.(4) Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog 

odbora. 
(1) Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate (5) Ako član biračkog odbora odbije potpisati 
glasovanja za članove vijeća bez odgode će objaviti:zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena 
 bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja 
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Članak 52.¾ broj birača upisanih u popis birača mjesnog 

odbora, 
(1) Prigovor iz članka 51. ove Odluke podnosi ¾ koliko je glasova dobila svaka pojedina 
se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati kandidacijska lista, 
računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na ¾ koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, 
koju je stavljen prigovor. ¾ broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka 
(2) Izborno povjerenstvo dužno je donijeti kandidacijska lista, 
rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad ¾ ime i prezime kandidata sa svake 
mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća. 
dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi (2) Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na 
prigovor. 

oglasnoj ploči mjesnih odbora za čije se vijeća izbori 

provode, te na internetskim stranicama općine. 

Članak 53.

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA 
(1) Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o 

prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su Članak 50.
bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje i 

odrediti da se u određenom roku, kojim mora (1) Sredstva za provođenje redovnih i 
omogućiti da se izbori održe na dan kada su 

prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju 
raspisani, te radnje ponove. 

se u Proračunu općine. 
(2) Ako ne postoji mogućnost ponavljanja 

(2) Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim 
poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na 

odborima raspolaže izborno povjerenstvo. 
postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno 

(3) Izborno povjerenstvo odgovorno je za 
mogle utjecati na rezultat izbora, izborno 

raspodjelu i trošenje sredstava, te dodjelu 
povjerenstvo poništit će izbor i odredit će rok u 

odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja 
kojem će se izbor ponoviti. 

obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja 

administrativnih i stručnih poslova. 

Članak 54.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
(1) Protiv rješenja izbornog povjerenstva 

 
podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu 

Članak 51.
Uredu državne uprave u Brodsko- posavskoj 

županiji. 
(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku 

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se 
kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća 

putem izbornog povjerenstva u roku od 48 sati 
mogu podnijeti političke stranke, nositelji 

računajući od dana primitka pobijanog rješenja. 
kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 30 

(3) Ured državne uprave u Brodsko - posavskoj birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog 
će o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana primitka odbora za čije se vijeće provode izbori. 
žalbe. (2) Ako je kandidacijsku listu predložilo više 

političkih stranaka, prigovor će se smatrati 

pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna 
Članak 55.

politička stranka. Političke stranke će na temelju 

svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim 
(1) Prigovor odnosno žalba u postupku zaštite podnositeljem prigovora. 
izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih 
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radnji koje su propisane ovom Odlukom. (6) Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz 

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

izbori. 
Članak 56.

(1) Na podneske i rješenja u postupku po X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

odredbama ove Odluke ne plaćaju se upravne 

pristojbe. Članak 58.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke 
IX. KONSTITUIRANJE VIJEĆA prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća 

mjesnih odbora na području općine Bebrina 
Članak 57. (''Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“ 

broj 7/2010). 
(1) Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva 

načelnik ili osoba koju on ovlasti. 

Članak 59.(2) Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat 

će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od rezultata izbora. 

dana objavljivanja u ''Službenom vjesniku Brodsko- (3) Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz 
posavske županije“.stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će 

novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od 
OPĆINSKO VIJEĆE dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. 
OPĆINE BEBRINA Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, 

ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću 
KLASA:021-05/14-02/sjednicu u nastavnom roku od 30 dana. 
URBROJ: 2178/03-02-14-1(4) Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora 
U Bebrini, 15. travnja  2014. godine predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 
PREDSJEDNIK Ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova 

OPĆINSKOG VIJEĆAkonstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani 
Mijo Belegić, v.r. kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 

glasačkom listiću. 

(5) Vijeće se smatra konstituiranim izborom 

predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je 

nazočna većina svih članova vijeća. 
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OPĆINA  KLAKAR

4. kuna mjesečno, a isplatit će se na žiro-račun 

studentu, korisniku.

Na temelju članka 29. Statuta općine Članak 3.

Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni 

Statuta općine Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko- Dodjela (isplata) financijske potpore – 

posavske županije" 12/09. i 6/13.)  Općinsko vijeće stipendije prema ovoj Odluci vršit će se tijekom 

općine Klakar na svojoj 8.  sjednici održanoj fiskalne, 2014.godine.

20.ožujka 2014.godine, donijelo je

Članak 4.

ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu danom 

o visini stipendije za akademsku god. 2013/2014 donošenja, primjenjuje se od 1. 1.  2014. godine, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije“. 

Članak 1.

 OPĆINSKO VIJEĆE 

Ovom Odlukom određuje se visina, rok i OPĆINE KLAKAR

način dodjele financijske potpore – stipendije svim 

redovnim studentima koji su upisani i pohađaju Klasa: 604-02/14-01/3

visoko učilište (sveučilište, fakultet ili umjetničku Ur.br:  2178/07-02-14-1

akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili Klakar, 20. ožujka 2014. g. 

visoku školu) i koji zajedno s roditeljima imaju 

prebivalište na području općine Klakar. PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KLAKAR

Članak 2. Vinko Lucić, ing., v.r.

Iznos financijske potpore – stipendije iznosi 500,00 
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5. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA 

GOSPODARENJA OTPADOM NA 

PODRUČJU  OPĆINE KLAKAR U 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i  2013. GODINI 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 

36/09, 150/11,144/12)  te članka 29. Statuta općine UVOD 

Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta 

općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko- Gospodarenje otpadom je zakonska obaveza 

posavske županije“ br.  12/09. i 6/13.), Općinsko jedinice lokalne samouprave. Temeljne odredbe 

vijeće općine Klakar na svojoj 9. sjednici održanoj  gospodarenja otpadom sadržane su u: 

14.travnja 2014. godine, donijelo je -Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN RH 

36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 -
ZAKLJUČAK proć. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09) -Zakonu o 

otpadu (NN RH 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i 
o usvajanju Izviješća o izvršenju Plana 

pripadajućim pravilnicima -Planu gospodarenja gospodarenja otpadom  na području općine 
otpadom RH 2007-2015 (NN RH 85/07) -Planu Klakar u 2013.god.
gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj 

županiji -Strategiji gospodarenja otpadom RH (NN 
Članak 1. RH 130/05). 

Sukladno navedenim zakonskim odredbama, a u 
Usvaja se Izviješće o izvršenju Plana 

svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja 
gospodarenja otpadom na području općine Klakar u 

komunalnim otpadom, na sjednici Općinskog vijeća 2013. god.
općine Klakar, održanoj 23.11.2011. godine, 

usvojen je Plan gospodarenja otpadom općine 
Članak 2. Klakar, (u nastavku PGO) za razdoblje od 2011 do 

2019. godine. 

Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije".

POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA 

OTPADOM ZA PODRUČJE OPĆINE OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR KLAKAR 

KLASA: 021-05/14-02/7 1. Analiza postojećeg stanja
URBROJ: 2178/07-02-13-1
Klakar,  14. travnja 2014. g.

Sakupljanje komunalnog otpada na cijelom 

području općine Klakar povjereno je poduzeću « PREDSJEDNIK 
Jakob Becker ¬ d.o.o., Slavonski Brod temeljem OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing. str., v.r. Odluke o dodjeli koncesije za prikupljanje, prijevoz, 

obradu i tretiranje otpada na istočnom dijelu 

Brodsko –posavske županije od 9. 2. 2000. godine. 

Nakon provedenog postupka, 25. 5. 2000. god., 

potpisan je ugovor o koncesiji, koji je sklopljen na 

30 godina, zajedno s još 7 općina s područja 

Županije. Navedenim ugovorom uređeno je 

sakupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim 

komunalnim otpadom, te način obračuna troškova 

gospoda ren ja  komuna ln im o tpadom i z  
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domaćinstava i gospodarskih subjekata na području 3. Građevine i uređaji za gospodarenje 

općine Klakar. Odvoz komunalnog otpada od otpadom

domaćinstava i pravnih osoba provodi se jedanput 

tjedno, a velikih kontejnera s groblja po pozivu. Trenutno na području općine nema građevina i 

Skupljanje izdvojenog otpada provodi se jedan puta uređaja za gospodarenje otpadom. 

mjesečno u posebnoj vrećici (papir, staklo, plastika). U tijeku je izrada projektne dokumentacije 

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi reciklažnog dvorišta i mjesta za postavljanje 

se na način da se isti može dovesti u reciklažno kontejnera po selima.

dvorište u poduzeće "Jakob Becker" ili po pozivu Na području općine Klakar nema građevine za 

korisnika,  odvozi se kamionima samog zbrinjavanje, odnosno odlaganje komunalnog 

koncesionara, u kojem slučaju se navedena usluga otpada. Odlagalište koje se koristi za zbrinjavanje 

posebno naplaćuje. komunalnog otpada nastalog na području općine 

Odvoz glomaznog otpada se vršio periodično svakih Klakar , locirano je na prostoru Županije na način da 

6 mjeseci, s javne površine, kamionima koncesionar „Jakob Becker“ d.o.o., ima ugovor za 

koncesionara. odlaganje otpada. 

Navedenim Ugovorom isporučitelj usluge ima 

obvezu osigurati normirane posude veličine 120 l i 

1100 l, a za krupni otpad metalne kontejnere od 5500 4. Odlagališta odbačenog otpada (divlje 

l. Isto tako, koncesionar se obvezuje uvesti odvojeno deponije)

sakupljanje otpada u roku od dvije godine od dana 

potpisivanja ugovora. Obilaskom terena komunalnog redara općine Klakar 

U Klakaru je postavljen kontejner od 500 l za početkom 2013.god utvrđene su tri (3) divlja 

prikupljanje papira, a kontejner od 500 l za odlagališta glomaznog građevinskog otpada. 

prikupljanje ostalog otpada postavljen je u Ruščici Lokacije se nalaze na području sela Klakara, Gornje 

na mjesnom groblju. Bebrine i Ruščice ( preko nasipa) u poplavnom 

Na području općine Klakar nije ustrojeno odvojeno području, koje se vodi kako javno vodno dobro pod 

sakupljanje komunalnog otpada. Sav komunalni upravljanjem Hrvatskih voda.

otpad i dalje se zajedno pakira i odlaže u kante koje 

su dodijeljene domaćinstvima kao i u kontejnere 

postavljene po naseljima. Sakupljanje i odvoz 5. Inspekcijski nadzor zaštite okoliša

komunalnog i glomaznog otpada vrši se na području 

sva četiri naselja općine Klakar. Na ovim lokacijama nije obavljen nadzor inspekcije 

zaštite okoliša (koliko ima saznanja općina). 

2. Vrsta i količina otpada

6. Mjere za ostvarivanje ciljeva smanjenja i 

Podaci o vrstama u količinama otpada za 2012.god; sprečavanja nastanak otpada

Miješanog komunalnog otpada skupljeno je 180 

tona, od čega je iz kućanstava 177 tona, a iz Za područje općine Klakar djeluje reciklažno 

spremnika s javnih površina 3 tone. dvorište u vlasništvu „Jakob Becker“ i time je 

obveza općine o obveznom reciklažnom dvorištu 

Podaci o vrstama i količinama otpada za 2013.god; riješena. U cilju što organiziranijeg gospodarenja 

Miješanog komunalnog otpada skupljeno je 333 otpadom na području općine nastavit će se s 

tone. Ambalaže od papira i kartona skupljeno je 3 provođenjem planiranih mjera. Općina Klakar 

tone. ispunila je svoju zakonsku obvezu i donijela Plan 

Količina komunalnog otpada u 2012.god. određena gospodarenja otpadom. 

je na deponiji na temelju prosudbe, a količine za Ciljevi iz Plana se ostvaruju. Realizacija i kvalitetno 

2013.god. su na temelju odvage s deponije. funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja 
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otpadom zacrtanog Planom, zasnovano je na 8. Projekti vezani za provedbu odredbi 

uključenosti i  velikoj suradnji građana, Plana

gospodarskih subjekata, te jedinice lokalne 

samouprave i „Jakob Becker “ d.o.o. Tijekom 2013. Da bi se odredbe Plana provele potrebno je  izvršiti: 

godine suradnja se može ocijeniti zadovo- -  podjela  kant i  po vrstama otpada 

ljavajućom. Odvojeno sakupljanje otpada, će (komunalni, staklo, papir, plastika)

zaživjeti do kraja 2014. god., čime će se smanjiti - Ustrojiti i organizirati odvoz glomaznog 

količine otpada. otpada;

- Odrediti i projektirati reciklažna dvorišta i 

odrediti mjesta za postavljanje kontejnera u 

7. Mjere provedbe i planiranja za svim selima.

gospodarenje otpadom

9. Izvori i visine financijskih sredstava za 

Pilot projekt odvojenog skupljanja otpada u provedbu mjera Plana gospodarenja otpadom

kućanstvima započeo je podjelom vreća za 

odvajanje plastične, staklene i ambalaže od papira i Za provedbu mjera gospodarenja otpadom 

kartona. Kućanstva su prilikom podijele vreća financijska sredstva je osigurao koncesionar za 

dobila i letke na kojima je objašnjeno i riječima i troškove kanti po vrstama otpada i organizaciju i 

slikovno odvajanje korisnog otpada, sve druge odvoz glomaznog otpada.

informacije za isto mogu se naći na web stranici U Općinskom proračunu su osigurana sredstva za 

tvrtke i putem telefona. sufinanciranje divljih odlagališta komunalnog 

Do kraja lipnja će se podijeliti spremnici u koje će otpada u iznosu 10.000,00 kuna, odnosno za 

domaćinstva odvajati korisni otpad i bio otpad. izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu 50.,000,00 

Koncesionar će u dogovoru s općinom postavit kuna.

kontejnere na određenim lokacijama za odvojeno 

prikupljanje otpada. 

