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ŽUPANIJA

64. II. 

Imenovana će funkciju vršiteljice dužnosti 

Na temelju članka 43. stavak 2. Zakona o obavljati do imenovanja ravnatelja Spomen galerije 

ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, Ivana Meštrovića, Vrpolje po raspisanom javnom 

47/99, 35/08) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske natječaju, a najduže do godinu dana. 

županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" 15/13-pročišćeni tekst), Županijska 

skupština Brodsko-posavske županije na 9. sjednici, III.

održanoj 24. rujna 2014., donijela je 

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom 

RJEŠENJE vjesniku Brodsko-posavske županije". 

o imenovanju v.d. ravnateljice KLASA: 021-01/14-01/115

Spomen  galerije Ivana Meštrovića URBROJ: 2178/1-01-14-1

Vrpolje Slavonski Brod, 24. rujna 2014. 

Predsjednik 

I. Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ. , v.r.

Suzana Bilić Vardić, prof.  imenuje se za 

vršiteljicu dužnosti ravnateljice Spomen  galerije 

Ivana Meštrovića, Vrpolje.
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65. 66.

Na temelju članka 135. stavak 1. Zakona o Na temelju članka 135. stavak 1. Zakona o 

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

38. stavak 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine 43.stavak 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine 

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

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

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

tekst), Županijska skupština Brodsko-posavske tekst), Županijska skupština Brodsko-posavske 

županije na 9. sjednici, održanoj 24. rujna 2014., županije na 9. sjednici, održanoj 24. rujna 2014., 

donijela je donijela je 

RJEŠENJE RJEŠENJE 

o imenovanju ravnatelja Javne ustanove o razrješenju v.d. ravnatelja Javne 

za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

Brodsko-posavske županije – NATURA prirode Brodsko-posavske županije – NATURA 

SLAVONICA SLAVONICA

I.

I.

Mario Pavičić, dipl.ing., razrješuje se 

Josip Bodrožić-Džakić, dipl.ing., imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja  Javne ustanove za 

se na dužnost ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko- posavske županije – NATURA SLAVONICA s 

posavske županije – NATURA SLAVONICA, s nadnevkom 24. rujan 2014.

nadnevkom 25. rujan 2014.

II. 

II. 

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom 

Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine. vjesniku Brodsko-posavske županije". 

KLASA: 021-01/14-01/114

III. URBROJ: 2178/1-01-14-1

Slavonski Brod, 24. rujna 2014. 

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije". Predsjednik 

Županijske skupštine 

KLASA: 021-01/14-01/117 Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r. 

URBROJ: 2178/1-01-14-1

Slavonski Brod, 24. rujna 2014. 

Predsjednik 

Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.



67. Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

Na  temelju članka 9. stavka 3. zakona o donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, Brodsko-posavske županije".

79/07, 38/09. i127/10) i članka 4. i 8. Pravilnika o 

mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

spašavanja ("Narodne novine" br. 40/08 i 44/08), BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

kao i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. Klasa  : 810-01/14-01/11

15/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Urbroj: 2178/1-01-14-1

Brodsko-posavske županije je na 9. sjednici Slavonski Brod, 24. rujna 2014.

održanoj 24. rujna 2014. godine, donijela

Predsjednik

RJEŠENJE Županijske skupštine

Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.

o razrješenju dva člana i imenovanju četiri 

člana Stožera zaštite i spašavanja Brodsko-

posavske županije

Članak 1. 68.

Razrješuje se dužnosti člana Stožera zaštite i 

spašavanja Brodsko-posavske županije: Na temelju članka 190. i članka 195. Zakona 

o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine „ 150/08 , 

1. Hrvoje Mitrović, dr.med., sanacijski 71/10 ,139/10, 22/11 , 84/11,12/12,35/12 –Odluka 

upravitelj Opće bolnice "Dr. Josip Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12, 144/12 i 

Benčević" 82/13), članka 5. stavka1. podstavka b)  i članka  7. 

2. Tihomir Bišćević, dr.med., sanacijski Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja 

upravitelj Opće bolnice Nova Gradiška vremena i uzroka smrti („Narodne novine“ 46/2011. 

i 6/2013.) te članka 34. Statuta Brodsko-posavske 

županije ( ''Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Za članove Stožera zaštite i spašavanja županije'' br. 15/13 - pročišćeni tekst), Županijska 

Brodsko-posavske županije imenuju se: skupština Brodsko-posavske županije na 9. sjednici 

održanoj 24. rujna 2014. godine, donijela je

1. Tihomir Bišćević, dr.med., sanacijski 

upravitelj Opće bolnice "Dr. Josip RJEŠENJE

Benčević"

2. Nenad Čer, dipl.ing.građ., Rukovoditelj o razrješenju i imenovanju članova 

poslovne jedinice Osijek Hrvatske ceste Povjerenstva za nadzor nad radom 

d.o.o. mrtvozornika na području Brodsko-posavske 

3. Antun Dukić,  dipl . ing. ,  ravnatel j  županije

Županijske uprave za ceste Brodsko-

posavske županije

4. Miroslav jarić, dipl.ing., pročelnik UO za I.

komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

        Vesna Matijević, dr. med. razrješuje se 
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dužnosti člana Povjerenstva za nadzor nad radom 69.

mrtvozornika na području Brodsko-posavske 

županije.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-

posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-

II. posavske županije“br. 15/13-pročišćeni tekst), 

Županijska skupština je na 9. sjednici, održanoj 24. 

        Dr. sc. Karla Tomić, dr. med. i Vesna Mesić, rujna 2014. donijela 

dr. med. imenuju se na dužnost člana Povjerenstva 

za nadzor nad radom mrtvozornika na području ZAKLJUČAK 

Brodsko-posavske županije iz reda mrtvozornika.

o usvajanju Izvješća o planiranim i ostvarenim 

prihodima i primicima i izvršenim rashodima i 

III. izdacima Proračuna Brodsko-posavske 

županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom lipnja 2014. godine s Prijedlogom polugodišnjeg 

donošenja, a objavit će se u  „Službenom vjesniku obračuna Proračuna 

Brodsko-posavske županije“.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Županijska skupština usvaja Izvještaj o 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE planiranim i ostvarenim prihodima i primicima i 

izvršenim rashodima i izdacima Proračuna 

Klasa: 021-01/14-01/118 Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. 

Urbroj: 2178/1-01-14-1 siječnja do 30. lipnja 2014. godine s Prijedlogom 

Slavonski Brod, 24. rujna 2014. polugodišnjeg obračuna Proračuna. 

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Pero Ćosić, dipl. ing. građ., v.r.

KLASA: 021-01/14-01/121

URBROJ: 2178/1-01-14-1

Slavonski Brod, 24. rujna 2014.

PREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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70.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12),  i članka 34. Statuta 
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.15/13. pročišćeni tekst) 
Županijska skupština Brodsko-posavske županije na  9. sjednici održanoj 24. rujna  2014. godine, donijela je:

POLUGODIŠNJI  OBRAČUN   

PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE  ZA 2014. GODINU

Članak 1. 

Polugodišnji obracun Proracuna  Brodsko-posavske  županije za  2014. godinu  sastoji se od:

A. RACUNA PRIHODA I RASHODA

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
 (VIŠAK/ MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA)

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Članak 2. 

           Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od -12.501.431,94 kn čine manjak prihoda nad rashodima 
prenesen iz prošle godine.

Članak 3.   
                                                                                                     

Proračun Brodsko-posavske županije za 2014. godinu donijela je Županijska skupština Brodsko-posavske 
županije na 4. sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine u ukupnom iznosu od 204.170.109,72  kn.

PRIHODI  POSLOVANJA  
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE  

71.975.841,00  
272.503,38  

RASHODI  POSLOVANJA  
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU  

59.469.541,60  
1.987.463,02  

RAZLIKA -  VIŠAK / MANJAK + 10.791.339,76  
 

MANJAK  PRIHODA I PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA  -12.501.431,94  
 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA  540.642,39  
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA  61.372,92  
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE  479,269,47  

 
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  
PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE /  
FINANCIRANJE  

 
-1.230.822,71  
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Članak 4.

Ostvarenje Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja  2014.  godine bilo 
je, kako slijedi :

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti od 72.788.986,77 kn što predstavlja 35,65 %  godišnjeg 
planiranog iznosa.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti od 61.518.377,54 kn , što predstavlja 31,68 %  godišnjeg plana.
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i  izdataka Proračuna Brodsko-posavske 

županije za prvo polugodište 2014. godine u iznosu od 11.270.609,23  kn predstavlja pozitivan financijski rezultat, 
odnosno višak prihoda nad rashodima. 

Članak  5.  
                                                                                                                           

Izvješće o ostvarenim prihodima i primicima i izvršenim rashodima i  izdacima Proračuna Brodsko-posavske 
županije za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2014. godine po vrstama prihoda i primitaka, odnosno rashoda i 
izdataka, te po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji sastavni je dio ovog obračuna Proračuna.

Članak 6.

Ovaj  polugodišnji obračun Proračuna Brodsko-posavske županije za 2014. godinu stupa na snagu osam dana 
od dana objavljivanja u  "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 400-01/14-01/07 
Urbroj: 2178/1-01-14-1
Slavonski Brod, 24. rujna 2014.

PREDSJEDNIK:
Pero Ćosić,  dipl. inž. grad., v.r.
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71. ODLUKU

o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima, 

Temeljem članka 7. Uredbe o načinu načinu financiranja i rasporedu 

izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentra- decentraliziranih funkcija u zdravstvu u  2014. 

lizirane funkcije jedinica lokalne i područne godini  na području Brodsko-posavske županije

(regionalne) samouprave za  2014. godinu 

(«Narodne novine» 7 /2014.), točke IV. i točke VI. 

Odluke o minimalnim financijskim standardima za  I.

decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 

2014. godini («Narodne novine»  /2014.) i točke U Odluci o izmjeni Odluke o kriterijima, 

I.stavka 2. Odluke o izmjeni Odluke o minimalnim mjerilima, načinu financiranja i rasporedu 

financijskim standardima za decentralizirane decentraliziranih funkcija u zdravstvu u  2014. na 

funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini području Brodsko-posavske županije ("Službeni 

(«Narodne novine» 111/2014.) Županijska vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 11/2014.) 

skupština na 9. sjednici održanoj 24. rujna 2014. točka I. mijenja se i glasi:

godine donijela je

 

 
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

 
 
 

 
 
 
 
 1.496.668,25

 
 
 

1.082.843

 
 
 

2.579.511,25

 

 
 
 
 
 3.844.000

 
 
 

164.408,75

 
 
 

4.008.408,75

 

 
 
 
 
 1.690.000

 
 
 

1.150.000

 
 
 

2.840.000

 

7.030.668,25

2.397.251,75

9.427.920

Dom zdravlja Slavonski Brod

 

930.353

 

2.115.787

  

3.046.140
Dom

 

zdravlja

 

Dr. Andrija Štampar

 

Nova Gradiška

 

754.987

 

975.113

  

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 4.744.841,25 7.748.516,75 2.840.000 15.333.358
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II nakon dobivene prethodne suglasnosti osnivača 

izradi pročišćeni tekst Statuta. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a bit će objavljena  u «Službenom ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

vjesniku Brodsko-posavske županije». BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 021-01/14-01/123

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE URBROJ: 2178/1-01-14-1

Slavonski Brod, 24. rujna 2014.