Glomazni otpad može se dovesti u reciklažno 10. Nositelji izvršenje Plana

dvorište koncesionara ili po pozivu koncesionaru, 

djelatnici će doći po isti, ali ta se usluga onda Nositelji izvršenja plana su koncesionar „Jakob 

naplaćuje. Becker“ i općina Klakar.

Mobilna jedinica za glomazni otpad će po rasporedu Koncesionar će pružati uslugu i voditi brigu o 

i dogovoru s općinama postaviti kontejner na vođenju reciklažnog dvorišta i mobilne jedinice koja 

određeno mjesto u koji će se odlagati glomazni se smatra reciklažnim dvorištem.

otpad. Općina će osigurati uvjete i lokaciju reciklažnog 

dvorišta.

Izviješće sastavio:

NAČELNIK OPĆINE KLAKAR

Josip Stanić, dipl.ing.geod., v.r.
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6.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine 
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 12/09. i 6/13.)  Općinsko vijeće općine Klakar na 
svojoj 9. sjednici održanoj 14. travnja 2014. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa i Izmjena i dopuna Programa javnih potreba i potrebitih sredstava u području 
društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Klakar za 2013. godini

Članak 1.

     Programom i izmjenama i dopunama Programa javnih potreba i potrebitih sredstava u području društvenih 
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Klakar u  2013.godini utrošeno je 839.743,65  kn 
kako slijedi:

   Opis 
 

Planirano  Ostvareno 
 

1.Program javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju  
Za održavanje „Male škole“ za djecu starosti 6 godina 
Za troškove izgradnje OŠ Ruščica i kotlovnice   

 
15.000,00 

701.000,00 

 
14.254,00 

700.189,65 
2.Očuvanje kulturne baštine za prijepis rukopisne građe učitelja 
Luke Lukića „Narodni život i običaji sela Klakarja 

 
5.000,00 

 
4.800,00 

3.Pomoć udrugama u kulturi i promocija razvoja turizma 
U 2013.g. isplaćene su donacije  
KUD „Kolo“ Donja Bebrina 
Konjogojska udruga „Lipicanac“  Ruščica 
Pučka pjevačka skupina „Snaše“ Klakar 
Udruga za zaštitu životinja  „Ruščica“ 
Ekološka udruga „Bacalica“ Donja Bebrina 
Športsko ribolovna udruga „Graničar“ Klakar 
Lovačko društvo „Jelas“za LR Ruščica 
Konjogojska udruga „Slavonija“ 
Dramska udruga „Matini Kripoštoli“  
Paint ball Klub  
UKUPNO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.000,00 

 
 

8.000,00 
7.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
3.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
1.000,00 

36.000,00 
 
4. Manifestacije – obilježavanje zajedničkih događaja 
- za obilježavanje nogometnih turnira donirani su slijedeći iznosi: 
  NK „POSAVAC“ Ruščica za obilježavanje memorijalnog nogometnog  
  turnira „Zvonko Mikolčević“                                                                                  13.000,00 

-NK „MLADOST Donja Bebrina za obilježavanje memorijalnog turnira  
 „Tomislav Matičević“                                                                                                3.000,00 

-NK „Slavonac“ Gornja Bebrina za održavanje malonogometnog turnira  
 Povodom Dana državnosti                                                                                         2.000,00 

-NK „Graničar“ Klakar, za održavanje malonogometnog ljetnog turnira                  2.000,00 
-NK“Posavac“, Ruščica, za održavanje općinskog nogometnog turnira                    4.000,00 
- za obilježavanje memorijalnog šahovskog turnira „Drago Mandić“, u  
  Organizaciji Šahovskog kluba  „Posavac“ Ruščica,                                                 1.000,00 
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Ukupno za obilježavanje značajnih manifestacija na području općine Klakar donirano sa 25.000,00 kn.

Ukupno sportskim udrugama isplaćeno 59.500,00 kn, planirano 66.000,00 kn.

Članak 2.

     Ovo izvješće o izvršenju Programa objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko posavske županije“ .

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/14-02/4
UR.BROJ: 2178/07-02-14-1
Klakar, 14. travnja 2014.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,

Vinko Lucić, ing.str., v.r.

5.Pomoć sportskim udrugama 
   U 2013.godini iz općinskog proračuna isplaćene su slijedeće dotacije 
NK „Posavac“ Ruščica                                                                                               14.000,00 
NK „Slavonac“ Gornja Bebrina                                                                                  13.000,00 

NK „Graničar“ Klakar                                                                                                13.000,00 

NK „Mladost“ Donja Bebrina                                                                                    12.000,00 
ŠK „Posavac“ Ruščica                                                                                                 5.000,00 
Stolnoteniski klub „Klakar“ Klakar                                                                             2.000,00 
Karate klub „Brod“ Slav.Brod                                                                                        500,00 
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7.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar i članka 5. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta 
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće na svojoj 9. sjednici održanoj 
14.travnja 2014. godine, usvojilo je 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa i izmjena i dopuna Programa socijalne 
skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Klakar za 2013.god

Članak 1.

Programom i izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području 
općine Klakar u 2013.godini utrošeno je 466.512,00 kn i isplaćeno za:

1. Oblici i opseg djelatnosti socijalne skrbi:
- Pomoći za podmirenje troškova stanovanja 16.8000,00 kn;
- Usluge stručne pomoći pri uključivanju djeteta s 

poteškoćama u razvoju i usluge boravka djece s 
teškoćama u razvoju (asistent u nastavi, „Cekin“)   73.975,00 kn;

- Novčane pomoći obiteljima za novorođeno dijete   38.000,00 kn;
- Sufinanciranje troškova ljetovanja školske djece u 

organiziranim dječjim odmaralištima   28.800,00 kn; 
- Pomoći podmirenja najosnovnijih pogrebnih troškova     9.445,00 kn;

Ukupno je za potrebe djelatnosti socijalne skrbi isplaćeno pomoći u iznosu 167.020,00 kn (planirano 
170.000,00 kn) 

2. Javne potrebe iz područja školstva:
- Stipendiranje svih redovnih studenata s područja općine Klakar 189.500,00 kn (planirano 230.000,00 

kn),
- Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 55.919,00 kn (planirano 60.000,00 kn).

3. Sufinanciranje rada udruga i Humanitarnih organizacija:
- Sufinanciranje Gradskog društva Crvenog križa    6.000,00 kn;
- Dotacija Udruzi slijepih Brodsko – posavske županije    3.000,00 kn;
- Dotacija Udruzi „IL-CO“ osoba sa stomom    3.000,00 kn;
Ukupno je udrugama donirano 12.000,00 kn (Planirano 19.000,00 kn)

4. Zaštita zdravlja ljudi:
- Provedba deratizacije na području općine Klakar dva puta godišnje 42.073,00 kn (Planirano 43.000,00 

kn).
Članak 2.

Ovo Izviješće stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/14-02/6
UR.BROJ: 2178/07-02-14-1
Klakar, 14. travnja 2014.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić,ing.str., v.r.
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8.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona  o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 
29. Statuta općine Klakar i članka 5. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta („Službeni vjesnik Brodsko – 
posavske županije“ br. 12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće na svojoj 9. sjednici održanoj 14. travnja 2014. godine, 
usvojilo je

IZVJEŠĆE

 o izvršenju Programa i izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
 na području općine Klakar u 2013.god 

Članak 1.

Programom i Izmjenama i dopunama Programa održavanja  komunalne infrastrukture na području 
općine Klakar u 2013 godini utrošeno je 591.946,12 kuna kako slijedi:

Članak 2.

Ovo Izviješće stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/14-02/5
UR.BROJ: 2178/07-02-14-1
Klakar, 14. travnja 2014.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić,ing., v.r.

Red. 
Br. 

Naziv Planirano Ostvareno 

1. 

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina: 

- Za čišćenje i odvoz komunalnog otpada s 
javnih površina (kontejneri, kante), 

 
10.000,00 kn 

 
9.213,38 kn 

2. 

Održavanje nerazvrstanih cesta: 
- Za nasipanje nerazvrstanih cesta, poljskih 

putova, parkinga kamenom, te ugradnja 
cijevnih propusta , 

370.000,00 kn 369.861,50 kn 

3. 

Održavanje groblja: 
- Za redovito košenje, odvoz smeća, čišćenje 

snijega na groblju, te održavanje 
mrtvačnice u Donjoj Bebrini i Ruščici,  

50.000,00 kn 49.583,00 kn 

4. 

Javna rasvjeta: 
- Za troškove zamjene rasvjetnih tijela i 

potrošnju električne energije za javnu 
rasvjetu  

190.000,00 kn 163.288,24 kn 

Ukupno 620.000,00 kn 591.946,21 kn 
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9. Članak 3.

     Izvješće o izvršenju Programa građenja 

Na temelju članka 29. Statuta općine objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 

Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni izgradnje komunalne infrastrukture u Poduzet-

Statuta općine Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko- ničkim zonama za 2013. godinu objavit će se u 

posavske županije" 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće „Službenom vjesniku Brodsko posavske županije“.

općine Klakar na svojoj 9. sjednici održanoj 14.  

travnja  2014. godine, usvojilo je OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR

IZVJEŠĆE

KLASA: 021-05/14-02/3

o izvršenju Programa gradnje objekata i UR.BROJ: 2178/07-02-14-1

uređaja komunalne infrastrukture i Klakar, 14.travnja 2014.

izgradnje komunalne infrastrukture u 

Poduzetničkim zonama PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA,

Vinko Lucić, ing.str., v.r.

Članak 1.

     Programom građenja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine 

Klakar u 2013. godini utrošeno je 2.869.842,04 kn 

za: 10.

- Izgradnja nerazvrstane makadamske ceste 

kroz k.o. Klakar, Gornju Bebrinu i Ruščicu, ukupne 

dužine 5,3 km Temeljem članka 65. i članka 70. Zakona 

- Stručni nadzor izgradnje ceste o proračunu  („NN“ br. 87/08.  i 136/12), Općinsko 

- Postavljanje tabli za označavanje IPARD vijeće općine Klakar na svojoj 9. sjednici održanoj 

program dana 14. travnja  2014. godine, donijelo je:

Ova cesta financirana je iz IPARD ODLUKU

programa,  mjera 301- poboljšanje i razvoj ruralne 

infrastrukture. o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 

31. 12. 2013. godine

Članak 2.

Članak 1. 

     Proračunom općine Klakar za 2013.godinu je 

planirana izgradnja komunalne infrastrukture u Višak prihoda poslovanja u iznosu od 

Poduzetničkim zonama. 1.819.891,46 kn i primitak od financijske imovine u 

     Za izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 2.721.892,64 kn koristit će se djelomično 

Poduzetničkoj zoni u 2013. godini utrošeno je za pokriće manjka prihoda od nefinancijske 

1.003.269,58 kn, a  planirano je 1.005.000,00 kn za: imovine.

- Izgradnju makadamske ceste u zoni malog 

gospodarstva „Biđevi“ Ruščica dužine 1,2 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 

km i iznosi 4.513.070,37 kn.

- Stručni nadzor izgradnje ceste
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Nakon pokrića manjka prihoda od Članak 1.

nefinancijske imovine u iznosu od 4.513.070,37 kn  

ostaje nam višak prihoda poslovanja u iznosu od      Općina Klakar, vlasnik komunalnih vodnih 

28.713,73 kn i kao takav bit će evidentiran u građevina prenosi u vlasništvo TD „Vododvod“ 

knjigovodstvenoj evidenciji. d.o.o., Slavonski Brod imovinu koja se nalazi na 

području općine Klakar i evidentirana je u 

poslovnim knjigama općine Klakar, a u naravi 

Članak 2. predstavlja izgrađenu vodovodnu mrežu u selima; 

Ruščica (proširenje vodovodne mreže), Gornja 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Bebrina, Klakar i Donja Bebrina  i kanalizacijsku 

mrežu u selu Ruščica. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR

Članak 2.

KLASA: 400-05/14-01/2

URBROJ: 2178/07-02-14-1      Općina Klakar će, temeljem članka 1.ove Odluke 

Klakar, 14. travnja 2014. god. povećati poslovni udio u TD „Vodovod“, Slavonski 

Brod srazmjerno utvrđenoj vrijednosti imovine.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA,

Vinko Lucić, ing.str., v.r. Članak 3.

     Dužina i dijelovi distributivne vodovodne i 

kanalizacijske mreže, koji se prenosi u vlasništvo 

TD „Vodovod“ d.o.o. Slavonski Brod utvrdit će se 

posebnim zapisnikom o primopredaji sastavljenim 

11. temeljem ove Odluke. 

     Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje 

zapisnika o primopredaji, kao i provedbu donesene 

Na temelju članka 146.Zakona o Odluke.

izmjenama i dopunama Zakona o vodama 

(„Narodne novine“ broj 153/09., 63/11.,130/11. i 

56/13.) i članka 29.  Statuta  općine Klakar i Članak 4.

Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine 

Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

županije“  12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko 

Klakar na svojoj 9. sjednici održanoj 14.travnja posavske županije“. 

2014.godine, donijelo je:

OPĆINSKO VIJEĆE 

ODLUKU OPĆINE KLAKAR

o prijenosu vlasništva na komunalnim vodnim PREDSJEDNIK 

građevinama u vlasništvu općine Klakar u OPĆINSKOG VIJEĆA,

vlasništvo TD Vodovod d.o.o. Slavonski Brod Vinko Lucić, ing.str., v.r.
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12. – posavske županije“ i bit će objavljena na internet 

stranici općine Klakar,  oglasnoj ploči općine i 

oglasnim pločama mjesnih odbora.

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi OPĆINSKO VIJEĆE 

(«NN» br.  33/01 . ,  60/01-vjerodos to jno  OPĆINE KLAKAR

tumačenje,106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11 i 144/12.), članka 29. i 56. Statuta  općine KLASA : 013-01/14-02/2

Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta URBROJ: 2178/07-02-14-1

općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko- Klakar, 14. travnja 2014.

posavske županije“  12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće 

općine Klakar na svojoj 9. sjednici održanoj dana 14. PREDSJEDNIK 

travnja 2014. godine donijelo je OPĆINSKOG VIJEĆA

 OPĆINE KLAKAR

ODLUKU Vinko Lucić, ing., v.r.

o raspisivanju izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora na području općine 

Klakar

Članak 1. 13.

Raspisuju se izbori za članove vijeća 

mjesnih odbora na području općine Klakar kako Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o 

slijedi: lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 –vjerodostojno 

1.Mjesni odbor Donja Bebrina (za područje naselja tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.), 

Donja Bebrina) – bira se 7 članova; članka 29. i 56. Statuta  općine Klakar i Statutarne 

2.Mjesni odbor Gornja Bebrina (za područje naselja odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine Klakar 

Gornja Bebrina) –bira se 7 članova; („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  

3.Mjesni odbor Klakar (za područje naselja Klakar) 12/09. i 6/13.), a  sukladno odredbama Zakona o 

- bira se 7 članova; lokalnim izborima („Narodne novine 144/12) 

4.Mjesni odbor Ruščica (za područje naselja Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 9. sjednici 

Ruščica) – bira se 9 članova; održanoj dana  14.travnja 2014.godine,  donijelo je

ODLUKU

Članak 2.

o pravilima za izbor članova  vijeća mjesnih 

Za dan provedbe izbora određuje se odbora

nedjelja,   1.lipnja 2014. godine, u vremenu od 

7:00 do 19:00 sati.

I  OPĆE ODREDBE

Članak 3. Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od Ovom Odlukom (u daljnjem tekstu:Odluka) uređuju 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko se pitanja vezana uz izbore i obavljanje dužnosti 
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članova vijeća mjesnih odbora na području općine Član vijeća ne može istovremeno biti općinski 

Klakar. načelnik, zamjenik načelnika, pročelnik, 

službenik/namještenik u upravnim tijelima općine 

Klakar.

Članak 2. Ukoliko se osoba koja obnaša neku od nespojivih 

dužnosti kandidira za člana vijeća i bude izabrana, 

Članove vijeća mjesnih odbora biraju građani s dužna se pri konstituiranju vijeća izjasniti o tome 

područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. prihvaća li dužnost člana vijeća mjesnog odbora ili 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran nastavlja s obavljanjem nespojive dužnosti, u kojem 

građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na slučaju joj mandat miruje, a zamjenjuje je zamjenik.    

području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog 

odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. Članak 5.

Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije 

Članak 3. isteka redovitog četverogodišnjeg mandata:

- ako podnese ostavku, danom pisane 

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na ostavke sukladno pravilima o dostavi 

neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, propisanim Zakonom o općem upravnom 

razmjernim izbornim sustavom. postupku, 

Članovi vijeća nisu opozivi, a prava i dužnost - ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 

započinju danom konstituiranja vijeća.  oduzeta, odnosno ograničena poslovna 

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri sposobnost, danom pravomoćnosti sudske 

godine. odluke,

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje do - ako je pravomoćnom sudskom presudom 

objave Općinskog vijeća općine Klakar o osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

raspisivanju izbora.  trajanju dužem od 6 mjeseci, danom 

pravomoćnosti sudske presude,

- ako mu prestane prebivalište s područja 

Članak 4. mjesnog odbora, danom prestanka 

prebivališta, 

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje - ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 

Općinsko vijeće općine Klakar posebnom odlukom danom prestanka državljanstva sukladno 

kojom se utvrđuje točan datum održavanja izbora. odredbama zakona kojim se uređuje 

Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora hrvatsko državljanstvo,

održavaju se svake četiri godine. - smrću.

Ako je mandat članovima vijeća mjesnog odbora 

prestao uslijed raspuštanja vijeća mjesnog odbora, Članak 6.

sukladno posebnom zakonu,  prijevremeni izbori se 

moraju održati u roku od 90 dana od dana Članovi vijeća mjesnog odbora imaju zamjenike 

raspuštanja. koji obnašaju tu dužnost, ukoliko članu vijeća 

Od dana raspisivanja izbora do dana izbora ne može mjesnog odbora prestane mandat prije isteka 

proteći manje od 30 niti više od 60 dana. vremena na koje je izabran.

Kada je vijeće mjesnog odbora raspušteno u Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na 

kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s iste 

izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se liste s koje je izabran član kojem je mandat prestao ili 

mjesnom odboru neće raspisati i održati  mu miruje, a određuje ga  politička stranka koja je 

prijevremeni izbori. predlagatelj kandidacijske liste.
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Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na Broj stanovnika u smislu stavka 1. ovoga članka 

kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka utvrđuje se sukladno važećim podacima službenih 

zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje rezultata popisa stanovništva propisano posebnim 

je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu zakonom.

miruje, a određuju političke stranke sukladno Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavit će 

sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova 

određuju dogovorno, a ako ne postignu dogovor, vijeća mjesnog odbora na području općine Klakar,  

zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s na internetskoj stranici općine Klakar, a na temelju 

liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom prethodno pribavljenih podataka. 

dogovoru političke strane dužne su obavijestiti Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva 

Jedinstveni upravni odjel općine Klakar. tri po redu potpisnika liste.

Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na 

kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi 

slijedeći neizabrani kandidat s liste. Članak 9.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu 

II KANDIDIRANJE u koji se unosi: 

- ime, prezime, nacionalnost, prebivalište, 

Članak 7. datum rođenja, osobni identifikacijski broj 

(OIB) i spol predloženih kandidata, 

Kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog - ime, prezime, prebivalište birača, broj 

odbora imaju pravo predložiti sve  političke stranke važeće osobne iskaznice birača, mjesto 

registrirane u Republici Hrvatskoj i birači. izdavanja te potpis birača. 

Oblik obrasca iz stavka 1.ovog članka određuje 

Političke stranke utvrđuju i predlažu kandidacijske  Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova 

liste za izbor  članove vijeća mjesnog odbora na vijeća mjesnog odbora na području općine Klakar. 

način propisan njihovim statutom, odnosno 

posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta.

            Političke stranke određuju na temelju Članak 10.

odredbi svojih statuta  ovlaštenog podnositelja 

kandidacijske liste. Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke 

stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, 

odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako 

Članak 8. su političke stranke registrirale skraćeni naziv 

stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i 

Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe kratice. 

birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske Ako su kandidacijsku listu predložili birači njezin 

liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa naziv „kandidacijska lista grupe birača“ . 

birača, u zavisnosti od broja stanovnika odnosnog Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi 

mjesnog odbora i to: kandidat na listi.

- do 350 stanovnika – 25 potpisa birača, Za svakog od kandidata u prijedlogu koalicijske liste 

- s više od 350 do 500 stanovnika – 35 potpisa obvezno se navodi ime i prezime kandidata, 

birača, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni 

- s više od 500 do 1000 stanovnika – 50 identifikacijski broj (OIB) i spol.

potpisa birača,

- s više od 1000 do 2500 stanovnika – 70 

potpisa birača.
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Članak 11. na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi (u 

daljnjem tekstu: sudionici). 

U prijedlogu kandidacijske liste obvezno se navodi Svi sudionici izborne promidžbe imaju pravo na 

naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima. 

moraju na listi biti poredani od rednog broja 1 do Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih 

zaključno broja koliko ih se bira. Uz prijedlog lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora. 

kandidacijske liste dostavlja se očitovanje svakog od 

kandidata na listi o prihvaćanju kandidature. 

Očitovanje mora biti ovjereno kod javnog bilježnika Članak 15.

ili kod Općinskog izbornog povjerenstva. Nezavisne 

liste osim prethodno navedenog u prilogu moraju Sudionici izborne promidžbe imaju jednake uvjete 
imati i obrazac s potpisima odgovarajućeg broja predizbornog nadmetanja i u tu svrhu imaju 
birača iz članka 8. ove Odluke. ravnopravan položaj u predstavljanju u svim 

lokalnim medijima. 

Lokalni mediji u svojim emisijama ili člancima u 

Članak 12. tiskovinama, a koji nisu vezani uz predstavljanje 

izbornih programa, ne smiju koristiti sadržaje koji bi 

se mogli tumačiti kao izborna promidžba. Kandidacijske liste moraju prispjeti Povjerenstvu za 
Elektronički mediji dužni su poštivati načelo izbor članova vijeća mjesnih odbora na području 
jednakog pristupa plaćenoj političkoj promidžbi općine Klakar u roku 14 dana od dana stupanja na 
sudionika izborne promidžbe te objektivno, snagu Odluke o raspisivanju izbora. 
nepristrano i uravnoteženo informiranje o izbornoj Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora 
promidžbi. na području općine Klakar u roku od 48 sati od isteka 

roka za kandidiranje objavljuje na oglasnoj ploči i 

in ternetsk im s t ranicama općine  Klakar  Članak 16. 

pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu 

listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora. Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, 

a završava na dan održavanja izbora u devetnaest 
Članak 13. sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno 

Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa 
ime i prezime nositelja svake liste. Kandidacijske sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju 
liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu za odrečenu kandidacijsku listu ili kandidata, 
punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i 
više političkih stranaka koja je, odnosno koje su objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata 
predložile kandidacijsku listu, odnosno prema izbora, izjava i intervjua sudionika izborne 
abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske promidžbe, te navođenje njihovih izjava ili pisanih 
liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka djela.
predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se 

unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu 

političke stranke u prijedlogu. III IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG 

ODBORA 

Članak 14. Članak 17. 

Sudionici izborne promidžbe su kandidati, nositelji Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđen je 

kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke, Statutom općine. 

odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni Općina Klakar ima 4 mjesna odbora: 
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- Mjesni odbor Ruščica – 9 članova IV TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 

- Mjesni odbor Gornja Bebrina  - 7 članova 

- Mjesni odbor Klakar – 7 članova 1. Općinsko izborno povjerenstvo 

- Mjesni odbor Donja Bebrina – 7 članova. 

Članak 20. 

Članak 18. Tijela za provedbu izbora su Općinsko izborno 

povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora 

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se razmjernim na području općine Klakar (u daljnjem tekstu: 

izbornim sustavom, na način da cijelo područje Općinsko izborno povjerenstvo) i birački odbori. 

mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi Članovi tijela iz stavka 1. ovoga članka i njihovi 

birači koji imaju prebivalište na području te jedinice zamjenici mogu biti samo osobe koje imaju biračko 

i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih pravo. 

lista, biraju sve članove vijeća mjesnog odbora. 

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću Članak 21. 
mjesnog odbora imaju liste koje na izborima dobiju 

najmanje 5% važećih glasova birača. Općinsko izborno povjerenstvo čine predsjednik, 
Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti potpredsjednik i dva člana. 
izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju 
način da se ukupan broj važećih glasova koje je njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim 
dobila svaka lista dijeli s brojevima od jedan do, ovlastima predsjednika, a svi članovi izbornog 
zaključno, broja koliko se članova vijeća mjesnog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti. 
odbora bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni 

ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u Članak 22. 
vijeću mjesnog odbora osvajaju one liste na kojima 

se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata Predsjednika i članove Općinskog izbornog 
uključujući decimalne ostatke koliko se članova povjerenstva imenuje Općinski načelnik na vrijeme 
vijeća mjesnog odbora bira. Svaka od tih lista dobiva od četiri godine. 
onoliki broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koliko Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju 
je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim 
brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća ovlastima predsjednika, a svi članovi izbornog 
mjesnog odbora bira. povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti 
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može Predsjednik i potpredsjednik Općinskog izbornog 
utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila povjerenstva u pravilu moraju biti magistri pravne 
mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono će pripasti onoj struke. 
listi koja je dobila više glasova. 

Članak 23.

Članak 19. Općinsko izborno povjerenstvo: 

- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i 
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od provedbe izbora, 
rednog broja 1. do rednog broja - brine se za zakonitu pripremu i provođenje 
koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću izbora za članove vijeća mjesnog odbora,
mjesnog odbora. - imenuje članove biračkih odbora, donosi 

obvezne upute za njihov rad,

- određuje biračka mjesta,

- nadzire rad biračkih odbora,
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- obavlja sve tehničke pripreme za Birački odbori u svom djelokrugu rada:

provođenje izbora, - obvezatni su pridržavati se uputa koje 

- na temelju pravovaljanog prijedloga d o b i j u  o d  O p ć i n s k o g  i z b o r n o g  

objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu, povjerenstva;

- nadzire pravilnost izborne promidžbe, - osigurati neposrednu provedbu glasovanja;

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na - osigurati pravilnost i tajnost glasovanja;

biračkim mjestima, - utvrditi rezultate glasovanja na biračko 

- objavljuje rezultate izbora, mjestu i o tome sastaviti zapisnik,

- obavlja i druge poslove sukladno ovoj - zapisnik o rezultatu glasovanja sa izbornim 

Odluci i Zakonu. materijalom odmah dostaviti Općinskom 

izbornom povjerenstvu;

- obavlja i druge poslove koje u odredi 

Članak 24. Općinsko izborno povjerenstvo.

Predsjednik, potpredsjednik i članovi Općinskog 

izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti V PROVEDBA IZBORA 

jedne političke stranke, niti kandidati na izborima 

koje provode. Članak 26.