KLASA: 021-01/14-01/116

URBROJ: 2178/1-01-14-1 PREDSJEDNIK 

Slavonski Brod,  24. rujna 2014. godine ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

PREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.inž.građ., v.r.

73.

72. Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-

posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst), 

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko- Županijska skupština je na 9. sjednici održanoj 24. 

posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko- rujna 2014., donijela 

posavske županije“br. 15/13-pročišćeni tekst), 

Županijska skupština je na 9. sjednici, održanoj 24. ODLUKU

rujna 2014. donijela 

o stavljanju izvan snage Odluke o 

ZAKLJUČAK imenovanju

Stručnog povjerenstva za pripremu 

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u 

izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Brodsko-posavskoj županiji 

"Mato Lovrak" Nova Gradiška

I.

1. Županijska skupština daje prethodnu Ovom Odlukom stavlja se izvan snage 

suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za 

Statuta Osnovne škole "Mato Lovrak" Nova pripremu odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta 

Gradiška uz obvezu Školskog odbora da izmjeni u Brodsko-posavskoj županiji, KLASA: 351-01/03-

članak 4. navedene Odluke na način da se riječi "i u 01/5, URBROJ: 2178/1-01-03-1, od 20. svibnja 

van" zamjene s riječi  "izvan", te da se riječ 2003. godine.

"najam" zamijeni s riječi "zakup". 

II.

2. Zadužuje se Školski odbor Osnovne škole Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

"Mato Lovrak" Nova Gradiška, da u roku od 30 dana dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
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posavske županije". 75.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-

posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst), 

KLASA: 021-01/14-01/120 Županijska skupština je na 9. sjednici održanoj 24. 

URBROJ: 2178/1-01-14-1 rujna 2014., donijela 

Slavonski Brod, 24. rujna 2014.  

ZAKLJUČAK

Predsjednik 

Županijske skupštine o određivanju predstavnika Županijske 

Pero Ćosić, dipl.ing.grað., v.r. skupštine u Povjerenstvo za pripremu odluka o 

zonama sanitarne zaštite izvorišta Brodsko-

posavske županije 

I.

74.

Za predstavnika Županijske skupštine u 

Povjerenstvu za pripremu odluka o zonama 

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko- sanitarne zaštite izvorišta Brodsko-posavske 

posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko- županije određuje se Mihajla Šunić, dipl. ing. 

posavske županije“br. 15/13-pročišćeni tekst), preh. teh.

Županijska skupština je na 9. sjednici, održanoj 24. 

rujna 2014. donijela 

II.

ZAKLJUČAK 

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 

o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj vjesniku Brodsko-posavske županije".

reviziji Brodsko-posavske županije za 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Županijska skupština usvaja Izvješće o 

obavljenoj financijskoj reviziji Brodsko-posavske KLASA: 021-01/14-01/119

županije za 2013. URBROJ: 2178/1-01-14-1

Slavonski Brod, 24. rujna 2014.  

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Predsjednik 

Županijske skupštine 

KLASA: 021-01/14-01/124 Pero Ćosić, dipl.ing.grað., v.r.

URBROJ: 2178/1-01-14-1

Slavonski Brod, 24. rujna 2014.

PREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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76. Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br.1.

Brodsko-posavska županija je postala 

osnivačem ustanove na temelju članka 105. Zakona 

Na temelju članaka 7, 12. i 13 Zakona o o osnovnom školstvu ( „Narodne novine“ broj 

ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10) i točke 1. Odluke 

članka 90. stavka 2. i članka 91. stavka 1.Zakona o Vlade Republike Hrvatske ( KLASA : 602-02/01-

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( 01/01, URBROJ:5030104-01-1, od 10. srpnja 

NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 126/12, 2001.godine, a prava i dužnosti osnivača obavlja 

94/13) te članka 34. Statuta Brodsko- posavske sukladno Zakonu na temelju Odluke Ministarstva 

županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske prosvjete i športa (KLASA: 602-01/01-01/341, 

županije" br. 15/13- pročišćeni tekst, a sve u cilju URBROJ.531/1-01-01,  od 26.  s tudenog 

provedbe članka 21.stavka 2. Zakona o 2001.godine). 

umjetničkom obrazovanju (NN 130/11), Skupština 

Brodsko-posavske županije na 7. sjednici održanoj 

dana 10. lipnja 2014. godine d o n o s i Članak 3.

ODLUKU Naziv škole je Osnovna škola „Mato 

Lovrak“ Nova Gradiška

o uređivanju osnivačkih prava Sjedište škole je u Novoj Gradiški, Benkovićeva 39.

nad Osnovnom školom „Mato Lovrak“  

Nova Gradiška

Članak 4.

Članak 1. Djelatnost škole je osnovnoškolsko 

obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, te 

Ovom Odlukom, Brodsko – posavska osnovno umjetničko obrazovanje.

županija kao osnivač Osnovne škole „Mato Djelatnost škole obuhvaća i izvođenje 

Lovrak“, Nova Gradiška ( u daljnjem tekstu: Škola) programa osnovnog glazbenog obrazovanja u 

istu usklađuje sukladno Zakonu o ustanovama skladu sa zakonom.

(„Narodne Novine“ 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), D j e l a t n o s t  o s n o v n o g  g l a z b e n o g  

Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj obrazovanja obavljat će se u Odjelu osnovnog 

školi (87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 126/12, umjetničkog obrazovanja kao ustrojstvenoj jedinici 

94/13) i Zakonu o umjetničkom obrazovanju (NN Osnovne škole „Mato Lovrak“ Nova Gradiška.

130/11), a na način i pod uvjetima utvrđenim ovom Djelatnost škole uredit će se Statutom škole 

Odlukom. u skladu sa zakonom. 

 

Članak 2. Članak 5.

Osnovna škola „Mato Lovrak“ Nova Odjel u obavljanju svoje djelatnosti i 

Gradiška djeluje od 25. kolovoza 1956.godine. poslovanju, sukladno zakonu, nastupa kao sastavni 

S obzirom da je škola počela djelovati prije dio Osnovne škole „Mato Lovrak“.

donošenja Zakona o ustanovama koji predlaže Škola provodi odgoj i obrazovanje na 

osnivanje ustanove, do sada nije imala osnivački akt temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova 

temeljem Zakona o ustanovama kojim bi bila i programa i školskog kurikuluma. 

uređena osnivačka prava nad tom ustanovom.  

Brodsko-posavska županija je osnivač 

Osnovne škole „Mato Lovrak“, sa sjedištem u 
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Članak 6. Članak 8.

Školom upravlja Školski odbor. Školski Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj 

odbor ima 7 članova. Članove Školskog odbora Škole.

imenuje i razrješava: Ravnatelj Osnovne škole „Mato Lovrak“ 

- Učiteljsko vijeće- dva člana iz reda učitelja i Nova Gradiška je i ravnatelj Odjela osnovnog 

stručnih suradnika, umjetničkog obrazovanja.

- Vijeće roditelja- jednog člana iz reda Ravnatelja imenuje Školski odbor uz 

roditelja koji nije radnik škole, prethodnu suglasnost ministra. 

- Osnivač- tri člana samostalno Smatra se da je ministar dao suglasnost za 

Jednog člana u Školski odbor bira i imenovanje ravnatelja ako ne uskrati suglasnost u 

razrješava Radničko vijeće. Ako u školi nije roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za 

utemeljeno Radničko vijeće, člana Školskog odbora suglasnošću. Ako je ministar uskratio suglasnost za 

imenuju i opozivaju neposrednim i tajnim imenovanje ravnatelja, postupak izbora ravnatelja se 

glasovanjem radnici škole prema odredbama ponavlja. 

Zakona o radu i provedbenim propisima kojima je Ravnatelj se imenuje na pet godina i može 

uređen izbor Radničkog vijeća koje ima samo ponovno biti imenovan. Za ravnatelja škole može se 

jednog člana. imenovati osoba koja ispunjava uvjete za učitelja ili 

 stručnog suradnika, a ima najmanje višu stručnu 

spremu i pet godina iskustva na odgojno- 

Članak 7. obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

 Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je 

Školski odbor: Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim 

- imenuje i razrješuje ravnatelja, odredbama. Ravnatelj može osnivati povjerenstva i 

- daje prethodnu suglasnost u vezi sa radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili 

zasnivanjem radnog odnosa u školskoj obavljanje poslova važnih za djelatnost škole.

ustanovi, Uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj 

- donosi Statut i druge opće akte na prijedlog škole, poslovi i ovlasti ravnatelja, razrješenje 

ravnatelja, pobliže se određuju Statutom osnovne škole „Mato 

- donosi školski kurikulum na prijedlog Lovrak“.

učiteljskog, odnosno nastavničkog, 

odnosno odgajateljskog vijeća i ravnatelja,

- donosi godišnji plan i program rada na Članak 9.

prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo 

izvršavanje Stručna tijela škole su: Učiteljsko vijeće i 

- donosi financijski plan, polugodišnji i Razredno vijeće. Djelokrug rada stručnih tijela 

godišnji obračun na prijedlog ravnatelja, uređuje se Statutom škole.

- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu 

prava iz radnih odnosa, Članak 10.

- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i 

donošenje drugih odluka vezanih uz Odjel osnovnog umjetničkog obrazovanja 

osnivačka prava pri Osnovnoj školi „Mato Lovrak“ Nova Gradiška 

- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i nastavlja obavljati svoju djelatnost u prostoru 

mišljenja o pitanjima važnim za rad i Pučkog otvorenog učilišta, a koji prostor je u 

sigurnost u školskoj ustanovi te donosi vlasništvu grada Nova Gradiška. 

odluke i obavlja druge poslove utvrđene 

zakonom, aktom o osnivanju i statutom.
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Članak 11. statusnim promjenama i prestanku škole, te druge 

odluke u sklopu zakonskih obveza osnivača, u 

Sredstva za rad i obavljanje djelatnosti škole skladu sa Zakonom.

u čijem je sastavu i Odjel osnovnog umjetničkog Pri donošenju odluka koje se tiču osnivanja, 

obrazovanja osiguravaju se u Državnom proračunu, statusnih promjena i tijeka djelovanja škole, osnivač 

Proračunu Brodsko-posavske županije, partici- je vezan odlukama nadležnog Ministarstva i drugih 

pacijama roditelja i drugim izvorima u skladu sa državnih tijela, donesenih u sklopu njihove 

Zakonom. nadležnosti.

 

Članak 12. Članak 17.

Prihodi ostvareni po posebnim propisima Škola je dužna obavljati djelatnost za koju je 

koje je do dana prijenosa osnivačkih prava osnovana, izvješćivati osnivača o radu i poslovanju, 

ostvarivala Podružnica Osnovna glazbena škola, izvršavati obveze sukladno Zakonu, provedbenim 

nakon prijenosa, uplaćivat će se u Županijski propisima, svojim općim aktima i odlukama 

proračun Brodsko- posavske županije, sukladno osnivača.

odredbama Pravilnika o korištenju vlastitih prihoda  

proračunskih korisnika.

Članak 18.

Članak 13. Akti škole su Statut, te drugi opći i 

pojedinačni akti. 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti škola Statut školske ustanove donosi Školski odbor uz 

ostvari višak prihoda, taj se višak upotrebljava prethodnu suglasnost osnivača.

isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti škole u Druge opće akte škole donosi Školski odbor 

skladu sa Statutom. na prijedlog ravnatelja.

 

Članak 14. Članak 19.

Za obveze u pravnom prometu škola Postupak preuzimanja djelatnika koji rade 

odgovara cijelom svojom imovinom. Osnivač na izvođenju umjetničkog obrazovanja regulirat će 

odgovara solidarno i neograničeno za obveze škole. se Sporazumom o preuzimanju kojim će se prenijeti 

 svi ugovori o radu djelatnika, koji su predmet 

prenošenja, a zaključeni su s Pučkim otvorenim 

Članak 15. učilištem, na Osnovnu školu “Mato Lovrak“ kao 

novog poslodavca.

Škola ne može stjecati, opterećivati ili Međusobna prava i obveze između grada 

otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost Nova Gradiška- osnivača Pučkog otvorenog učilišta 

veća od vrijednosti utvrđene Statutom škole. „Matija Antun Relković“ i Brodsko-posavske 

 županije- osnivača Osnovne škole „Mato Lovrak“ 

 Nova Gradiška naknadno će se utvrditi 

Članak 16. Sporazumom o prijenosu osnivačkih prava.

  

Osnivač donosi odluku o nazivu i sjedištu 

škole, o promjeni naziva i sjedišta škole, odlučuje o 

promjeni djelatnosti škole, donosi odluke o 
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Članak 20. Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od U Odluci o osnivanju Županijske uprave za 

dana objavljivanja u Službenom vjesniku Brodsko- ceste na području Brodsko posavske županije 

posavske županije, a bit će objavljena nakon ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije"  

pribavljanja rješenja o njezinoj sukladnosti sa broj: 5/97.)

Zakonom od strane nadležnog Ministarstva.

Nakon pribavljanja istog Rješenja, Osnovna Članak 1. mijenja se i glasi:

škola će, uz prethodnu suglasnost osnivača, 

izmijeniti Statut u skladu sa odredbama ove Odluke. Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, 

Statut Škole stupit će na snagu osmog dana osnovna načela poslovanja Županijske uprave za 

od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Škole. ceste Brodsko posavske županije u djelatnostima 

kojima se osigurava upravljanje županijskim i 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA lokalnim cestama, poslovi građenja, održavanja i 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE zaštite županijskih i lokalnih cesta na području 

Brodsko-posavske  županije.

KLASA:021-01/14-01/82

URBROJ: 2178/1-01-14-1

Slavonski Brod, 10. lipnja 2014. Članak 2.

PREDSJEDNIK Članak 4. mijenja se i glasi:

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r. U okviru svoje djelatnosti Županijska 

uprava organizira, odnosno obavlja poslove :

1. Građenja i rekonstrukcije  županijskih i 

lokalnih cesta

77. - priprema, izrada i ustupanje izrade 

potrebnih studija, te njihova stručna ocjena

- pokretanje postupka procjene utjecaja 

Na temelju članka 84 stavka 2. Zakona o zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka 

cestama ( „Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

54/13, 148/13), članka 12. Zakona o ustanovama - ustupanje usluga projektiranja s istražnim 

(„Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i radovima

čl.21 Statuta Županije Brodsko posavske  - ustupanje usluga projektiranja opreme, 

("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" broj pratećih objekata i prometne signalizacije

5/94, 13/94, i 4/95 ) Županijska skupština Brodsko - ishođenje lokacijskih, građevinskih i 

posavske županije na 8. sjednici, održanoj 14. srpnja uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na 

2014. donosi temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba 

građevine po posebnom propisu

ODLUKU - ustupanje radova izmještanja komunalne i 

druge infrastrukture

o izmjenama i dopunama Odluke  o osnivanju - ustupanje geodetskih radova

Županijske uprave za ceste na području - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije

Brodsko-posavske županije - ustupanje usluga stručnog nadzora 

građenja
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- organizacija tehničkog pregleda i obavlja javnu ovlast kad izdaje:

primopredaje županijskih i lokalnih cesta, te - dozvolu za izvanredni prijevoz iz članka 

objekata na korištenje i održavanje 46.stavka 4. Zakona o cestama 

- investitorski nadzor nad provođenjem - rješenje o prekomjernoj uporabi iz članka 

projekata 49. stavka 4. Zakona o cestama

- ustupanje revizije projekata u odnosu na - suglasnost za priključak i prilaz na javnu 

osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u cestu iz članka 51. stavka 3. Zakona o cestama

pogledu sigurnosti prometa - rješenje za prilagođavanje priključaka i 

prilaza iz članka 52. stavka 1. Zakona o cestama

2. Održavanja i zaštite županijskih i lokalnih Djelatnost iz st. 1 ovog članka ne obavlja se 

cesta radi stjecanja dobiti, a eventualna dobit koja se 

- planiranje održavanja i mjera zaštite ostvari iz obavljanja djelatnosti predstavlja 

županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima namjenska sredstva za poslove iz djelatnosti.

- redovito i  izvanredno održavanje 

županijskih i lokalnih cesta 

- ustupanje radova redovitog i izvanrednog Članak 3.

održavanja županijskih i lokalnih cesta

- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih Članak 8 mijenja se i glasi:

materijala i izvedenih radova održavanja 

županijskih i lokalnih cesta Županijska uprava je ustanova. 

- ustupanje usluga stručnog nadzora i Županijska uprava je pravna osoba koja se 

kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih upisuje u sudski registar.

radova održavanja županijskih i lokalnih cesta U pravnom prometu Županijska uprava 

- osiguranje uklanjanja oštećenih i  odgovara svojom cjelokupnom imovinom, posluje 

napuštenih vozila i drugih stvari sa županijskih i samostalno i obavlja svoju djelatnost na načelima 

lokalnih cesta određenim Zakonom o cestama, ovom Odlukom i 

- ophodnja županijskih i lokalnih cesta drugim aktima koje donose osnivač ili sama Uprava.

Osnivač Županijske uprave solidarno i 

3. Ostali poslovi upravljanja županijskim i neograničeno odgovara za njezine obveze.

lokalnim cestama Županijska uprava samostalno istupa u 

- osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju pravnom prometu zaključivanjem ugovora o 

i prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, preuzimanju prava i obveza, te stjecanju, 

izvanrednim događajima na njima te meteorološkim raspolaganju i otuđivanju nekretnina do vrijednosti 

uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa utvrđene godišnjim planom.

- vođenje podataka o županijskim i lokalnim Za raspolaganje vrijednostima većim od 

cestama godišnjeg plana obvezna je prethodna suglasnost 

- priprema podloga za pripremu i dodjelu osnivača.

koncesija

- odlučivanje o korištenju cestovnog 

zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na Članak 4.

županijskim i lokalnim cestama

- praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa Članci 9. , 10., 11. i 12. brišu se.

na županijskim i lokalnim cestama 

- izrada izvješća elaborata i sličnih 

materijala za potrebe Ministarstva, Hrvatskih cesta Članak 5.

i osnivača

U članku 15. stavak 2.riječ "Poglavarstva" 

U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava  zamjenjuje se riječju "Župana"

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj:  18 Strana:  1937



Članak 6. U radu Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj, ali bez 

prava odlučivanja.

Članak 18 mijenja se i glasi: Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu 

za svoj rad u visini koju utvrdi župan Brodsko 

Tijela Županijske uprave su: posavske županije. 

- Upravno vijeće 

- Ravnatelj

Članak 9.

Članak 7. Članak 21 mijenja se i glasi:

Članak 19 mijenja se i glasi: Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

- donosi Statut nakon prethodno pribavljene 

Županijskom upravom upravlja Upravno vijeće. suglasnosti Županijske skupštine

Ravnatelj je  voditelj Županijske uprave. - donosi financijski plan i godišnji plan 

Ravnatelja imenuje i razrješava  Upravno vijeće na građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta  

temelju javnog natječaja. uz prethodnu suglasnost Ministarstva mora, 

prometa i infrastrukture

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba - podnosi Županijskoj skupštini Brodsko 

može, po isteku mandata, biti ponovno imenovana za posavske županije godišnje izvješće o radu 

ravnatelja. Županijske uprave 

- imenuje i razrješava ravnatelja

- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti 

Za ravnatelja Županijske uprave može biti - daje ravnatelju i osnivaču prijedloge i 

imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu mišljenja o pojedinim pitanjima 

graditeljskog, prometnog ili drugog odgovarajućeg - donosi odluke u drugom stupnju u 

usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva u predmetima kojima se odlučuje o pravima radnika

struci. - obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, 

Statutom i drugim aktima Županijske uprave

Članak 8.

Članak 10.

Članak 20 mijenja se i glasi: Članak 22. briše se.

U Županijskoj upravi osniva se Upravno vijeće.

Upravno vijeće čine predsjednik i četiri člana. Članak 11.

Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava 

župan Brodsko posavske županije. Četiri člana Članak 23 mijenja se i glasi:

Upravnog vijeća imenuju se iz reda javnih i stručnih 

djelatnika, a jedan član imenuje se iz reda Ravnatelj obavlja slijedeće poslove:

zaposlenika Županijske uprave za ceste, sukladno - organizira i vodi rad i poslovanje 

Zakonu o radu. Županijske uprave

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri - predstavlja i zastupa Županijsku upravu

godine. - poduzima sve radnje u ime i za račun 

Upravno vijeće donosi odluke na sjednicama Županijske uprave

većinom glasova svih članova. - zastupa Županijsku upravu u postupcima 

Sjednice saziva predsjednik Upravnog vijeća na pred sudovima, upravnim i drugim državnim 

vlastitu inicijativu, inicijativu članova vijeća ili tijelima

ravnatelja.
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- daje pismenu punomoć drugoj osobi da Statut Županijske uprave donosi Upravno 

zastupa Županijsku upravu u pravnom prometu vijeće, na prijedlog ravnatelja, a nakon pribavljene 

- donosi opće akte vezane uz unutarnji ustroj i suglasnosti Županijske skupštine.

rad Županijske uprave kao i druge akte utvrđene Djelatnost Županijske uprave je javna.

Statutom O javnosti rada Županijske uprave skrbi ravnatelj 

- vodi postupak i odlučuje o izboru kandidata i Upravno vijeće.

pri zapošljavanju, te provodi postupak u Ravnatelj Županijske uprave dužan je, najmanje 

ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa jedanput godišnje, podnijeti izvješće o radu 

radnika Upravnom vijeću.

- predlaže Upravnom vijeću donošenje 

financijskog plana i godišnjeg plana građenja i 

održavanja županijskih i lokalnih cesta Članak 15.

- predlaže Upravnom vijeću Statut

- sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava Članak 30 briše se.

odlučivanja

- podnosi Upravnom vijeću godišnje izvješće 

o radu Članak 16.

- daje Upravnom vijeću  prijedloge i 

mišljenja o pojedinim pitanjima Članak 31. Mijenja se i glasi:

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statut i drugi opći akti ustanove mogu stupiti na 

Statutom i drugim aktima Županijske uprave. snagu najranije danom objavljivanja na oglasnoj 

ploči ustanove, odnosno u službenom ili drugom 

glasilu ako je takav način objavljivanja općih akata 

Članak 12. ustanove određen zakonom , ovim aktom ili Statutom 

ustanove.

Članak 24 mijenja se i glasi:

Ravnatelj Uprave može biti razriješen prije isteka 

vremena na koje je imenovan , a sve u skladu sa Članak 17.

Zakonom o ustanovama.

Članak 33 mijenja se i glasi:

Članak 13. Sredstva za rad Županijske uprave i obavljanje 

djelatnosti iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se 

Članak 25, 26, 27, i 28. brišu se. iz:

- prihoda utvrđenih Zakonom o javnim 

cestama,

Članak 14. - Proračuna Županije Brodsko posavske.

- drugih predviđenih izvora u skladu sa 

Članak 29. Mijenja se  i glasi: zakonom.

Opći akti Županijske uprave donose se na način 

određen Statutom. Članak 18.

Statutom se pobliže određuje ustrojstvo, 

ovlasti, način rada i odlučivanje tijela Županijske Članak 35 mijenja se i glasi na način da se brišu 

uprave, međusobna prava i obveze osnivača i riječi „….i Stručnog vijeća.“

Županijske uprave, način raspolaganja dobiti, te 

druga pitanja od značenja za obavljanje poslova 

Županijske uprave.
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Članak 19. Članak 22.

Članak 36 Mijenja se i glasi: Ovlašćuje se ravnatelj Županijske uprave da 

Nadzor nad zakonitošću i financijskim poslovanjem izvrši prijavu promjene Odluke o osnivanju kod 

ustanove provode tijela određena  Zakonom o nadležnog Trgovačkog suda .

ustanovama. Ovlašćuje se Stručna služba Županijske 

skupštine i župana, da izradi pročišćeni tekst Odluke 

o osnivanju Županijske uprave za ceste na području 

Članak 20. Brodsko posavske županije i isti dostavi Odboru za 

Statut, Poslovnik i propise na usvajanje. 

Članak 37 mijenja se i glasi:

Članak 23.

Odluku o statusnim promjenama donosi osnivač 

ustanove. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

Županijska uprava se može udruživati sa srodnim dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

ustanovama, te drugim subjektima u cilju posavske županije".

unapređivanja djelatnosti sukladno Zakonu.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Članak 21.

KLASA:021-01/14-01/101

Članak 39. mijenja se i glasi: URBROJ:2178/1-01-14-1

Slavonski Brod, 14. srpnja 2014. 

Županijska uprava prestaje s radom u slučajevima, 

na način i po postupku sukladno Zakonu o PREDSJEDNIK 

ustanovama. ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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OPĆINA  BEBRINA

14. izrađen od  ovlaštenog izrađivača tvrtke  „IN 

KONZALTING“ d.o.o., Baranjska 18, Slavonski 

Brod. Na isti su prethodnu suglasnost izdali VZO 

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od Bebrina i MUP, Policijska uprava Brodsko-

požara (»Narodne novine« broj 92/10), Pravilnika o posavska.

izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije (NN 35/94,110/95,28/10), Pravilnika o 

planu zaštite od požara (NN 51/12), te Pravilnika o II.

zaštiti šuma od požara (NN 26/03), Općinsko vijeće 

općine Bebrina  na 8. sjednici održanoj 23. 9. 2014. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

godine, donijelo je: nakon dana  objavljivanja  u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.

ODLUKU 

Klasa: 810-01/14-01/11

u usvajanju  Procjene ugroženosti od požara i Urbroj:2178/02-03-14-1

tehnološke eksplozije  i  Plana  zaštite od požara Bebrina, 23. 9. 2014.god.

PREDSJEDNIK

I. OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mijo Belegić, v.r. 

Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije i Plan  zaštite od požara 
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15. Klasa:015-06/14-01/10

Urbroj:2178/02-03-14

Bebrina, 23. 9. 2014. godine

Na temelju članka 66. Statuta općine 

Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske PREDSJEDNIK 

županije" broj 3/2013), a sukladno odredbama OPĆINSKOG VIJEĆA

Zakona o izboru članova predstavničkih tijela Mijo Belegić, v.r.

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  8. sjednici održanoj   23. 9. 2014. godine, 

donijelo je 16.

ODLUKU

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o 

o  ponovnom raspisivanju izbora za članove postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

vijeća mjesnog odbora Kaniža („NN“ br.86/12 i 143/13), te članka 32. Statuta 

općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj 03/13) Općinsko vijeće 

I. općine Bebrina na 8.sjednici održanoj dana 23. 9. 

2014. donosi 

Raspisuju  se ponovljeni izbori za 

članove/članice  Vijeća mjesnog odbora KANIŽA . PROGRAM

utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

II. izgrađenih zgrada u prostoru u 2014.

Konstituiranje Vijeća mjesnog odbora 

Kaniža  nije uspjelo   iz tri pokušaja, te će se Članak 1.

sukladno Zakonu održati ponovljeni izbori.

Prihod od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u 

III. Proračunu općine Bebrina  za 2014. u iznosu od 

80.000,00 kuna.

Izbori će se održati u nedjelju 9. studenog 

2014.godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.

Članak 2.

IV.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošiti će 

Ova Odluka stupa na snagu danom se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno 

objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko- opremljenih naselja sukladno Programu izgradnje 

posavske županije”. objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2014. godinu, i to za:

OPĆINSKO VIJEĆE - asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje 

OPĆINE BEBRINA makadamskih cesta u općini Bebrina.
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Članak 3. Ukupni   prihodi i primici   1.371.472 kn

Ukupni rashodi i   izdaci    1.081.148 kn

Ovaj Program stupa na snagu danom ____________________

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- Ukupni višak 

posavske županije“. prihoda i primitaka           290.324  kn

KLASA: 021-05/14-01/14

URBROJ: 2178/02-03-14-1 II.

Bebrina, 23. 9. 2014. godine

Početno stanje žiro-računa općine Bebrina 

Predsjednik na dan 1. 1. 2014. godine bilo je 1.634.046  kn. Na 

Općinskog vijeća dan 30. 6. 2014. godine  stanje na žiro-računu iznosi 

Mijo Belegić, v.r. 1.878.947 kn.

III.

Posebni dio godišnjeg obračuna u okviru 

17. bilance izvršenja Proračuna sadrži rashode po 

korisnicima i po osnovnim i posebnim namjenama.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju 

jedinica lokalne i područne (regionalne) IV.

samouprave (“Narodne novine” br. 59/01) i članka 

128. Zakona o proračunu (“Narodne novine”  96/03) Općina Bebrina nije primala niti davala 

Općinsko vijeće općine Bebrina na 8. sjednici zajmove u periodu od 1. 1.-30. 6. 2014. godine.

održanoj 23. 9. 2014.godine  donijelo je

POLUGODIŠNJI OBRAČUN V.

Proračuna općine Bebrina  za 2014. godinu Izvršenje Proračuna po proračunskim 

stavkama vidljivo je iz priložene tabele: Usporedni 

pregled planiranih i ostvarenih prihoda i izdataka 

OPĆI DIO Proračuna za 2014. godinu

I.

Polugodišnjim  obračunom Proračuna 

općine Bebrina za 2014.godinu utvrðeni su ukupno 

raspoloživi prihodi i primici, i  realizirani rashodi i 

izdaci i to:
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VI. VII.

Potraživanja općine Bebrina na dan 30. Polugodišnji obračun  zajedno sa 

lipnja 2014.godine iznose 1.532.217,27 kn  a odnose usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 

se na potraživanja od zakupnine poslovnih prostora prihoda i  izdataka bit će objavljen u “Službenom 

na području općine u iznosu 98.685,12 kn, zakup vjesniku Brodsko-posavske županije”.

poljoprivrednog zemljišta u iznosu 657.846,61 kn, 

komunalni doprinos  24.060,34 kn, komunalna OPĆINSKO VIJEĆE 

naknada  751.625,20 kn. OPĆINE BEBRINA

Obveze prema dobavljačima  za robu i 

usluge na dan 30.06.2014. g.iznose 7.067,69 kn Klasa: 400-01/14-01

zbog nedospjelosti plaćanja.Iznos od 53.583,45 kn Urbroj: 2178/02-03-14-1

odnose se na jamčevine Bebrina,  23. 9. 2014. godine

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.   
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OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

16. I

Za predsjednika Mjesnog odbora Donji 

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i Andrijevci bira se ANTO BARIĆ.

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 19/13 pročišćeni tekst). i članka 47. 