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na 
2. Birački odbori biračkim mjestima na području mjesnog odbora. 

Općinsko izborno povjerenstvo će objaviti koja su 
Članak 25. biračka mjesta određena, s naznakom koji birači 

imaju pravo glasovanja na pojedinom mjestu, 
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i najkasnije osam dana prije izbora. 
četiri člana. Općinsko izborno povjerenstvo će odrediti biračka 
Općinsko izborno povjerenstvo imenuje i raspušta mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj 
biračke odbore. udaljenosti, na način da broj birača na jednom 
Dva člana biračkog odbora određuje većinska biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u 
politička stranka, odnosno političke stranke, a dva vremenu određenom za glasovanje. Svakom 
člana oporbena politička stranka, odnosno političke biračkom mjestu određuje se redni broj. 
stranke, sukladno stranačkom sastavu Općinskog Za svako biračko mjesto odredit će se posebna 
vijeća. prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na 
Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih način koji osigurava tajnost glasovanja. 
odbora i dostaviti njihova imena Povjerenstvu Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo 
najkasnije 12 dana prije održavanja izbora. U istaknute sve kandidacijske liste s pregledno 
slučaju da ih ne odrede ili prijedlozi ne prispiju navedenim imenima svih kandidata za vijeće 
Općinskog izbornom povjerenstvu u zadanom roku, mjesnog odbora za koje se glasuje. 
Povjerenstvo samostalno će odrediti članove 

biračkih odbora. 

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i Članak 27.
dužnosti. 

Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora 
odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje te rad izbornih tijela imaju: 
provode, a predsjednik i potpredsjednik biračkog - promatrači političkih stranaka registriranih 
odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke u Republici Hrvatskoj koje su predložile 
stranke. kandidacijsku listu, odnosno kandidata (u 
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daljem tekstu: promatrači političkih Članak 30.

stranaka),

- promatrači birača koji su predložili           Glasovanje se obavlja osobno glasačkim 
kandidacijsku listu birača, odnosno listićem. 
kandidata (u daljnjem tekstu: promatrači           Glasuje se samo za kandidacijske liste 
birača), navedene na glasačkom listiću. 

- promatrači nevladinih udruga registriranih           Glasački listić se popunjava tako da se 
u Republici Hrvatskoj kao udruga koja zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske 
djeluje na području neovisnog promatranja liste. 
izbornih postupaka i/ili promicanja 

ljudskih i građanskih prava (dalje: 

promatrači nevladinih udruga), Članak 31.
- promatrači međunarodnih organizacija koje 

djeluju u Republici Hrvatskoj (dalje: strani           Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na 
promatrači). siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je 
Pravo promatranja izbora obuhvaća kandidacijsku listu birač glasovao. 

promatranje cjelokupnog izbornog postupka, a           Nevažeći glasački listić je:
naročito glasovanje, rad izbornih tijela i uvid u - neispunjeni glasački listić,
cjelokupni izborni materijal. - glasački listić popunjen tako da se ne 

može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu 

birač glasovao,
VI GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE - glasački listić na kojem je birač glasovao 
REZULTATA GLASOVANJA za dvije ili više kandidacijskih lista.

 
Članak 28.

Članak 32.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom 

mjestu na podruju mjesnog odbora, glasačkim          Glasovanje traje neprekidno od sedam do 
listićem. devetnaest sati. 
Glasački se listić tiska pod neposrednim nadzorom           Biračka mjesta se zatvaraju u devetnaest 
Povjerenstva. sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na 

biračkom mjestu mora se omogućiti glasovanje. 

          U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom 

Članak 29. mjestu moraju biti stalno prisutan predsjednik 

biračkog odbora ili njegov zamjenik te najmanje 

četiri člana biračkog odbora. Glasački listić na kojemu se glasuje za 

kandidacijsku listu vijeća mjesnog odbora sadrži: 

- naziv liste,

- ime i prezime nositelja liste, Članak 33.

- naputak o načinu glasovanja,

- serijski broj           Predsjednik biračkog odbora dužan je i 
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću ovlašten osiguravati red i mir na biračkom mjestu za 
onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi vrijeme glasovanja, kao i nakon zatvaranja biračkog 
kandidacijskih lista vijeća mjesnog odbora. mjesta. 
Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj.           Ako je to nužno radi očuvanja reda i mira, te 
Na glasačkom listiću mora biti naznačena vrsta radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik 
izbora na koje se odnosi. biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  8 Strana:  855



je na biračkom mjestu dužna postupati u okviru Članak 36.

zakonskih ovlasti. 

          Nitko, osim pripadnika policije na poziv           Po završenom glasovanju birački odbor će 
predsjednika biračkog odbora, ne smije doći na najprije prebrojiti neupotrjebljene glasačke listiće i 
biračko mjesto naoružan. staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti. 

          Po završenom glasovanju birački će odbor 

najprije prebrojati neupotrijebljene glasačke listiće i 

staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti. Članak 34.
          Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan 

broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu           Predsjednik biračkog odbora ili od njega 
prema izvatku iz popisa birača i potvrdama ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi 
nadležnog tijela. glasovanju utvrditi identitet i provjeriti da li je 
          Nakon utvrđivanja broja birača koji su upisan u izvadak iz popisa birača za dotično biračko 
glasovali, Birački odbor pristupa otvaranju glasačke mjesto. 
kutije, prebrojavanju glasačkih listića i broja           I d e n t i t e t  b i r a č a  u t v r đ u j e  s e  
glasova. identifikacijskom ispravom, sukladno posebnim 
          Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih zakonima. 
listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog           Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa 
broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega 
glasovanja po glasačkim listićima. ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim 
          Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom 
listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog mjestu ne dokaže potvrdom nadležnog državnog 
broja birača koji su glasovali,  birački odbor o tome tijela. 
odmah obavještava nadležno izborno povjerenstvo.           Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je 
          Nadležno izborno povjerenstvo odmah dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni dio 
raspušta birački odbor i imenuje novi, te određuje izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto. 
ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu koje 

će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja. 

          Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se u Članak 35.
roku od 12 sati nakon obavljenog 

glasovanja.           Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog 

toga što je nepismen ne bi mogao samostalno 

glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom 
Članak 37. osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti 

i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva 
      Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na kandidacijske liste, odnosno ispred imena kandidata 
biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu, ovisno o za koje birač glasuje. 
vrsti izbora zabilježit će:           Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog 

oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na 
- broj birača upisan u izvatku iz popisa birača biračko mjesto, može o tome obavijestiti nadležno 

i broj birača koji su predali potvrdu izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana 
nadležnog tijela (biračko tijelo), održavanja izbora ili birački odbor na dan 

- broj birača koji su pristupili glasovanju održavanja izbora. 
prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu 

za glasovanje, 

- broj birača koji su glasovali izvan biračkog 

mjesta, 
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- broj birača koji su glasovali na biračkom - broj birača upisanih u popis birača mjesnog 

mjestu uz pomoć druge osobe, odbora, 

- koliko je birača ukupno glasovalo, - koliko je glasova dobila svaka pojedina 

- koliko je glasova dobio svaki pojedini kandidacijska lista, 

kandidat, odnosno kandidacijska lista, te - koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, 

- broj nevažećih glasačkih listića. - broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je 

dobila svaka kandidacijska lista, te 

          U zapisniku o radu biračkog odbora navode - ime i prezime kandidata sa svake 

se i sve druge činjenice koje su važne za postupak kandidacijske liste koji su izabrani za 

glasovanja. članove vijeća mjesnog odbora. 

          Sadržaj i oblik zapisnika o radu biračkog           Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na 

odbora propisuje Općinsko izborno povjerenstvo. oglasnoj ploči mjesnog odbora i internetskim 

          Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati stranicama općine Klakar. 

pisane primjedbe na zapisnik. 

          Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog 

odbora. VII TROŠKOVI PROVEDBE IZBORA 

          Ako član biračkog odbora odbije potpisati 

zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena Članak 41. 

bilješka, u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja 

potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog          Sredstva za provedbu redovnih i  
odbora navede. prijevremenih izbora za članove vijeća mjesnog 

odbora osiguravaju se u Proračunu općine Klakar. 

          Sredstvima za provedbu izbora iz stavka 1. 

ovoga članka raspolaže Općinsko izborno Članak 38. 
Povjerenstvo. 

          Općinsko izborno povjerenstvo je           Zapisnik o radu i ostali izborni materijal 
odgovorno za raspodjelu i trošenje sredstava te birački odbor dostavlja nadležnom izbornom 
dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim tijelima povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od 
koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja zatvaranja biračkog mjesta. Povjerenstvo će utvrdit 
administrativnih i stručnih poslova. rezultate glasovanja najkasnije u roku od 48 sati od 
          Općinsko izborno povjerenstvo će objaviti zatvaranja birališta 
cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu 

njihova korištenja, u roku od 30 dana od dana objave 

službenih rezultata izbora. Članak 39. 

          Rezultate izbora za vijeća utvrđuje Općinsko 
VIII ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA izborno povjerenstvo na temelju rezultata 

glasovanja na svim biračkim mjestima na području 

mjesnog odbora. 
Članak 42. 

          Općinsko izborno povjerenstvo obavlja opći Članak 40.
nadzor pravilnosti izbora članova vijeća u skladu sa 

odredbama ove Odluke. 
          Kad Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi 

rezultate glasovanja za članove vijeća mjesnog 

odbora bez odgode će objaviti: 
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Članak 43. osigurati održavanje izbora na dan kada su raspisani. 

          Ako ne postoji mogućnost ponavljanja 

poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na           Prigovor zbog nepravilnosti u postupku 
postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća 
mogle utjecati na rezultate izbora, Općinsko izborno mjesnog odbora mogu podnijeti političke stranke, 
povjerenstvo poništit će izbor i odrediti rok u kojem nositelji kandidacijske liste birača, kandidati i 
će se održati ponovljeni izbor.najmanje 5% birača mjesnog odbora u kojem se 
 provode izbori. 

          Ako je kandidacijsku listu ili kandidata 

predložilo više političkih stranaka, prigovor će se Članak 47. 

smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo 

jedna politička stranka. Političke stranke će na      Protiv rješenja Općinskog izbornog 
temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati povjerenstva podnositelj prigovora koji je 
ovlaštenim podnositeljem prigovora. nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe 

Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj 

županiji. 

Članak 44. 

Članak 48.           Prigovore zbog nepravilnosti u postupku 

kandidiranja i izbora članova vijeća rješava 

Općinsko izborno povjerenstvo. Prigovor odnosno žalba u postupku zaštite 

izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih 

radnji koje su propisane ovom Odlukom. 

Članak 45. 

Članak 49.           Prigovor zbog nepravilnosti u postupku 

kandidiranja i u postupku izbora za članove vijeća 
Na podneske i rješenja u postupku po mjesnog odbora podnosi se Općinskom izbornom 

odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe povjerenstvu. 

          Prigovor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka 

podnosi se u roku od 48 sati računajući od isteka 
IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen 

prigovor. 
Članak 50.          Općinsko izborno povjerenstvo dužno je 

donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od 
          Prva, konstituirajuća sjednica vijeća dana kada je prigovor dostavljen, odnosno od dana 
mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od kada su dostavljeni izborni materijali na koje se 
dana objavljivanja konačnih rezultata izbora. prigovor odnosi. 
          Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva 

općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti. 

          Ako se vijeće mjesnog odbora ne Članak 46. 
konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, 

ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću      Ako Općinsko izborno povjerenstvo, 
sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo 
prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle 
vijeće mjesnog odbora ne konstituira ni na toj utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje 
sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora 
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konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 Članak 53.

dana. 

          Konstituirajućoj sjednici vijeća mjesnog           Stupanjem  na snagu ove Odluke,  prestaje  
odbora do izbora predsjednika predsjeda prvi važiti  Odluka o izboru članova vijeća mjesnih 
izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila odbora  (« Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske 
najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti županije” br. 08/10). 
najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici 

predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je 

imala manji redni broj na glasačkom listiću. Članak 54. 
          Vijeće mjesnog odbora smatra se 

konstituiranim izborom predsjednika. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
          Ako se vijeće mjesnog odbora ne dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-
konstituira u rokovima iz stavaka 2. i 3. ovoga posavske županije”. 
članka, raspisat će se novi izbori. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR
Članak 51. 

KLASA: 013-01/14-02/1
          Stupanjem na snagu Odluke Općinskog URBROJ:2178/07-02-14-01
vijeća o raspisivanju izbora za članove vijeća Klakar, 14. travnja 2014. g.
mjesnog odbora prestaje mandat prethodno 

izabranim članovima svih vijeća mjesnih odbora na PREDSJEDNIK 
području općine Klakar. OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing.str., v.r.

Članak 52.

          Na dijelove postupka kandidiranja i izbora 

članova vijeća mjesnog odbora izbora koji nisu 

uređeni ovom Odlukom, na odgovarajući se način 

primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima 

(„NN“, broj 144/12). 
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14.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („NN“ 87/08. i 136/12.) Općinsko vijeće općine 
Klakar na 9. sjednici održanoj 14.travnja 2014. godine donijelo je 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna  općine Klakar
za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2013. godine

I

U Proračunu općine Klakar u razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2013. godine ostvareno je 4.323.332,96 kn 
prihoda. 

II

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u navedenom razdoblju iznosili su 7.626.988,26 kn.

III

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje manjak prihoda 
i primitaka:

    Ostvareni prihodi i primici             4.323.332,96  kn
    Izvršeni rashodi i izdaci                  7.626.988,26  kn     

                                   Manjak  prihoda i primitaka            3.303.655,30  kn

IV

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 1. 1. 2013. godine bilo je 651.319,04 kn, a na dan 
31.12.2013. iznosilo je 116.063,82 kn.