Statuta općine Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik II

Brodsko – posavske županije" broj 10/09, 2/11 i 

3/13), članovi Vijeća mjesnog odbora Donji Ova Odluka stupa na snagu danom 

Andrijevci na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku 

održanoj 18. rujna 2014. godine, donose Brodsko-posavske županije“.

ODLUKU KLASA: 021-06/14-01/03

URBROJ: 2178/04-03-14-6

o izboru predsjednika Donji Andrijevci, 18. 9. 2014.

Mjesnog odbora Donji Andrijevci

PREDSJEDATELJ

Tomislav Marijanović, v.r.
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OPĆINA  GUNDINCI

24.

Članak 2.

Na temelju članka 30. Statuta općine 

Gundinci  ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske Isplata novčanih sredstava izvršit će se 

županije" br. 09/13.), Općinsko vijeće  općine prema popisu učenika upisanih u Osnovnu školu 

Gundinci na svojoj 9. sjednici održanoj  dana 16. Augusta Šenoe Gundinci, i Katalogu obveznih 

srpnja  2014. godine, donosi udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava koji je 

MZOS objavilo 15.svibnja 2014.g., gdje su 

ODLUKU navedene i maloprodajne cijene udžbenika kako 

 slijedi: 

o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike 

osnovne škole od 1. do 8. razreda, školska 1. razred – 20 učenika po 570,00 kn, što je 

godina 2014./2015. s područja općine Gundinci ukupno 11.400,00 kn,

2. razred – 26 učenika po 530,00 kn, što je 

ukupno 13.780,00 kn,

Članak 1. 3. razred – 18 učenika po 530,00 kn, što je 

ukupno   9.540,00 kn,

Općinsko vijeće općine Gundinci donosi 4. razred – 31 učenik po   670,00 kn, što je 

Odluku o sufinanciranja kupnje udžbenika u 100% ukupno 20.770,00 kn,

iznosu  za učenike osnovne škole od 1. do 8. razreda, 5. razred – 22 učenika po 1.400,00 kn, što je 

školska godina 2014./2015. s područja općine ukupno 30.800,00 kn,

Gundinci iz Proračuna općine Gundinci za 2014. 6. razred – 22 učenika po 1.290,00 kn, što je 

godinu. ukupno 28.380,00 kn,
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7. razred – 29 učenika po 1.440,00 kn, što je 25.

ukupno 41.760,00 kn,

8. razred – 35 učenika po 1.330,00 kn, što je 

ukupno 46.550,00 kn. Na temelju članka 30. Statuta općine 

Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 09/13.) Općinsko vijeće općine 

Članak 3. Gundinci na 10. sjednici  održanoj dana 10. rujna 

2014. godine, donosi

Ovom Odlukom obuhvaćeno je 12 

(dvanaest) učenika s područja općine Gundinci koji ODLUKU

su upisani u osnovnu školu Ivan Filipović Velika 

Kopanica za koje će se izdvojiti iznos od 13.550,00 o neusvajanju Polugodišnjeg izvještaja o 

kn za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika. izvršenju Proračuna općine Gundinci za 

2014.godinu

Članak 4.

I

Ukupan iznos sufinanciranja iz Proračuna 

općine Gundinci iznosi: 216.530,00 kn. Općinsko vijeće općine Gundinci koje broji 

11 (jedanaest) članova, od kojih je 8 (osam) bilo 

nazočno na 10. sjednici Općinskog vijeća  sa 3 (tri) 

Članak 5. glasa „ZA“ i 5 (pet) „SUZDRŽANIH“ glasova nije 

usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Za provedbu ove Odluke Općinsko vijeće Proračuna općine Gundinci za 2014. godinu. 

zadužuje općinskog načelnika općine Gundinci. 

II

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u  „Službenom vjesniku Brodsko-

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku posavske županije“. 

Brodsko-posavske županije". 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GUNDINCI

OPĆINE GUNDINCI

Klasa: 400-08/14-01/7

Klasa: 602-01/14-01/1 Urbroj: 2178/05-02/14-1

Urbroj: 2178/05-02/14-1 Gundinci, 10. rujna 2014. g.

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIK

Ivan Kokanović, v.r. Ivan Kokanović, v.r.
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26. Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku  

požara („Narodne novine“ br. 92/10), te članka 30. Brodsko- posavske županije“.

Statuta općine Gundinci  (Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije br. 09/13.), Općinsko OPĆINSKO VIJEĆE

vijeće  općine Gundinci na svojoj 10. sjednici OPĆINE GUNDINCI

održanoj  dana 10. rujna  2014. godine, donosi

Klasa: 810-01/14-01/24

ODLUKU Urbroj: 2178/05-02/14-1

Gundinci, 10. rujna 2014. g.

o donošenju Procjene ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija  i Plana zaštite od požara PREDSJEDNIK

općine Gundinci Ivan Kokanović, v.r.

Članak 1. 

Općinsko vijeće općine Gundinci donosi 

Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija i Plan zaštite od požara općine Gundinci 

koje je izradila ovlaštena tvrtka 

„IN KONZALTING” d.o.o., Slavonski Brod, 

Baranjska 1B.

Članak 2. 

Procjena ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara 

općine Gundinci sastavni su dijelovi ove Odluke, ali 

nisu predmet objave. 
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43. I

Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje   

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 1. 1. 2014. g. do 30. 6. 2014. g., što je u skladu s 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, člankom  49. Statuta općine Oprisavci  (“Službeni 

150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 06/13).

općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće OPĆINSKO VIJEĆE

općine Oprisavci na  11.  sjednici održanoj  9. rujna OPĆINE OPRISAVCI

2014.g. donosi

KLASA: 023-05/14-01/34

ZAKLJUČAK URBROJ: 2178/14-01-14-1

Oprisavci, 9. rujna 2014.g. 

o prihvaćanju izvješća o radu  općinskog 

načelnika  za razdoblje 1. 1. 2014. g. PREDSJEDNIK

do 30. 6. 2014. g. OPĆINSKOG VIJEĆA

Franjo Klenuk, v.r.

OPĆINA  OPRISAVCI
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44. 45.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 06/13) Općinsko vijeće općine županije“ br. 06/13) Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na  11. sjednici održanoj 9. rujna 2014.g. Oprisavci na  11. sjednici održanoj 9. rujna 2014.g. 

donosi donosi

ODLUKU ODLUKU

o opremanju novog Društvenog doma  u o opremanju DJEČJE IGRAONICE u 

Oprisavcima Oprisavcima

Članak 1. Članak 1.

Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava 

kupnju stolova i stolica za opremanje novog kupnju opreme za DJEČJU IGRAONICU u naselju 

Društvenog doma u Oprisavcima. Oprisavci.

Članak 2. Članak 2.

Sukladno članku 1. ove Odluke,  općinski Sukladno članku 1. ove Odluke,  Općinski 

načelnik provest će postupak bagatelne nabave . načelnik provest će postupak bagatelne nabave .

Članak 3. Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OPRISAVCI OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/14-01/35 KLASA: 023-05/14-01/36

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

Oprisavci, 9. rujna 2014.g. Oprisavci, 9. rujna 2014.g.

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA: OPĆINSKOG VIJEĆA:

Franjo Klenuk, v.r. Franjo Klenuk, v.r.
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46. Ukupni utvrđeni  manjak prihoda i 

primitaka  iznosi:

Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu Manjak  prihoda prenesen 

(N.N.87/08) i čl. 16. st. 3. Pravilnika o iz 2013.g -182.976,30  Kn

polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (N.N 

24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 11. Višak  prihoda-

sjednici održanoj 9. rujna 2014.g. donijelo 1-6-2014 godine 417.093,05  Kn

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE Ukupni manjak prihoda 

na dan 30.6.2014.g 234.116,75  Kn
o izvršenju Proračuna općine Oprisavci od  

1.1.-30.6.2014.g.

IV

OPĆI DIO Stanje žiro-računa na dan 1.1.2014. godine 

bilo je  166.126,92 Kn,  a na dan 30. 6. 2014. 
I godine  488.402,08 Kn.

Polugodišnjim obračunom proračuna Stanje blagajne na dan 1.1.2014.g. bilo je 
općine Oprisavci    za razdoblje 1.1.- 0,00 Kn, a na da 30. 6.  2014 godine 2.460,69  Kn.
30.6.2014.godine utvrđeni su ostvareni prihodi i 

primici u iznosu od 1.712.252,70 Kn.

II V

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Stanje potraživanja na dan 30. 6. 2014. godine:
Proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2014. godinu 

izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.295.159,65 Kn. - potraživanja za općinske 

poreze(tvrtka,reklame, porez na potrošnju) 
III 29.470,07 Kn

- potraž.  za prihode od imovine (zakup 
Razlika između ostvarenih prihoda i zemlje., i dr.) 298.704,69 Kn

primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam - potraž. za komunalne doprinose i naknade 
ostvareni višak  prihoda: 109.014,28 Kn

- ostala nespom.potraživanja 208,00 Kn
Ostvareni prihodi i 

primici 1-6-14.g 1.712.252,70 Kn                                                                   

VI
Izvršeni rashodi i izdaci  

1–6-14.g 1.295.159,65 Kn Stanje nepodmirenih obveza  na dan 

30.6.2014.godine:
Višak  prihoda

1-6-2014.godine   417.093,05 Kn - obveze prema dobavljačima 246.112,82 kn
 - ostale obveze (povrat,unaprijed pl. prihodi)) i dr 

12.695,00 kn
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VII OPĆINA OPRISAVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

Izvršenje Proračuna po proračunskim 

stavkama vidljivo je iz priloženih podataka KLASA: 400-01/14-01/06

Rekapitulacije  usporednog pregleda planiranih i UR.BROJ: 2178/14-01-14-1

ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Oprisavci, 9. rujna 2014.g.

Proračuna općine Oprisavci, za  razdoblje 1.1.-

30.6.2014.godinu. PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Franjo Klenuk, v.r.

POSEBNI DIO

VIII

Posebni dio Proračuna općine Oprisavci  

sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima 

sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.

IX

Polugodišnji obračun Proračuna, zajedno s 

usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 

prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 

navedeno razdoblje, bit će objavljen u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije».
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OPĆINA  VRPOLJE

34. Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 

Na temelju članka 31. Statuta općine Izvješće o radu općinske načelnice općine Vrpolje za 

Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske razdoblje od siječanj - lipanj 2014. godine. 

županije» br. 9/09., 5/13 i 14/14.), a u svezi sa 

člankom 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. Članak 2.

33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08 – 

pročišćeni tekst, 36/09., 150/11. i 144/12.) i člankom Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 

48. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik vjesniku Brodsko-posavske županije».

Brodsko-posavske županije» br. 9/09., 5/13. i 

14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 12. OPĆINSKO VIJEĆE 

sjednici održanoj 15. rujna 2014. godine donijelo je OPĆINE VRPOLJE

ZAKLJUČAK Klasa: 021-05/14-01/09

Urbroj: 2178/11-01/14-3

o usvajanju Izvješća o radu općinskog Vrpolje, 15. rujna 2014.g.

načelnika općine Vrpolje za razdoblje 

siječanj - lipanj 2014. godine Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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35. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 28. stavak 1. podstavak 3. Klasa: 021-05/14-02/09

Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. Urbroj: 2178/11-01/14-6

174/04., 79/07, 38/09. i 127/10) i članka 31. Statuta Vrpolje, 15. rujna 2014.g.

općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14), Predsjednik 

Općinsko vijeće općine Vrpolje na 12. sjednici Općinsko vijeća:

održanoj 15. rujna 2014. godine donijelo je Tomislav Šimundić, v.r.

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana zaštite i spašavanja 

općine Vrpolje

36.

Članak 1.

Na temelju članka 28. stavak 1. podstavak 3. 

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 

izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja općine 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10) i članka 31. Statuta 

Vrpolje Klasa: 021-05/12-02/08, Urbroj: 2178/11- općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-

01/12-7 od 6.11.2012. godine kako slijedi: posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), 

Plan zaštite i spašavanja općine Vrpolje: Općinsko vijeće općine Vrpolje na 12. sjednici 

održanoj 15. rujna 2014. godine donijelo je- Na stranici 67 iza teksta „Komunalno 

poduzeće (prilog 3) osigurat će pijesak za 
ODLUKUprikupljanje razlivenih tekućina „dodati novi tekst 

koji glasi: „Naknadu troškova angažiranja snaga 
o izmjeni i dopuni Procjene ugroženosti zaštite i spašavanja imaju samo izvanredno 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara angažirane redovne službe koje se zaštitom i 
općine Vrpoljespašavanjem bave u okviru redovite djelatnosti. 

Angažirane gotove snage (DVD Vrpolje, Čajkovci i 

Stari Perkovci, Zavod za hitnu medicinu BPŽ, 
Članak  1.Poduzeće za ceste d.o.o., Policijska uprava Brodsko-

posavska, Komunalno poduzeće „Runolist“ izvršit 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja će obračun stvarnih troškova, nastalih prilikom 

izmjene i  dopune Procjene ugroženosti  intervencije .  Općina Vrpolje  izvrši t  će 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara općine objedinjavanje svih nastalih troškova. Uputit će 
Vrpolje Klasa: 021-05/09-01/06, Urbroj: 2178/11-zahtjev za naknadu troškova pravnoj osobi koja je 
01/09-1 od 25. rujna 2009. godine kako slijedi:svojom djelatnosti prouzročila dodatne troškove“.

Procjena ugroženosti stanovništva, 

materijalnih  i kulturnih dobara općine Vrpolje:

- Na stranici 59. Poglavlje 3.2. „Potrebne Članak 2.

snage za zaštitu i spašavanje“ u stavku 2. tekst „ sa 

Ova Odluka stupa na snagu objavljivanjem najmanje 50 pripadnika“ mijenja se i glasi: „ s 33 

u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske pripadnika“.

županije“.
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Članak 2. organizacijama civilnog društva čije programske ili 

projektne aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih 

Ova Odluka stupa na snagu objavljivanjem potreba općine Vrpolje, u skladu s Javnim pozivom 

u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske ili natječajem za financiranje Programa za 

županije“. zadovoljavanje javnih potreba općine Vrpolje za 

koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine 

OPĆINSKO VIJEĆE Vrpolje, a sadrži mjerila, uvjete za izbor, postupak 

OPĆINE VRPOLJE dodjele sredstava organizacijama civilnog društva, 

neprofitnim organizacijama i građanskim 

Klasa: 021-05/14-02/09 inicijativama.

Urbroj: 2178/11-01/14-5

Vrpolje, 15. rujan 2014.g.

Članak 2.

Predsjednik  

Općinskog vijeća: Općina Vrpolje će, radi ostvarenja ciljeva iz 

Tomislav Šimundić, v.r. razvojnih i strateških dokumenata općine, te 

zadovoljenja javnih potreba definiranih 

pojedinačnim zakonima, kojima se određuju javne 

potrebe u jedinicama lokalne samouprave u 

pojedinom području, putem Jedinstvenog upravnog 

odjela pružati stručnu i financijsku potporu 

37. programima i projektima, te inicijativama udruga i 

drugih subjekata koji potiču održivost neprofitnog 

sektora, međusektorsku suradnju, građanske 

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i inicijative, volonterstvo, a ujedno dovode do 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne ostvarenja ciljeva definiranih javnim pozivima i 

novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, natječajima koje će raspisivati. 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta 

općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije” broj 9/09, 5/13. i 14/14.), a Članak 3.

sukladno odredbama Kodeksa pozitivne prakse, 

standarda i mjerila za ostvarivanje financijske Općina Vrpolje će pružati financijsku 

potpore programima i projektima udruga (“Narodne potporu višegodišnjim i  jednogodišnjim 

novine”, broj 16/07), općinska načelnica općine programima, te projektima organizacija civilnog 

Vrpolje, dana 5.9.2014. godine donosi društva i inicijativama građana, oglašavanjem 

putem javnih natječaja i poziva za prijavu programa 

PRAVILNIK i projekata za zadovoljenje javnih potreba općine 

Vrpolje, i to u području: kulture, tehničke kulture, 

o financiranju javnih potreba na području sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva, 

općine Vrpolje odgoja i obrazovanja, te ostalih programa iz 

područja društvenih djelatnosti na području općine 

Vrpolje.

I. OPĆE ODREDBE Općina Vrpolje će, prema uvjetima iz ovog 

Pravilnika, pružati financijsku potporu za 

Članak 1. jednokratne ,  jednodnevne i  v išednevne 

manifestacije kulturnog i sportskog karaktera čije će 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i ostvarenje povećati turističku ponudu općine 

postupak za dodjelu i korištenje sredstava Vrpolje.
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Članak 4. temeljna svrha nije stjecanje dobiti 

(organizacije civilnoga društva ili 

neprofitne organizacije) ili organizirani u Pod Projektom se smatra skup aktivnosti 
građansku inicijativu;koje su usmjerene ka ostvarenju zacrtanih ciljeva 

· da svojim programima i svojim djelovanjem čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni 
promiču vrijednosti ustavnog poretka problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i 
Republike Hrvatske, te provode djelatnosti imaju definirane troškove i resurse. 
u smje rene  općem/ j avnom dobru ,  Programi su kontinuirani procesi koji se u 
potrebama  zajednice i postizanju održivog načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz 
razvoja;niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje 

fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji, · da njihov program/projekt/inicijativa, koji 
a općina Vrpolje će natječajima i javnim pozivima prijave na javni poziv/natječaj općine 
poticati organizacije civilnog društva na izradu Vrpolje, budu ocijenjeni kao značajni 
višegodišnjih programa iz razloga kapacitiranja i (kvalitetni, inovativni i korisni) za razvoj 
razvoja civilnog sektora u općini Vrpolje. civilnoga društva i zadovoljenje javnih 

Jednodnevne i višednevne manifestacije su potreba općine Vrpolje. 
aktivnosti koje provode organizacije civilnog 

društva i neprofitne organizacije sa ciljem davanja 

dodatne ponude na području općine Vrpolje i Članak 6.
razvoja općine Vrpolje općenito. Mogu biti sportske, 

kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, Općina Vrpolje u okviru programa, 
gastronomske i druge. projekata, manifestacija i inicijativa neće financirati 

Građanske inicijative predstavljaju skup programe organizacija koje se financiraju po 
aktivnosti koje sa ciljem rješavanja uočenog posebnim propisima, strukovnih udruga, vjerskih i 
problema na dijelu ili cijelom području općine političkih organizacija, te organizacija civilnog 
Vrpolje osmisli i provodi dio građana općine Vrpolje društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim 
okupljenih u udrugu, školu i sl., u pravilu su Pravilnikom, odnosno svakim pojedinačno 
komunalnog ili humanitarnog karaktera, a cilj im je raspisanim pozivom i natječajem.
podizanje razine kvalitete življenja u zajednici kroz 

poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih 

potencijala. III.  RASPISIVANJE I UVJETI JAVNOG 

POZIVA I NATJEČAJA 

II. UVJETI ZA ODOBRAVANJE Članak 7.
PODRŠKI

Općina Vrpolje će putem Jedinstvenog 
Članak 5. upravnog odjela općine Vrpolje tijekom rujna 

objaviti u javnim glasilima, oglasnoj ploči općine 
Općina Vrpolje dodjeljuje sredstva Vrpolje i internetskim stranicama općine Vrpolje, 

potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Javni poziv za predlaganje programa i projekata za 
Korisnici) uz uvjet: zadovoljenje javnih potreba općine Vrpolje, 

odnosno natječaj za manifestacije i građanske 

inicijative za narednu kalendarsku godinu.· da imaju registrirano sjedište djelovanja u 
Javni poziv/natječaj biti će otvoreni mjesec Republici Hrvatskoj i da su upisani u 

dana od dana objave, što će biti definirano odgovarajući Registar;
raspisanim pozivom ili natječajem.· da su registrirani kao udruge, zaklade, 

ustanove ili druge pravne osobe čija 
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 Članak 8. Članak 11.

Natječajem će biti utvrđeni područje Uz tekst Javnog poziva, kao obvezna 

financiranja, prioriteti, uvjeti za javljanje i dokumentacija, na internetskim stranicama općine 

provedbu, obveza sufinanciranja od strane Vrpolje objavljuju se:

korisnika, obveza korisnika glede vidljivosti 

financiranja od strane općine Vrpolje, obveza · predmetni Pravilnik,
partnerstva i dr. · Kriteriji vrednovanja prijedloga 

Za izradu, objavu i provedbu natječaja za programa/projekata/manifestacija i 
općinu Vrpolje zaduženi su Jedinstveni upravni građanskih inicijativa za zadovoljenje 
odjel općine Vrpolje i Odbor za društvene djelatnosti javnih potreba općine Vrpolje,
općine Vrpolje, te općinska načelnica - u okviru · Odluka o kriterijima i mjerilima za 
svojih ovlasti. financiranje programa 

· Upute za prijavitelje,

· obrasci za prijavu (opisni, proračun)
Članak 9. · Izjava o partnerstvu (ako je partnerstvo 

propisano u Javnom pozivu ili natječaju),
Općina Vrpolje će ovim Pravilnikom · obrazac Ugovora (primjer) te

definirati prihvatljive i neprihvatljive troškove 
· obrasci za izvještavanje (opisno, 

programa i projekata, što će naknadno biti 
financijsko). 

definirano samim Javnim pozivom i natječajima, te 

za svako pojedino područje iz Javnog poziva, kao i 

ugovorom kojega će s općinom Vrpolje potpisati 
Članak 12.

svaki korisnik sredstava Proračuna.