V

Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2013.god. u iznosu od 10.000,00 kn nije se koristila. 

VI

Općina Klakar se kratkoročno zadužila za izgradnju nerazvrstane ceste putem IPARD programa za mjeru 
301- poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture u iznosu od 2.721.892,64 kn. Općina Klakar nije davala zajmove.

VII

Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2013. godine iznose: 
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Potraživanja koja se refundiraju (grijanje)    10.637,37
Potraživanja za poreze                                                         110.897,82
Potraživanja za koncesije-distributivna razlika                               3.472,98
Potraživanja za zakup i iznajmljivanje imovine       32.052,00
Potraživanja za zakup polj. zemljišta u vlasništvu države    54.099,73
Potraživanja za zakup polj. zemljišta u vlasništvu općine    32.643,86
Potraživanja za naknade za korištenje nefinan. imovine                 480,00
Potraživanja od zakupa i iznajm. domova i stolova 

            i naknade za nezakonito izgrađene građevine                             14.986,51
Potraživanja za grobnu naknadu        48.540,00
Potraživanja za priključak na vodu    20.391,65
Potraživanja za vodni doprinos                 128,04
Potraživanja za šumski doprinos         895,22
Potraživanja za komunalni doprinos    14.085,75
Potraživanja za sufinanc. za izgradnju ceste      4.490,00
Potraživanja za prodano poljop. zemljište  120.166,30
UKUPNO                                                                                       467.967,23 kn

VIII

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.857.250,89 kn. A to su obveze za kratkoročne 
kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 2.721.892,64 kn, obveze za plaće 
(prosinac 2013.god.) u iznosu od 37.370,79 kn, obveze za jamčevine u iznosu od 46.677,96 kn, te obveze prema 
dobavljačima u iznosu od 51.309,50 kn.

IX

Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Klakar 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 Klakar 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 KLAKAR

KLASA: 400-05/14-01/1
URBROJ: 2178/07-02-14-1
Klakar, 14.travnja 2014. god.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić,ing.str., v.r.
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OPĆINA  OPRISAVCI

19. 1. M.O. Oprisavci (za područje naselja 

Oprisavci) 

2. M.O. Trnjanski Kuti (za područje naselja 

Na temelju članka  61. a , stavak 2.  Zakona Trnjanski Kuti) 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 3. M.O. Poljanci (za područje naselja 

(„N.N“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 Poljanci) 

,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 4. M.O. Svilaj (za područje naselja Svilaj) 

69. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 5. M.O. Stružani (za područje naselja 

Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko Stružani) 

vijeće općine Oprisavci na  9.  sjednici održanoj  6. M.O. Zoljani (za područje naselja Zoljani) 

14. travnja 2014.g. donosi 7. M.O. Prnjavor (za područje naselja 

ODLUKU Prnjavor) 

8. M.O. Novi Grad (za područje naselja Novi 

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih Grad) 

odbora na području općine Oprisavci  

Za dan provedbe izbora određuje se 

 NEDJELJA,  1. lipnja  2014. godine

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća 

mjesnih odbora na području općine Oprisavci za
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Članak 2.

 - U Vijeće Mjesnog odbora Oprisavci bira 

Na temelju odredbi članka 22. Zakona o 

socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 33/12), te 

članka 32. Statuta općine Oprisavci ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 06/13) 

Općinsko vijeće općine Oprisavci na 9. sjednici 

održanoj dana 14. travnja  2014. godine donosi

ODLUKU

o socijalnoj skrbi i novčanim pomoćima na 

području općine Oprisavci za 2014. godinu

Članak 1.

Odlukom o socijalnoj skrbi i novčanim 

pomoćima na području općine Oprisavci za 2014. 

godinu utvrđuju se prava korisnika na oblike 

socijalne pomoći koje osigurava  općina Oprisavci

Članak 2.

Pod korisnicima prava podrazumijevaju se 

osobe – samci ili obitelji koji nemaju dovoljno 

sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, 

a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili 

prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

Članak 3.

Nadležna tijela po ovoj Odluci  su općinski 

načelnik općine Oprisavci  i Općinsko vijeće općine 

Oprisavci koji o utvrđenim pravima na pojedini 

oblik pomoći izdaju odluku odnosno rješenje, 

sukladno odredbama Zakona o općem upravnom 

postupku.

O žalbi protiv rješenja odlučuje nadležno 

tijelo Brodsko-posavske županije.

Žalba odgađa izvršenje prvostupanjskog 

rješenja osim ako zakonom nije drugačije određeno.

20.

se 13 članova 

 - U Vijeće Mjesnog odbora Trnjanski Kuti 

bira se 7 članova 

 - U Vijeće Mjesnog odbora Poljanci bira se 

7 članova 

 - U Vijeće Mjesnog odbora Svilaj bira se 7 

članova 

 - U Vijeće Mjesnog odbora Stružani bira se 

5 članova 

 - U Vijeće Mjesnog odbora Zoljani bira se 5 

članova 

 - U Vijeće Mjesnog odbora Prnjavori bira se 

7 članova 

 - U Vijeće Mjesnog odbora Novi Grad bira 

se 7 članova 

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje mandat svih članova vijeća mjesnih odbora 

na području općine Oprisavci.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja  u  „Službenom vjesniku  Brodsko-

posavske županije“  i objavit će se  na oglasnim 

pločama u svim mjesnim odborima općine 

Oprisavci, te na službenim web stranicama općine 

Oprisavci (www.opcina-oprisavci.hr). 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 013-01/14-02/01

UR.BROJ: 2178/14-01-14-1

Oprisavci, 14. travnja 2014.g.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Franjo Klenuk, v.r.
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Članak 4. Općina Oprisavci radi osiguranja sredstava za 

odobrenje pomoći iz stavka 1. ove točke podnosi 

I. Kriteriji za ostvarivanje prava na oblike pomoći: zahtjev Brodsko-posavskoj  županiji najkasnije do 

1. Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na kraja prosinca tekuće godine.

pojedine oblike pomoći utvrđenih ovom Odlukom  Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na 

su: popisu Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. Za 

Opći uvjeti: svakog korisnika  općina Oprisavci izdaje rješenje o 

- državljanstvo Republike Hrvatske ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu. Za 

- stalno prebivalište na području općine svakog korisnika kojem se pomoć daje iz vlastitih 

Oprisavci sredstava općine općinski načelnik općine donosi 

odluku o ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom 

2. Socijalni kriteriji za ostvarivanje prava na drvu.

pojedine oblike pomoći su: Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu 

- korisnici pomoći za uzdržavanje u Centru za pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju pomoć. 

socijalnu skrb Slavonskom Brodu Revizija prava na pomoć može se izvršiti na zahtjev 

- drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima stranke ili po službenoj dužnosti najmanje jednom 

pomoći. godišnje.

Članak 5. Subvencija prijevoza učenika srednjih škola u 

Slavonskom Brodu 

II. Oblici pomoći Socijalnog programa općine Svi učenici srednjih škola koji putuju u Slavonski 

Oprisavci za 2014. godinu: Brod s prebivalištem na području 

- pomoć u ogrjevnom drvu, općine Oprisavci, koji se za put do škole  koriste 

- troškovi prijevoza učenika srednjih škola, javnim autobusnim prijevozom, mogu za vrijeme 

- pomoć i njega u kući u vidu nabave trajanja školske godine   ostvariti pravo na 

namirnica i održavanja objekata socijalno subvenciju troškova prijevoza u iznosu od 15 % 

ugroženih, cijene mjesečne karte.

- pomoć udrugama slijepih, umirovljenicima, Općina Oprisavci će subvenciju troškova prijevoza 

liječenih alkoholičara, udruga dijabetičara, u iznosu od 15 % cijene mjesečne karte isplatiti 

crveni križ, prijevozniku na njegov žiro-račun, a prema izdanim 

- jednokratna novčana pomoć, mjesečnim računima čiji sastavni dio je popis 

učenika koji ostvaruju navedeno pravo.

Pomoć u ogrjevnom drvu

Pomoć i njega u kući u vidu nabave namirnica i 

Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se održavanja objekata socijalno ugroženih
3 Pravo na subvenciju troškova pomoći i njege u kući jednom godišnje, osigurati 3 m  drva, ili se može 

u vidu nabave  namirnica i materijala za održavanje odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u 
objekta socijalno ugrožene osobe ostvaruje se putem visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska  
zahtjeva podnijetog općinskom načelniku. Pravo na županija, ili ako se pomoć daje iz sredstava 
subvenciju troškova stanovanja može se ostvariti za Općinskog proračuna, u visini koju svojom odlukom 
pomoć u nabavi namirnica potrebnih za život.odredi općinski načelnik općine Oprisavci, a koja ne 
Upravnim postupkom utvrditi će se da li podnositelj može biti veća od visine koju je svojom Odlukom 
zahtjeva udovoljava kriterijima iz ove Odluke. odredila Brodsko-posavska županija.
Odluku o ostvarivanju prava na ovaj oblik pomoći Općinski načelnik  svoju odluku donosi sukladno 
donosi općinski načelnik.pojedinačnim zahtjevima korisnika pomoći.
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Pravo na ovaj oblik pomoći realizirat  će se mjesecu za  prethodni  mjesec  dostavi t i  

sukladno ostvarenju Proračuna općine. račun/izvješće o korištenju kuhinje na temelju 

kojega će se izvršiti isplata.

Pomoć udrugama slijepih, umirovljenicima, - Sufinanciranje troškova ljetovanja školske 

liječenih alkoholičara, udruga dijabetičara, djece (osnovne škole) u organiziranim dječjim 

Crveni križ i dr. odmaralištima  u iznosu 5.000,00 kn isplatit će se 

temeljem zahtjeva na žiro-račun osnovne škole 

Udrugama slijepih, umirovljenicima, 

liječenih alkoholičara i dijabetičara, na području - Pomoć obiteljima za novorođeno dijete 

Brodsko-posavske županije koje imaju članove s isplaćivat će se temeljem Odluke Općinskog vijeća 

područja općine Oprisavci, te Crvenom križu  kojom su utvrđene osnove i mjerila za isplatu.

općinski načelnik može na osnovu njihovog 

zahtjeva odobriti pomoć  ili u  visini koju odlukom - Osnove i mjerila za pomoć redovnim 

odredi Brodsko-posavska  županija, odnosno koja je studentima odredit će posebnom Odlukom 

zakonom propisana. Općinsko vijeće.

Jednokratna novčana pomoć: Članak 6.

- Jednokratna novčana pomoć u visini do Općinski načelnik može po potrebi svojom 

1.000,00 Kn isplaćivati će se najugroženijima u Odlukom utvrditi osnove i mjerila za ostvarivanje 

određenim situacijama (troškovi liječenja, nesreća, prava po pojedinim oblicima pomoći .

iznenadna bolest, neki račun, i sl.), te u određene 

blagdane (Sv. Nikola, Božić, Nova godina i sl.). Troškovi provođenja Socijalnog programa 

Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju terete Proračun općine Oprisavci. Općinski načelnik 

pismenog zahtjeva, a može se odobriti u novcu je ovlašten dio neutrošenih sredstava predviđenih za 

izravno korisniku ili na način da općina djelomično pojedine oblike pomoći rasporediti na druge oblike 

ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj pomoći za koje unaprijed nije bilo moguće 

pravnoj ili fizičkoj osobi. predvidjeti iznos potrebnih sredstava. Predviđena 

struktura i ukupni iznos potrebnih sredstava utvrđeni 

Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti su Programom socijalne skrbi za 2014.g.

sredstava u Proračunu općinski načelnik općine 

Oprisavci će donijeti odluku o visini jednokratne Domaćinstvom se prema ovoj Odluci 

novčane pomoći. smatraju sve osobe koje zajedno žive na istoj adresi, 

u jednoj kući ili stanu. Ostvarivanje prava na 

Jednokratna novčana pomoć može se u pojedine oblike pomoći temeljem ove Odluke, može 

pravilu ostvariti jedanput godišnje. U izuzetno se sukladno međusobnom dogovoru ostvariti putem 

teškim slučajevima jednokratna novčana pomoć Centra za socijalnu skrb Slavonskog Brod, a na 

može se ostvariti i više puta godišnje o čemu temelju Odluke općinskog načelnika općine 

odlučuje općinski načelnik. Oprisavci. Korisnik pojedinog oblika pomoći dužan 

je općini Oprisavci prijaviti svaku promjenu koja 

- Pomoć u plaćanju školske kuhinje isplaćivat uvjetuje gubitak priznatog prava u roku od 15 dana 

će se jednom mjesečno u iznosu 2.000,00 kn, i to na od dana nastanka promjene. 

način da se 100% sufinancira kuhinja socijalno 

ugroženoj djeci, a razlika novčanih sredstava do 

2000,00 kn da se rasporedi na ostalu djecu korisnike Sredstva za realizaciju prava iz ove Odluke 

školske kuhinje. Osnovna škola je dužna do 15-og u osiguravaju se u Proračunu općine Oprisavci, ovisno 
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o prilivu  sredstava u Proračun. u vlasništvu općine Oprisavci odredi u skladu s 

važećim: „PRAVILNIKOM O POČETNOJ 

Z A K U P N I N I  P O L J O P R I V R E D N O G  

Članak 7. ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE ZA ZAKUP I ZAKUP ZA 

Ova Odluka  stupa na snagu danom RIBNJAKE TE NAKNADI ZA VODU ZA 

donošenja, a objavit će se  u „Službenom vjesniku RIBNJAKE“

Brodsko-posavske županije“. trenutna početna cijena sukladno Pravilniku 

iznosi: 

OPĆINSKO VIJEĆE - 351,00 kn/ha  za oranicu

OPĆINE OPRISAVCI - 201,00 kn/ha za livadu 

- 126,00 kn/ha za pašnjak

KLASA: 023-05/14-01/18 -

URBROJ: 2178/14-01-14-1

Oprisavci, 14. travnja 2014.g. Članak 2.

PREDSJEDNIK Ova Odluka stupa na snagu danom 

OPĆINSKOG VIJEĆA donošenja i bit će objavljena u  „Službenom 

Franjo Klenuk, v.r. vjesniku  Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/14-01/19

21. URBROJ: 2178/14-01-14-1

Oprisavci, 14. travnja  2014. g. 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i PREDSJEDNIK

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. OPĆINSKOG VIJEĆA

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, Franjo Klenuk, v.r.

150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta 

općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na  9.  sjednici održanoj  14. 

travnja 2014.g. donosi

22.

ODLUKU

o početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

zemljišta u vlasništvu općine Oprisavci područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 

 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta 

Članak 1. općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće 

Općinsko vijeće općine Oprisavci odlučilo općine Oprisavci na  9.  sjednici održanoj  14. 

je da se kod raspisivanja javnog natječaja za zakup travnja  2014.g. donosi

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine 

Oprisavci početna cijena poljoprivrednog zemljišta 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  8Strana:  880



 ODLUKU 2. članovima Općinskog vijeća 200,00 kuna

3. članovima radnih tijela 200,00 kuna

o naknadama troškova za rad članovima 4. izvršnom tijelu općine- općinskom 

Općinskog vijeća općine Oprisavci, načelniku i  zamjeniku/ci općinskog 

 članovima njihovih radnih tijela, općinskom načelnika 200,00 kuna

načelniku, zamjeniku/ci općinskog načelnika i 5. službenicima Jedinstvenog upravnog 

službenicima Jedinstvenog upravnog odjela odjela 200,00 kuna

općine Oprisavci

Članak 4.

Članak 1.

Naknade iz članka 3. ove Odluke isplaćuju 

Odlukom o naknadi troškova za rad se na temelju obračuna naknade za prisustvovanje 

vijećnicima Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela sjednicama, a koju ovjerava potpisom općinski 

(u tekstu koji slijedi: Odluka), određuje se naknada načelnik. Ako osobe iz članka 3. ove Odluke, koje 

troškova za rad u pojedinom tijelu, uvjeti  pod ostvaruju pravo na naknadu troškova, istog dana 

kojima se ostvaruje pravo na naknadu, način na koji sudjeluju u radu više tijela, ostvaruje pravo na 

se naknada isplaćuje, kao i druga pitanja vezana uz isplatu naknade samo za sudjelovanje u radu jednog 

naknadu troškova za rad. tijela.

Članak 2. Članak 5.

U smislu članka 1. ove Odluke naknada Općinski načelnik, koji svoju dužnost 

troškova za rad pripada: obavlja profesionalno, ne ostvaruje pravo na 

naknadu troškova za sudjelovanje u radu tijela za 

1. Članovima Općinskog vijeća općine vrijeme radnog vremena.

Oprisavci,

2. Članovima radnih tijela Općinskog vijeća 

(povjerenstva, komisije, odbori, Socijalno Članak 6.

vijeće i dr.),

3. izvršnom tijelu općine (općinski načelnik i Članovi Općinskog vijeća i njihovih radnih 

zamjenik/ca općinskog načelnika) tijela kad se upućuju na službeno putovanje u zemlji 

4. službenicima Jedinstvenog upravnog odjela ili inozemstvu imaju pravo na dnevnicu kao i na 

kada sjednicama prisustvuju izvan radnog naknadu troškova za korištenje privatnog 

vremena. automobila u službene svrhe, a prema propisima koji 

uređuju naknade za službena putovanja za korisnike 

Pravo na naknadu troškova za rad članovi koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna

Općinskog vijeća i  njihova radna  tijela ostvaruju 

kada su prisutni sjednici tijela kojeg su članovi.

Članak 7.

Članak 3. Sredstva za naknade utvrđene ovom 

Odlukom osiguravaju se u Proračunu općine 

Naknada troškova za rad isplaćuje se po Oprisavci. Isplata naknade vrši se na temelju 

sjednici u neto iznosu, kako sljedi: obračuna o prisustvovanju sjednicama, na žiro-

1. predsjedniku Općinskog vijeća 250,00 račun korisnika naknade.

kuna
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Članak 8. Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje Ova Odluka stupa na snagu danom 

važiti Odluka o visini naknade za sudjelovanje na objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- 

sjednicama Općinskog vijeća i Općinskog posavske županije.“

poglavarstva općine Oprisavci  (KLASA: 023-

05/03-01/24, URBROJ: 2178/14-01-03-1 od 16. OPĆINSKO VIJEĆE

prosinca 2003.g.)  i Odluka o  naknadi i visini OPĆINE OPRISAVCI

naknade za sudjelovanje u radu Općinskih 

povjerenstava općine Oprisavci (KLASA: 023- KLASA: 023-05/14-01/20

05/10-01/3, UR.BROJ: 2178/14-01-10-1 od  12. URBROJ: 2178/14-01-14-1

ožujka 2010.g.). Oprisavci, 14. travnja 2014. g.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Franjo Klenuk, v.r.
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OPĆINA  SIBINJ

11. poslova na području općine Sibinj odabire se 

"Dimnjačar Nenadić", dimnjačarski obrt, vlasnik 

Josip Nenadić, OIB 88387782401, Slavonski Brod, 

Temeljem članka 24. Zakona o koncesijama Vjekoslava Bacha 32.

(NN – 125/12), članka 12. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu ( NN - 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 

129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, Članak 2.

79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 

153/13 ) i članka 29. Statuta općine Sibinj ("Službeni Mjesto obavljanja koncesije je područje 

vjesnik Brodsko – posavske županije" br. 4/13 ), općine Sibinj.

Općinsko vijeće općine Sibinj, na svojoj 6.sjednici 

održanoj dana 16.travnja 2014.godine donosi 

sljedeću Članak 3.

ODLUKU Koncesija se daje na vrijeme od 5 godina.

o  dodjeli  koncesije 

Članak 4.

Članak 1.

Naknada za koncesiju iznosi 2.500,00 kn 

Kao najpovoljniji ponuditelj u postupku godišnje.

dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih 
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Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku 

od 15 dana potpisati ugovor o koncesiji.

Članak 6

Prava i obveze koncesionara utvrđeni su u 

postupku dodjele koncesije i ugovorom o koncesiji.

O b r a z l o ž e n j e 

Općina Sibinj je u otvorenom postupku 

provela postupak dodjele koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na njenom području. U roku 

za dostavu ponuda dostavljena je jedna ponuda koju 

je Stručno povjerenstvo za koncesiju ocijenilo 

pravilnom, prikladnom i prihvatljivom, te predložilo 

Općinskom vijeću donošenje odluke o odabiru kako OPĆE ODREDBE

je navedeno.

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom uređuje izbor članova 

vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na 

području općine Sibinj (u daljnjem tekstu: općina). 

(2) Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju 

rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski 

rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

Članak 2.

(1) Članove vijeća biraju građani s područja 

mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. 

(2) Članovi vijeća biraju se na neposrednim 

izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim 

glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. 

(3) Za člana vijeća može biti biran građanin koji 

ima biračko pravo i prebivalište na području 

mjesnog odbora čije se vijeće bira. 

12.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIBINJ

Klasa: 363-01/14-01/1

Urbroj:2178/08-01-14-13

Sibinj, 16. travnja 2014. g.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r. 

Na temelju članka 61. stavka 4. 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.), 

odredbi Zakona o lokalnim izborima (“Narodne 

novine” br. 144/12.), članka 30. i 65. Statuta općine 

Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko- posavske 

županije” br. 04/13.), Općinsko vijeće općine 

Sibinj na 6. sjednici održanoj dana 16.travnja 2014. 

godine, donijelo je

ODLUKU

o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 

području općine Sibinj
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Članak 3. vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Općinskog 

vijeća o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u 

skladu s ovom Odlukom. (1) Jamči se sloboda opredjeljenja birača i 

(2) Od dana stupanja na snagu odluke tajnost njihova glasovanja. 

Općinskog vijeća o raspisivanju izbora pa do izbora (2) Birač na istim izborima može glasovati 
novog predsjednika vijeća, predsjednik vijeća može samo jedanput. 
obavljati samo poslove koji su neophodni za (3) Nitko ne može glasovati u ime druge osobe. 
redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog (4) Nitko ne može zahtijevati izjašnjavanje 
odbora. birača o njegovom glasačkom opredjeljenju. 
(3) Mandat članova vijeća izabranih na (5) Birač je slobodan objaviti svoje glasačko 
pri jevremenim izborima počinje  danom opredjeljenje. 
konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg (6) Nitko ne može biti pozvan na odgovornost 
mandata članova vijeća izabranih na redovnim 

zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao. 
izborima. 

(4) Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i 

nisu opozivi. Članak 4.
(5) Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti 

odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, (1) Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko 
izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama vijeće općine Sibinj (u daljnjem tekstu: Općinsko 
vijeća. vijeće). 

(2) Odlukom Općinskog vijeća kojom se 
Članak 7.

raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe. 

(3) Od dana raspisivanja izbora do dana 
(1) Član vijeća ne može istovremeno biti: 

održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti 
¾ općinski načelnik općine (u daljnjem tekstu: više od 60 dana. 

načelnik), odnosno njegov zamjenik, 

¾ član uprave trgovačkog društva u većinskom 

vlasništvu općine, Članak 5.
¾ ravnatelj ustanove kojoj je općina osnivač. 

(1) Redovni izbori za članove vijeća održavaju 

se, u pravilu, treće nedjelje u mjesecu svibnju svake 
Članak 8.četvrte godine. 

(2) Prijevremeni izbori za članove vijeća kojima 
(1) Osoba koja obnaša neku od nespojivih je mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u 
dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, a ako roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća. 
bude izabrana za člana vijeća, do dana konstituiranja (3) Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka 2. 
dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno ovoga članka trebali održati u kalendarskoj godini u 
prihvaćanju dužnosti člana vijeća obavijestiti kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog 
Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj. održavanja, u tom se mjesnom odboru prijevremeni 
(2) Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata izbori neće održati. 
prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o 

tome obavijestiti predsjednika vijeća u roku od osam 

dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje Članak 6.
mirovati protekom tog roka. 

(3) Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz (1) Mandat članova vijeća izabranih na 
stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili redovnim izborima počinje danom konstituiranja 
zakona. 
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potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom (4) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti 
pravomoćnosti sudske odluke, član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na 

temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese ¾ ako je pravomoćnom sudskom presudom 

pisani zahtjev predsjedniku vijeća. Pisani zahtjev osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 

dužan je podnijeti u roku od osam dana od dana dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti 

prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a sudske presude, 

mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana ¾ ako mu prestane prebivalište na području 
podnošenja pisanog zahtjeva. mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta, 
(5) Ako član vijeća po prestanku obnašanja ¾ ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 
nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu o 
stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat hrvatskom državljanstvu, 
miruje iz osobnih razloga. ¾ smrću. 
(6) Član vijeća ima pravo tijekom trajanja (2) Pisana ostavka člana vijeća podnesena na 
mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih način propisan stavkom 1. podstavkom 1. ovoga 
razloga,  podnošenjem pisanog zaht jeva članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije 
predsjedniku vijeća. zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana 
(7) Mirovanje mandata na temelju pisanog ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog 
zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od bilježnika najranije osam dana prije njezina 
dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o podnošenja. 
dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom (3) Ostavka podnesena suprotno stavku 
postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. 1.podstavku 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi 
Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na pravni učinak. 
temelju prestanka mirovanja mandata, osmoga dana 

od dostave obavijesti predsjedniku vijeća. Članak 10.
(8) Člana vijeća kojemu mandat miruje za 

vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u (1) Članovi vijeća imaju zamjenike koji 
skladu s ovom Odlukom. obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje 
(9) 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 (2) 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 
(10) Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. 
vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata (3) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj 
može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
mandata. neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član 

kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga 

političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako 
Članak 9. sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a 

ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći 
(1) Članu vijeća mandat prestaje prije isteka neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom 
redovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim sporazumu kao i o postignutom dogovoru političke 
slučajevima: stranke dužne su obavijestiti predsjednika vijeća i 

¾ ako podnese ostavku, danom dostave pisane Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj.
ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim (4) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj 
Zakonom o općem upravnom postupku, listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani 

¾ ako je pravomoćnom sudskom odlukom kandidat s te liste. 
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tri po redu potpisnika kandidacijske liste. (5) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj 

listi političke stranke koja je nakon provedenih 

izbora brisana iz registra političkih stranaka 
Članak 14.zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 

(1) Potpisi birača prikupljaju se na propisanom 

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

njegovo prebivalište, broj važeće osobne iskaznice 

Članak 11. birača i mjesto njezina izdavanja, te potpis birača. 