Kao prilog financijskom planu programa, 
Formalni uvjeti natječaja su u pravilu - 

projekta, manifestacije ili inicijative dostavljaju se 
između ostalih i:

dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, 

izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, 
· da je prijava poslana u propisanom roku,procjene troškova i sl.).
· da su prijavitelji (partneri/i) upisani u 

odgovarajući matični registar, što se 

dokazuje Izvatkom iz registra koji ne može Članak 10.
biti stariji od godine dana od datuma prijave 

na natječaj (Registar udruga, Zakladna, O p ć i n a  Vr p o l j e  ć e  u g o v o r o m  o  
odnosno Fondacijska knjiga, Sudski sufinanciranju definirati da su korisnici sredstava 
registar) da su prijavitelji (partner/i), ako su Općinskog proračuna u programima za zadovoljenje 
udruge, upisani u Registar neprofitnih javnih potreba općine  dužni zajednici, iz čijih se 
organizacija pri Ministarstvu financija (da prihoda financira njihova aktivnost, vratiti uložena 
imaju RNO broj),sredstva na način da općini Vrpolje pruže svoju 

· da su prijavitelji (partner/i) održavali uslugu bez naknade, i to kroz sudjelovanje u 
redovite sastanke tijela što se dokazuje kulturnim manifestacijama i programima općine 
zapisnikom s posljednje održane sjednice,Vrpolje ili njezinih ustanova tijekom godine, 

sudjelovanju u akcijama čišćenja općine Vrpolje, · da prijavitelji (partner/i) imaju osobni 

otklanjanja posljedica nepogoda i slično. identifikacijski broj, što se dokazuje 

potvrdom o OIB-u,

· da su prijavitelji (partner/i) pravodobno i u 

cijelosti ispunili ugovorne obveze preuzete 
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temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli IV. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA

bespovratnih sredstava, neovisno o tome 

tko je financirao njihovu provedbu, što se Članak 14.

dokazuje Izjavom ovlaštene osobe za 

zastupanje koju daje pod punom Financijske potpore koje odobrava općina 

materijalnom i kaznenom odgovornošću, Vrpolje bespovratna su sredstva, osim ako u 

objavljenim natječajima ili pozivima nije drugačije · da prijavitelji (partner/i) vode uredno i 
uređeno.transparentno financijsko poslovanje, 

Postupak za dodjelu financijskih potpora, sukladno propisima o računovodstvu 
odnosno bespovratnih sredstava ne smatra se neprofitnih organizacija i da su na vrijeme 
upravnim postupkom pa se tako niti odluke tijela predali sva potrebna izvješća (podaci 
općine Vrpolje u postupku dodjele bespovratnih dostupni općini Vrpolje putem uvida u 
sredstava ne smatraju upravnim aktima.Registar neprofitnih organizacija),

· da prijavitelj aktivno djeluje u relevantnom 

području onoliko vremena koliko je to 
Članak 15.propisano natječajem,

· da je prijava poslana na propisanim 
Postupak odlučivanja o odobravanju obrascima,

financijskih potpora putem javnih natječaja i poziva · da je prijava ispunjena putem računala, te 
provodi se u tri dijela:

poslana u papirnatom i elektroničkom 

obliku, sukladno uputama za prijavu.
1. provjera ispunjavanja propisanih uvjeta 

natječaja ili poziva,

2. procjena kvalitete prijava,
Članak 13.

3. donošenje  odluke o  odobravanju  

financijske potpore.
Obvezni obrasci za prijavu su:

Prvi dio: Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta 
· opisni obrazac,

natječaja
· obrazac proračuna,

Nakon zaključivanja svakog od objavljenih 
Obrasci se popunjavaju putem računala, te natječaja ili poziva općina Vrpolje će, putem 

šalju u papirnatom obliku. Jedinstvenog upravnog odjela i Odbora za društvene 
Prijava u papirnatom obliku sadržava djelatnosti općine Vrpolje organizirati otvaranje 

obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane zaprimljenih prijava. Pri otvaranju prijava utvrdit će 
osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te se prijave koje su zadovoljile i one koje nisu 
ovjerene službenim pečatom organizacije. zadovoljile propisane uvjete poziva, odnosno 

Dokumentacija za prijavu u papirnatom natječaja. Na taj način obavit će se prvi krug izbora 
obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili zaprimljenih prijava. U daljnji postupak upućuju se 
osobno (predaja na urudžbeni zapisnik općine samo prijave koje zadovolje sve propisane uvjete 
Vrpolje), uz napomenu (npr. naziv natječaja – NE natječaja. Prijavitelji koji nisu poslali svoje prijave u 
OTVARATI). skladu s uvjetima natječaja o tome će biti 

obaviješteni u pisanom obliku.

Drugi dio: Procjena kvalitete prijava i “čišćenje” 

troškovnika

Prijave koje su zadovoljile propisane uvjete 
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natječaja upućuju se na procjenjivanje Odboru za Vrpolje i Programa javnih potreba po pojedinim 

društvene djelatnosti općine Vrpolje koji će područjima, sve organizacije čije su prijave bile u 

sukladno kriterijima ocjeniti sve pristigle prijedloge. postupku procjenjivanja obavještavaju se o 

Predsjednik i članovi Odbora za društvene rezultatima u pisanom obliku, a rezultati se 

djelatnosti općine Vrpolje u obvezi su potpisati objavljuju na službenim mrežnim stranicama općine 

izjavu o nepristranosti i povjerljivosti, te izjavu o Vrpolje i u drugim oblicima javnog izvještavanja o 

sprečavanju mogućeg sukoba interesa prilikom radu općine Vrpolje (tiskovne konferencije, izvješća 

sudjelovanja u postupku procjenj ivanja za medije, promotivni materijali i dr.).

zaprimljenih prijava.

Odbor za društvene djelatnosti općine 

Vrpolje će temeljem uvida u dostavljenu V.  UDIO SUFINANCIRANJA IZ DRUGIH 

dokumentaciju (prijedlog financijskog plana i IZVORA, PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA I 

ponude) utvrditi i objektivnost prijedloga te POTPISIVANJE UGOVORA O 

eventualno zatražiti “čišćenje” prijedloga FINANCIJSKOJ POTPORI OPĆINE

financijskog plana, ukoliko utvrdi da neki navedeni 

troškovi prijedlogom nisu realno  iskazani.  Članak 16.

Treći dio: Donošenje odluka o odobravanju Općina Vrpolje će s Korisnicima kojima je 

potpora odobrena financijska potpora putem poziva i 

natječaja zaključiti ugovore o financijskoj potpori za 

Odbor za društvene djelatnosti općine provedbu programa, projekta, manifestacije  ili 

Vrpolje nakon obavljene procjene upućuju putem inicijative.

JUO općine Vrpolje općinskoj načelnici općine Općina Vrpolje će ugovore o međusobnom 

Vrpolje svoju odluku i prijedlog za odobravanje odnosu, pravima i obvezama potpisnika sklopiti i s 

iznosa financijskih potpora za financiranje organizacijama kojima će se sredstva dodijeliti 

odabranih prijava i projekata u svakom tijekom godine, zaključkom općinske načelnice, a 

programskom području s popisom procjenjivanih na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti, 

prijava, prikazom odobrenih projekata i sukladno čl. 41. ovoga  Pravilnika u roku od 30 dana 

obrazloženjem za one kojima nije odobrena potpora. od dana zaključenja javnog poziva/natječaja.

Općinska načelnica općine Vrpolje 

razmatra zaprimljene prijedloge odluka Odbora za 

društvene djelatnosti općine Vrpolje o odobravanju Članak 17.

financijskih potpora u pojedinim programskim 

područjima, te donosi konačan prijedlog o Ugovorom će se utvrditi visina financijske 

odobravanju ukupnih iznosa sredstava za potpore sukladno iznosu definiranom Programom 

financijske potpore u svakom programskom javnih potreba, odnosno Proračunom, predmet 

području. ugovora, vrijeme trajanja potpore, oblike 

Prijedlog općinske načelnice biti će usvojen financijskoga jamstva Korisnika za iznos odobrenih 

od strane Općinskog vijeća, u okviru prihvaćanja sredstava (kod specifičnih oblika potpore), način 

Proračuna, odnosno Programa javnih potreba za izvještavanja o provedbi potpore, vrednovanje 

svako pojedino programsko područje. provedbe i rezultata potpore, postupak za povrat 

Općinska načelnica općine Vrpolje može ne neutrošenih i/ili nenamjenski utrošenih sredstava 

prihvatiti odluku Odbora za društvene djelatnosti financijske potpore od strane Korisnika te odredbe o 

općine Vrpolje ukoliko one  nisu u skladu s razlozima i uvjetima za otkazivanje i raskid ugovora 

objavljenim ciljevima svakog od programskih u slučaju kršenja ili neizvršavanja odredbi 

područja. ugovora/sporazuma, obavezi korisnika o vraćanju 

Nakon što Općinsko vijeće odobri prijedlog sredstava u slučaju otkazivanja ili raskida ugovora 

općinske načelnice kroz usvajanje Proračuna općine zbog krivnje korisnika i odredbe o primjeni propisa, 
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te o mjesnoj nadležnosti suda u slučaju spora. · usluge smještaja isključivo za višednevne i 

međunarodne programe koji se istovremeno 

ne financiraju i iz Proračuna Sabora kulture 
Članak 18. RH, odnosno partnera koji poziva .

· troškovi prijevoza na smotre i natjecanja od 
Odobrena sredstva financijske potpore posebnog društvenog interesa,

korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju · Indirektni troškovi (energija, voda i drugi 
programa utvrđenog Proračunom i Ugovorom. indirektni troškovi koji nisu povezani 

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim isključivo s provedbom programa) u 
ako su korištena isključivo za financiranje maksimalnom iznosu od 20% ukupnog 
prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji odobrenog iznosa financiranja iz Proračuna 
programa utvrđenog ugovorom. općine Vrpolje.

Članak 19. Članak 20.