(1) Kandidiranje je postupak predlaganja 
Članak 15.kandidacijskih lista od strane ovlaštenih 

predlagatelja. 
(1) Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se (2) Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista 
očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog su političke stranke i birači. 
kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili (3) Predlagatelji kandidacijskih  lista dužni su 
izbornog povjerenstva. poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno 
(2) U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno posebnom zakonu.
se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a 

kandidati moraju biti na listi poredani od rednog 

broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira. Članak 12.
(3) Ako predlagatelj predloži više kandidata od 

utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na (1) Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju 
izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi sve političke stranke registrirane u Republici 
samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o 
vijeće. raspisivanju izbora. 
(4) Ako predlagatelj predloži manje kandidata (2) Kandidacijske liste može predložiti jedna 
od utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na politička stranka, te dvije ili više političkih stranaka. 
izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana. (3) Političke stranke samostalno utvrđuju 
(5) Naziv kandidacijske liste jest puni naziv redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na 
političke stranke, dvaju ili više političkih stranaka način predviđen njihovim statutom, odnosno 
koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku posebnom odlukom donesenom na temelju statuta. 
listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni (4) Političke stranke određuju na temelju 
naziv stranke odnosno stranaka, u nazivu će se odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja 
koristiti i kratice. kandidacijske liste. 
(6) Ako su kandidacijsku listu predložili birači, 

njezin naziv je "Kandidacijska lista grupe birača 

Mjesnog odbora ________________". Članak 13.
(7) Nositelj kandidacijske liste prvi je 

predloženi kandidat na listi. (1) Birači mogu predlagati kandidacijske liste. 

(8) Za svakog od kandidata u prijedlogu (2) Kada birači kao ovlašteni predlagatelji 
kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za 
prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za 
datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i izbor članova vijeća dužni su prikupiti najmanje 50 
spol. potpisa birača. 

(3) Kada birači predlažu kandidacijske liste, 

podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva 
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Članak 16. Članak 19.

(1) Kandidacijske liste moraju prispjeti (1) Izborno povjerenstvo će u roku od 72 sata od 

izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana isteka roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori 

provode i na internetskim stranicama općine sve (2) Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju 
pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene 
listu za izbor članova vijeća. sukladno ovoj Odluci. 

(3) Ako izborno povjerenstvo ocijeni da 

kandidacijska lista nije podnesena u skladu s ovom 
Članak 20.Odlukom, pozvat će podnositelja da u roku od 48 

sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, 
(1) Političke stranke koje su predložile ukloni uočene nedostatke. 
prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način (4) Izborno povjerenstvo može podnositelju 
predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok 
odlukom donesenom na temelju statuta odustati od za kandidiranje istječe za manje od 48 sati. 
te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena 

bila objavljena od strane izbornog povjerenstva. Za 

kandidacijsku listu grupe birača odluku o Članak 17.
odustajanju donosi nositelj liste. 

(2) Pisana odluka o odustanku mora prispjeti (1) 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  
izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovoga pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista, 
članka. odnosno u skladu s ovom Odlukom. 
(3) Odustanak jednog ili više kandidata s (2) Pravovaljane kandidacijske liste izborno 
kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i 
za kandidiranje, te se neće uvažiti i takva će nepravovaljane liste rješenjem će odbaciti, odnosno 
kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima odbiti. 
svih objavljenih kandidata. 

(4) U slučaju odustanka jednog ili više 

kandidata s kandidacijske liste prije isteka roka za Članak 18.
kandidiranje, izborno povjerenstvo će na 

odgovarajući način primijeniti odredbu članka 16. (1) Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o 
stavka 3. ove Odluke. svim pravovaljanim kandidacijskim listama. 

(2) Zbirnu listu sastavlja nadležno izborno 

povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih 
Članak 21.kandidacijskih lista. 

(3) Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske 
(1) Ako je neki od kandidata dao očitovanje o liste, te ime i prezime nositelja svake liste. 
prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista (4) Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu 
za izbor u isto vijeće, izborno povjerenstvo će 

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

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

koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku 
kandidaturi ostaje. 

listu, odnosno prema abecednom redu prezimena 
(2) I z b o r n o  p o v j e r e n s t v o  p o z v a t  ć e  nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je 
predlagatelja liste s koje je kandidat iz stavka 1. više stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku 
ovoga članka odustao da listu dopuni drugim listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu 
kandidatom u roku od 24 sata. prve po redu političke stranke u prijedlogu. 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj:  8Strana:  888



Članak 24.(3) Ako predlagatelj iz stavka 2. ovoga članka 

ne dopuni listu, izborno povjerenstvo postupit će u 
(1) Izborna šutnja počinje protekom vremena skladu s odredbom članka 17. ove Odluke. 

izborne promidžbe, a završava na dan održavanja 

izbora u 19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje 

Članak 22. se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih 

programa biračima, nagovaranje birača da glasuju 

za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje (1) Ako neki od kandidata na kandidacijskoj 
prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske 
intervjua sudionika izborne promidžbe, te liste, politička stranka, odnosno dvije ili više 
navođenje njihovih izjava ili pisanih djela. političkih stranaka koje su predložile kandidata i 

podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu 

umjesto njega predložiti novog kandidata, bez 
III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA prikupljanja potpisa, sve do 10 dana prije dana 

održavanja izbora. 
Članak 25.(2) Kandidat koji je umro brisat će se s 

kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena 
(1) Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na 
općina Sibinj. listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih 

iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto 

prema gore. 
Članak 26.(3) Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, 

lista će se dopuniti na način određen stavkom 2. 
(1) Članovi vijeća biraju se razmjernim ovoga članka, a nositelj liste postat će drugi po redu 
izbornim sustavom, na način da cijelo područje kandidat naveden na kandidacijskoj listi. 
mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi (4) Kandidacijska lista dopunjena novim 
birači koji imaju prebivalište na području mjesnog kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka 
odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju objavljuje se na oglasnoj ploči mjesnog odbora za 
kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća. čije se vijeće izbori provode i na internetskim 

stranicama općine u roku od 24 sata od izvršene 

dopune kandidacijske liste. 
Članak 27.(5) Ako neki od kandidata na kandidacijskoj 

listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana 
(1) Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se 
vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje pravovaljanom. 
5 % važećih glasova birača. 

(2) Broj članova vijeća koji će biti izabran sa 

svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se Članak 23.
ukupan broj važećih glasova koje je dobila 

kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do (1) Kandidati, nositelji kandidacijskih lista 
zaključno broja koliko se članova vijeća bira, pri grupe birača, političke stranke, odnosno dvije ili više 
čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi 
dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na izbornu 
liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih promidžbu pod jednakim uvjetima. 
rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se (2) Izborna promidžba počinje danom objave 
članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja 
broj mjesta u predstavničkom tijelu koliko je izbora. 
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postigla pojedinačnih rezultata među onoliko određuje se roku od osam dana od stupanja na snagu 

brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća odluke o raspisivanju izbora, a čine ga tri 

bira. predstavnika većinske političke stranke, odnosno 

političkih stranaka i tri dogovorno predložena (3) Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne 
predstavnika oporbenih stranaka sukladno može utvrditi koja bi između dvije ili više lista dobila 
stranačkom sastavu Općinskog vijeća. mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je 
(6) Ako se pojedine grupacije ne mogu dobila više glasova. 

dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u (4) Ako su dvije ili više lista dobile isti broj 
proširenom sastavu izbornog povjerenstva, njihov glasova, te se ne može utvrditi koja bi lista dobila 
izbor obavlja stalni sastav izbornog povjerenstva mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista. 
ždrijebom na način da će predstavnike stranaka (5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, broj 
rasporediti sukladno stranačkom sastavu Općinskog članova vijeća povećat će se, te broj članova vijeća 
vijeća.može biti paran. 
(7) Troškove za rad proširenog sastava 

općinskog izbornog povjerenstva snose političke 

stranke, svaka za svog člana.Članak 28.
(8) Potpredsjednik izbornog povjerenstva 

zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove (1) Sa svake kandidacijske liste izabrani su 
odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja 
predsjednika, a svi članovi izbornog povjerenstva koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću. 
imaju jednaka prava i dužnosti. 

(9) Predsjednik, potpredsjednik i članovi 

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA stalnoga sastava izbornog povjerenstva ne smiju biti 

članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati za 

Članak 29. članove vijeća. Članovi proširenoga sastava 

izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati za 

članove vijeća. (1) Tijela za provedbu izbora za članove vijeća 

su izborno povjerenstvo i birački odbori. 

(2) Članovi izbornog povjerenstva i biračkih 
Članak 31.odbora mogu biti samo osobe koje imaju biračko 

pravo. 
(1) Izborno povjerenstvo: (3) Članovi izbornog povjerenstva i biračkih 

¾ izravno brine za zakonitoj pripremi i odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. 
provedbi izbora za članove vijeća, 

¾ obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje 

Članak 30. izbora, 

¾ ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju 
(1) Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni kandidature za članove vijeća, 

sastav. ¾ na temelju pravovaljanih prijedloga 
(2) Stalni sastav izbornog povjerenstva čine objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje 

predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor 

članova vijeća, (3) Stalni sastav izbornog povjerenstva imenuje 

načelnik. ¾ određuje biračka mjesta za izbore članova 

vijeća, (4) Predsjednik stalnog sastava izbornog 

povjerenstva mora biti magistar pravne struke ili ¾ imenuje predsjednika, potpredsjednika i 
diplomirani pravnik/ca. članove biračkih odbora, 

(5) Prošireni sastav izbornog povjerenstva 
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(7) Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava ¾ nadzire rad biračkih odbora na biračkim 

mjestima, i dužnosti. 

¾ nadzire pravilnost izborne promidžbe za 

izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom, 
V. PROVOĐENJE IZBORA ¾ prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na 

biračkim mjestima, 
Članak 33.¾ objavljuje rezultate izbora za članove vijeća, 

¾ obavlja i druge poslove u svezi provedbe 
(1) Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja izbora za članove vijeća. 
se na biračkim mjestima na području mjesnog 

odbora. 

(2) Biračko mjesto ne može biti u vjerskom Članak 32.
objektu, objektu u vlasništvu, najmu, zakupu ili 

trajnom korištenju političke stranke ili kandidata (1) Birački odbor izravno provodi glasovanje na 
koji sudjeluje na izborima, te u prostorijama u biračkom mjestu, te osigurava pravilnost i tajnost 
kojima se poslužuju ili konzumiraju alkoholna pića. glasovanja. 
(3) Biračka  mjes ta  određuje  izborno (2) Bi račk i  odbo r  č ine  p r eds j edn ik ,  
povjerenstvo vodeći računa o broju birača koji će na potpredsjednik i četiri člana. Dva člana biračkog 
njima glasovati, dostupnosti i prostornoj odbora određuje većinska politička stranka, 
udaljenosti, te veličini prostorije za glasovanje, na odnosno političke stranke, a dva člana oporbena 
način da se glasovanje bez teškoća može odvijati u politička stranka, odnosno stranke, sukladno 
vremenu određenom za glasovanje. stranačkom sastavu Općinskog vijeća općine. 
(4) Svako biračko mjesto ima redni broj. (3) Ako se pojedine grupacije ne mogu 

dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke 

odbore, njihov raspored odredit će izborno 
Članak 34.povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike 

stranaka rasporediti tako da pojedina stranka bude 
(1) Izborno povjerenstvo će objaviti na zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih 
oglasnim pločama mjesnog odbora za čije se vijeće odbora s obzirom na ukupni broj svojih 
provode izbori, te na internetskim stranicama općine predstavnika. 
koja su biračka mjesta određena, najkasnije 15 dana (4) Političke stranke dužne su odrediti članove 
prije izbora. pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena 
(2) Objava o biračkim mjestima sadrži: redni izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije 
broj biračkog mjesta, sjedište, odnosno potpunu dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno 
adresu s naznakom prostora u kojem se nalazi, te ako prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u 
popis pripadajućih ulica i trgova iz kojih birači zadanom roku, izborno povjerenstvo samostalno će 
glasuju na tom biračkom mjestu. odrediti članove biračkih odbora. 
(3) Na svakom biračkom mjestu prostorija za (5) Izborno povjerenstvo imenovat će 
glasovanje mora se opremiti i urediti na način da se predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih 
osigura tajnost glasovanja tako da nitko u prostoriji odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja 
ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić. izbora. 
(4) Na biračkom mjestu glasački listići moraju (6) Predsjednik, potpredsjednik i članovi 
biti pomiješani tako da nisu složeni po serijskim biračkog odbora ne smiju biti kandidati za članove 
brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim vijeća, a predsjednik i potpredsjednik biračkog 
prema dolje da se ne vidi serijski broj listića. odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke 

stranke. 
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Članak 35. ¾ ime i prezime nositelja liste, 

¾ naputak o načinu glasovanja, 
(1) Birački odbor u pravilu uređuje prostorije ¾ serijski broj. 
biračkog mjesta na dan prije izbora, a najkasnije (3) Kandidacijske liste navode se na glasačkom 
jedan sat prije početka glasovanja. listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj 
(2) Birački odbor dužan je na svakom biračkom listi kandidacijskih lista. 
mjestu prije njegova otvaranja, na biračima (4) Ispred naziva svake liste stavlja se redni 
vidljivom mjestu, istaknuti oglas o svim broj. 
prihvaćenim kandidacijskim listama i zbirne liste. 

(3) Na biračkom mjestu ne smije biti 

promidžbeni materijal, kao niti u neposrednoj blizini Članak 38.
biračkog mjesta. 

(4) Birački odbor je dužan na prednju stranu (1) Glasuje se samo za kandidacijske liste 
svake glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav navedene na glasačkom listiću. 
se ubacuje u tu glasačku kutiju. (2) Glasački se listić popunjava tako da se 

zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske 

liste. 
Članak 36.

(1) Političke stranke i birači koji su predložili Članak 39.
kandidacijske liste za izbor članova vijeća kao i 

nevladine udruge koje djeluju na području (1) Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na 
neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je 
promicanja ljudskih i građanskih prava imaju pravo kandidacijsku listu birač glasovao. 
odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora (2) Nevažeći glasački listić je: 
tijekom čitavoga izbornog postupka. 

¾ nepopunjeni glasački listić, 
(2) Na način određivanja promatrača, 

¾ glasački listić popunjen na način da se ne 
podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, 

može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku 
službene iskaznice promatrača, promatranje rada 

listu birač glasovao, 
biračkog odbora i izbornog povjerenstva, te ovlasti 

¾ glasački listić na kome je birač glasovao za izbornih tijela prema promatračima na odgovarajući 
dvije ili više kandidacijskih lista. se način primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim 

izborima. 

(3) Izborno povjerenstvo će obvezatnim 
Članak 40.

uputama podrobnije utvrditi prava i dužnosti 

promatrača, te način praćenja provedbe izbora. 
(1) Glasovanje traje neprekidno od sedam do 

devetnaest sati. 

(2) Biračka mjesta zatvaraju se u devetnaest VI.  GLASOVANJE I  UTVRĐIVANJE 
sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na REZULTATA GLASOVANJA 
biračkom mjestu mora se omogućiti glasovanje. 

Članak 37.

Članak 41.(1) Glasovanje se obavlja osobno na biračkom 

mjestu, glasačkim listićem. 
(1) U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom (2) Glasački listić sadrži: 
mjestu moraju biti stalno prisutan predsjednik ¾ naziv liste, 
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biračkog odbora ili njegov zamjenik, te najmanje i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva 

dva člana biračkog odbora. kandidacijske liste. 

(2) Predsjednik biračkog odbora dužan je i (3) Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog 

ovlašten osiguravati red i mir na biračkom mjestu za oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na 

vrijeme glasovanja, kao i nakon zatvaranja biračkog biračko mjesto može o tome obavijestiti izborno 

mjesta. povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja 

izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora. (3) Ako je nužno radi očuvanja reda i mira, te 

(4) Izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik 

biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja birača za glasovanje izvan biračkog mjesta predaju 

je na biračkom mjestu dužna postupati u okviru nadležnim biračkim odborima uz cjelokupan izborni 

zakonskih ovlasti. materijal. 

(4) Nitko, osim pripadnika policije na poziv (5) Predsjednik biračkog odbora određuje 

predsjednika biračkog odbora, ne smije doći na najmanje dva člana biračkog odbora koji će birača 

biračko mjesto naoružan. posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu 

glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti 

glasovanja. 

Članak 42. (6) Na način ostvarivanja biračkog prava birača 

koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog 
(1) Predsjednik biračkog odbora ili od njega invalidnosti onemogućena pristupačnost biračkom 

ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi mjestu na odgovarajući se način primjenjuje 

glasovanju utvrditi identitet i provjeriti je li upisan u odredba stavka 5. ovoga članka. 

izvadak iz popisa birača za dotično biračko mjesto. (7) Predsjednik biračkog odbora dužan je u 

(2) Identitet birača utvrđuje se identifika- zapisnik o radu biračkog odbora poimenično navesti 

cijskom ispravom, sukladno posebnim zakonima. glasovanje birača u smislu stavaka 2., 3. i 6. ovoga 

članka. (3) Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa 

birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega 

ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim 

ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom 
Članak 44.mjestu dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela. 

(4) Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je 
(1) Po završenom glasovanju birački odbor će dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni dio 
najprije prebrojati neupotrebljene glasačke listiće i izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto. 
staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti. 

(2) Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan 

Članak 43. broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu, 

prema izvatku iz popisa birača i potvrdama 

nadležnog tijela. (1) Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na 

(3) Nakon utvrđivanja broja birača koji su biračkom mjestu, član biračkog odbora biraču 

predaje glasački listić, objašnjava način glasovali, birački odbor pristupa otvaranju glasačke 

popunjavanja i upućuje ga na mjesto glasovanja. kutije, prebrojavanju glasačkih listića i broja 

Član biračkog odbora dužan je voditi računa o tome glasova. 

da se onemogući uvid u serijski broj listića koji se (4) Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih 
predaje biraču. listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog 
(2) Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat 

toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovanja po glasačkim listićima. 

glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom (5) Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih 
osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog 
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broja birača koji su glasovali, birački odbor odmah o Članak 47.

tome obavještava izborno povjerenstvo. Izborno 

povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i (1) O svom radu izborno povjerenstvo vodi 
imenuje novi, te određuje ponavljanje glasovanja na zapisnik. 
tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana (2) Zapisnik obvezno sadrži: 
od dana prvog glasovanja. ¾ broj birača upisanih u izvadcima iz popisa 
(6) Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se birača i priloženim potvrdama za glasovanje, 
u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja. ¾ broj birača koji su glasovali, 

¾ broj nevažećih glasačkih listića, 
Članak 45.

¾ broj glasova koje je dobila svaka 
(1) Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja 

kandidacijska lista. 
na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu 

(3) Svaki član izbornog povjerenstva može dati 
zabilježit će: 

primjedbe na zapisnik. 
¾ broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i 

(4) Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog 
broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela, 

povjerenstva. 
¾ broj birača koji su pristupili glasovanju 

(5) Ako član izbornog povjerenstva odbije 
prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za 

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

službena bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica 
¾ broj birača koji su glasovali izvan biračkoga 

odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član 
mjesta, 

izbornoga povjerenstva navede. 
¾ broj birača koji su glasovali na biračkom 

mjestu uz pomoć druge osobe, 

¾ koliko je ukupno birača glasovalo, Članak 48.
¾ koliko je glasova dobila svaka kandidacijska 

lista, (1) Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje 
¾ broj nevažećih glasačkih listića. izborno povjerenstvo na temelju rezultata 

(2) U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i glasovanja na svim biračkim mjestima. 

sve druge činjenice koje su važne za glasovanje. 

(3) Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati 
Članak 49.pisane primjedbe na zapisnik. 

(4) Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog 
(1) Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate odbora. 
glasovanja za članove vijeća bez odgode će objaviti: (5) Ako član biračkog odbora odbije potpisati 

¾ broj birača upisanih u popis birača mjesnog zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena 
odbora, bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja 

potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog ¾ koliko je glasova dobila svaka pojedina 

odbora navede. kandidacijska lista, 

¾ koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, 

¾ broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka 
Članak 46. kandidacijska lista, 

¾ ime i prezime kandidata sa svake 
(1) Zapisnik o radu i ostali izborni materijal kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća. 
birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu (2) Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na 
najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog oglasnoj ploči mjesnih odbora za čije se vijeća izbori 
mjesta. provode, te na internetskim stranicama općine. 
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VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA Članak 53.

Članak 50. (1) Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o 

prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su 
(1) 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 

raspisani, te radnje ponove. (2) Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim 

(2) Ako ne postoji mogućnost ponavljanja odborima raspolaže izborno povjerenstvo. 

poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na (3) Izborno povjerenstvo odgovorno je za 
postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno raspodjelu i trošenje sredstava, te dodjelu 
mogle utjecati na rezultat izbora, izborno odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja 
povjerenstvo poništit će izbor i odredit će rok u obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja 
kojem će se izbor ponoviti. administrativnih i stručnih poslova. 

Članak 54.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 
(1) Protiv rješenja izbornog povjerenstva 

Članak 51. podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu 

Uredu državne uprave u Brodsko- posavskoj 

županiji. (1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku 

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća 

mogu podnijeti političke stranke, nositelji putem izbornog povjerenstva roku od 48 sati 

kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 30 računajući od dana primitka pobijanog rješenja. 

birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog (3) Ured državne uprave u Brodsko - posavskoj 
odbora za čije se vijeće provode izbori. će o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana primitka 
(2) Ako je kandidacijsku listu predložilo više žalbe. 

političkih stranaka, prigovor će se smatrati 

pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna 

politička stranka. Političke stranke će na temelju Članak 55.

svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim 

podnositeljem prigovora. (1) Prigovor odnosno žalba u postupku zaštite 

izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih 

radnji koje su propisane ovom Odlukom. 
Članak 52.

(1) Prigovor iz članka 51. ove Odluke podnosi Članak 56.

se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati 

računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na (1) Na podneske i rješenja u postupku po 
koju je stavljen prigovor. odredbama ove Odluke ne plaćaju se upravne 
(2) Izborno povjerenstvo dužno je donijeti pristojbe. 

rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad 

mu 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 SIBINJ 

Članak 57.

KLASA:021-05/14-01/2

URBROJ: 2178/08-01-14-3(1) Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva 
U Sibinju, 16. 4. 2014. godine načelnik ili osoba koju on ovlasti. 

(2) Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat 
PREDSJEDNIK će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih 

OPĆINSKOG VIJEĆArezultata izbora. 
Krunoslav Eraković, v.r. (3) Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz 

stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će 

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 
13.sjednicu u nastavnom roku od 30 dana. 

(4) Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora 

predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 
Na temelju članka 4. stavak 1. Odluke o 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 
izboru članova vijeća mjesnih odbora (Klasa: 021-

Ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova 
05/14-01/1; Urbroj: 2178/08-01-14-3 od 16. travnja 

konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani 
2014. godine), Općinsko vijeće općine Sibinj na 

kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 
svojoj 6.sjednici održanoj 16.travnja 2014.godine 

glasačkom listiću. 
donijelo je 

(5) Vijeće se smatra konstituiranim izborom 

predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je 
ODLUKU

nazočna većina svih članova vijeća. 

(6) Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz 
o raspisivanju izbora  za članove vijeća mjesnih 

stavaka 2. i 3. ovoga članka, raspisat će se novi odbora na području općine Sibinj
izbori. 

OPĆE ODREDBE 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 1.
Članak 58.

Raspisuju se izbori za članove vijeća 
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke mjesnih odbora: 
prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća 

mjesnih odbora na području općine Sibinj 1. Mjesni odbor Brčino-Ravan (za područje 
(''Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“ naselja Brčino i Ravan)
broj 8/2010). 2. Mjesni odbor Jakačina Mala-Grgurevići-

Čelikovići (za područje naselja Jakačina Mala, 

Grgurevići i Čelikovići)
Članak 59. 3. Mjesni odbor Grižići (za područje naselja 

Grižići) 
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom 4. Mjesni odbor Gornji Andrijevci (za 
donošenja, a objavit će se u ''Službenom vjesniku područje naselja Gornji Andrijevci) 
Brodsko- posavske županije“.
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5. Mjesni odbor Gromačnik (za područje 

naselja Gromačnik)

6. Mjesni odbor Bartolovci ( za područje 

naselja Bartolovci)

7. Mjesni odbor Slobodnica (za područje 

naselja Slobodnica) 

8. Mjesni odbor Sibinj (za područje naselja 

Sibinj i Završje )

Članak 2.

 Za dan izbora određuje se nedjelja  

18.svibnja 2014.godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIBINJ

Klasa:   021-05/14-01/2

Urbroj:  2178/08-01-14-4

Sibinj,  16. travnja 2014.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković , v.r.

14.

Na temelju članka 138. Zakona o izmjenama 

i dopunama Zakona o vodama ("Narodne novine" 

Republike Hrvatske, broj 56/13.) i članka 30. Statuta 

općine Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" br.04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj 

na svojoj 6. sjednici održanoj  16. travnja 2014. 

godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o 

priključenju  na komunalne vodne građevine  

Članak 1.

U članku 1. Odluke o priključenju na 

komunalne vodne građevine („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ broj: 01/12) brišu se:

„- naknada za priključenje i način plaćanja 

naknade za priključenje i

  - prekršajne odredbe“.

U članku 13. “ stavak 3. i 4.“ brišu se. 

Članak 2.

Podnaslov prije članka 18. „V.  NAKNADA 

ZA PRIKLJUČENJE“ briše se 

Članak 3.

Članci „18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25. i 26“ 

brišu se 

Članak 27. postaje „članak 18.“, članak 28. 

postaje „članak 19.“ , članak 29. postaje „članak 

20.“, članak 30. postaje „članak 21.“ i članak 31. 

postaje „članak 22“. 

Članak 4.

U podnaslovu prije članka 27. rimski broj 

„VI“ zamjenjuje se rimskim brojem „V“.

Članak 5.

U podnaslovu prije članka 28. rimski broj 

„VII“ zamjenjuje se rimskim brojem VI.

Članak 6.

U podnaslovu prije članka 29. rimski broj 

„VIII“ zamjenjuje se rimskim brojem „VII“. 
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Članak 7. Članak 9.

U podnaslovu prije članka 30. rimski broj Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

„IX“ zamjenjuje se rimskim brojem „VIII“. dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".

Članak 8. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIBINJ

 U Prijelaznim i završnim odredbama iza 

članka 22. dodaje se novi članak „23“ koji glasi: Klasa: 363-01/12-01/1

„Svi upravni postupci pokrenuti prije 18. Urbroj:2178/08-01-14-1

svibnja 2013.g. za obračun i naplatu naknade za Sibinj, 16. travanj 2014. g.

priključenje dovršit će se sukladno odredbama 

Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („N.N. PREDSJEDNIK 

broj 153/09) i Odluke o priključenju na komunalne OPĆINSKOG VIJEĆA

vodne građevine „Službeni vjesnik Brodsko- Krunoslav Eraković, v.r.

posavske županije“  broj 01/12).

     Nakon 18. svibnja 2013.g. ne postoji 

mogućnost obračuna naknade za priključenje na 

komunalne vodne građevine, a ukoliko je stranka 

podnijela zahtjev za priključenje nakon 18. 5. 2013. 

g. i platila naknadu za priključenje, ista će joj biti 

vraćena odmah po stupanju na snagu ove Odluke.    
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Bilješke :
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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:  "Posavska Hrvatska" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod
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