Prihvatljivim troškovima smatraju se svi Neprihvatljivim troškovima, odnosno 
troškovi direktno povezani s provedbom troškovima koji se ne mogu financirati sredstvima 
prihvaćenih programa i projekata. Ovisno o vrsti Proračuna, smatraju se:
programa i projekta koji se provodi, sljedeći 

troškovi smatraju se prihvatljivim i bit će financirani · troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih 
iz Proračuna općine Vrpolje:

pića,
· bruto plaće i honorari voditelja programa i · troškovi smještaja (osim u slučaju 

projekata u maksimalnom iznosu do 25% 
višednevnih i međunarodnih programa),

ukupnog iznosa dodijeljenog iz Proračuna 
· troškovi računovodstvenih i knjigo-

općine Vrpolje,
vodstvenih usluga.

· troškovi vanjskih usluga i suradnika, 

ukoliko su odobreni Proračunom,

· troškovi edukacije i stručnog usavršavanja u Članak 21.
skladu s odobrenim Proračunom,

· nabava uredskog, stručnog i ostalog Sredstva odobrena Ugovorom mogu se 
potrošnog materijala neophodnog za koristiti za drugu namjenu samo iznimno, ukoliko 
realizaciju programa i projekta, postoje opravdani razlozi nemogućnosti realizacije 

· troškovi tiskanja, medijskog oglašavanja i prvotno utvrđenog programa i uz prethodnu 
promidžbe, uz uvjet poštovanja uvjeta suglasnost Odbora za društvene djelatnosti općine 
vidljivosti i navođenja općine Vrpolje kao Vrpolje. 
pokrovitelja, Prenamjena sredstava definirat će se 

· troškove prehrane sudionika manifestacije( sklapanjem Aneksa Ugovora.

do 25 % od ukupnog Proračuna udruge).

· najam prostora za redovan rad udruge,
Članak 22.· najam i kupnja opreme, nošnji, uniformi, 

instrumenata ili drugih potreba za 
Općina Vrpolje će od korisnika potpore u realizaciju aktivnosti u okviru djelatnosti za 

pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za koju je prijavitelj registriran (nije dopušteno 
provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi da udrugama u sportu na teret Proračuna 
korisnik: općine Vrpolje nabavljati ugostiteljsku 

opremu),
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potpisivanja ugovora, dužni općini Vrpolje · nije realizirao program i projekt utvrđen 
dostaviti:proračunom i ugovorom,

· nije utrošio sva odobrena sredstva,
· dokument kojim se potvrđuje da osoba · sredstva nije koristio namjenski,

ovlaštena za zastupanje prijavitelja i · iz neopravdanih razloga nije podnio 
voditelj projekta nisu kažnjavani, ovisno o cjelovito izvješće u propisanom roku.
relevantnom natječajnom području,

· izvornike dokumentacije na uvid (u slučaju Općina Vrpolje neće zatražiti povrat sredstava u 
svih dokumenata koji su prilikom prijave slučaju kada je iznos neutrošenih sredstava manji od 
dostavljeni u preslikama).100,00kn (sto kuna).

Članak 26.Članak 23.

U svim područjima i svim vrstama poziva ili U slučaju neizvršavanja ugovornih obaveza 
natječaja propisuje se obveza sufinanciranja od strane korisnika i/ili nemogućnosti izvršenja 
prijedloga iz drugih izvora, u minimalnom iznosu od povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih 
25% od ukupnog iznosa koji se traži od općine sredstava, općina Vrpolje će raskinuti ugovor, te u 
Vrpolje za provedbu aktivnosti, koji kod prijave svih najkraćem roku pokrenuti ovršni postupak radi 
manifestacija i građanskih inicijativa te kod naplate potraživanja. Od korisnika potpore općine 
programa u sportu mogu biti iskazani i kroz Vrpolje očekuje se odgovorno i transparentno 
volonterski rad članova, na način da se jedan sat rada korištenje financijskih sredstava iz javnih izvora 
volontera prikaže kao iznos vlastitih sredstava u kroz uvođenje sustava kvalitete djelovanja i 
visini od 50,00 kn.učinkovitog organizacijskog ustroja, koji će na 

primjereni način voditi računa o izbjegavanju 
VI. VRIJEME TRAJANJA POTPORE sukoba interesa.
OPĆINE VRPOLJE

Članak 27.Članak 24.

Sve potpore koje općina Vrpolje dodjeljuje U natječajnim uvjetima i u tekstu ugovora 
putem javnih poziva i natječaja odnose se, u pravilu, treba, između ostalog, biti jasno istaknuto da 
na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj korisnik bespovratnih sredstava iz javnih izvora za 
godini za koju se raspisuju, osim  višegodišnjih provođenje projekta, programa, manifestacije ili 
potpora koje se odobravaju na rok od tri (3) godine, inicijative od interesa za opće dobro neće sudjelovati 
što će se definirati samim natječajem i javnim u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, 
pozivom. koalicije ili kandidata, neće davati izravnu potporu 

Višegodišnje potpore iz stavka 1. ovog političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti 
članka ugovaraju se na godišnjoj razini, s prikupljati financijska sredstva za financiranje 
propisanim programskim i  f inancijskim političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve 
vrednovanjem korištenja financijske potpore općine vrijeme trajanja ugovora.
Vrpolje u prethodnom vremenskom razdoblju.

Korisnici kojima općina Vrpolje odobri 

višegodišnju potporu iz stavka 1. ovog članka mogu Članak 25.
tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek za godinu 

nakon završetka prethodne višegodišnje potpore Ukoliko je tako definirano samim 
općine Vrpolje. natječajem ili pozivom prijavitelji su, prije 
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Nastavak financiranja višegodišnjih Članak 31.

programa i iznos potpore u narednoj godini ovisi o 

rezultatima praćenja i vrednovanja aktivnosti Sredstva namijenjena financiranju 

realiziranih u okviru tog programa u tekućoj godini, programa isplaćivat će se sukladno ostvarenim 

o čemu odluku donosi općinski načelnik u okviru proračunskim prihodima općine Vrpolje, prema 

prijedloga Proračuna, a na prijedlog Jedinstvenog sljedećoj dinamici:

upravnog odjela i procjeniteljskog tijela za pojedino 

programsko područje. · u jednakim ratama mjesečnim ili  
Općina Vrpolje će poticati korisnike kvartalnim, ukoliko ukupna godišnja potpora iznosi 

višegodišnjih potpora na izradu programa više od 12.000,00 kn odnosno od ukupno izdvojenih 
samofinanciranja koji će omogućiti njihovu sredstava ne više od 50% u prvoj polovici 
održivost i razvoj. proračunske godine.

Ukoliko proračunski prihodi budu manji od 
Članak 28. planiranih, namijenjena sredstva se neće isplaćivati 

ili će se isplaćivati u umanjenom iznosu, do 
Korisnici višegodišnjih potpora općine ostvarenja planiranih proračunskih prihoda.

Vrpolje mogu se u periodu trajanja te potpore javiti Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, 
na druge natječaje i pozive općine Vrpolje sredstva za pojedine usvojene programe mogu se 
isključivo kroz predlaganje drugih projekata, isplatiti i na drugačiji način, i to na obrazloženi 
inicijativa i manifestacija u tom i ostalim zahtjev korisnika sredstava.
programskim područjima.

VII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS Članak 32.
FINANCIJSKE POTPORE I ISPLATA 

ODOBRENIH SREDSTAVA Sredstva namijenjena financiranju 

projekata, manifestacija i inicijativa, isplaćivat će se 
Članak 29. prema dinamici definiranoj ugovorom, u ovisnosti o 

terminu realizacije projekta, manifestacije i 
Visina sredstava koje će svaki korisnik inicijative.

financijske potpore ostvariti iz Proračuna općine Korisnicima koji u okviru projekata, 
Vrpolje bit će definirana kroz proceduru propisanu jednokratnih, jednodnevnih manifestacija te 
ovim Pravilnikom, u skladu s kriterijima za svako inicijativa ostvare pravo sufinanciranja iz Proračuna 
pojedino područje raspisano Javnim pozivom. općine Vrpolje, nakon potpisivanja Ugovora, a 

Prava i obveze korisnika potpora bit će temeljem pisanog zahtjeva i predočenja 
definirane ugovorom o dodjeli financijske potpore pravovaljane dokumentacije (predračuna, odnosno 
za provedbu programa, projekta, manifestacije ili ponuda za realizaciju programa korisnika), isplatit 
inicijative. će se anticipacija troškova u visini do 60% iznosa 

potpore od strane općine Vrpolje.

Razlika od 40% sredstava iz prethodnog 
Članak 30. stavka korisniku će se isplatiti nakon što korisnik 

Jedins tvenom upravnom odjelu  dostavi  
Općina Vrpolje će natječajem definirati dokumentaciju iz članka 19. ovog Pravilnika.

obvezu korisnika da program ili projekt ostvari u 

partnerstvu s drugima, obvezu i minimalan udio 

sufinanciranja od strane korisnika ili trećih 

subjekata te izuzeća financiranja.
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VIII. PRAĆENJE I VREDNOVANJE inicijative, neovisno o tome iz kojeg su izvora 

ODOBRENIH FINANCIJSKIH POTPORA financirani, obvezno se dostavljaju i preslici svih 

narudžbenica, ugovora, faktura, ugovora o djelu ili 

Članak 33. ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih, 

kojima se dokazuje stvaranje obveze, te dokazi o 

Općina Vrpolje će, u skladu sa Zakonom o plaćanju istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda 

fiskalnoj odgovornosti, sa ciljem poštovanja načela sa žiro računa).

transparentnosti trošenja proračunskog novca i 

mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, 

vršiti praćenje provedbe programa, projekata i Članak 36.

inicijativa za čiju provedbu odobri financiranje iz 

Proračuna općine Vrpolje. Općina Vrpolje će sustavno vrednovati 

programski i financijski dio provedbe odobrene 

Praćenje će se vršiti na dva načina: slanjem potpore u cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i 

izvješća od strane korisnika sredstava, te kontrolom razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici, 

“na licu mjesta” od strane Odbora za društvene odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi 

djelatnosti općine Vrpolje i općinske načelnice, u potpore, kako bi na osnovu toga prilagodio prioritete 

dogovoru s korisnikom sredstava. i načine odobravanja financijskih potpora koje će 

voditi ka zadovoljenju potreba općine Vrpolje.

Općina Vrpolje će javno objaviti popis 

Članak 34. korisnika financijskih potpora, te rezultate koji su 

postignuti provedbom odobrenih financijskih 

Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na potpora.

propisanim obrascima su opisno i financijsko 

izvješće. 

Za jednokratne, jednodnevne manifestacije IX. POSTUPANJE S DOKUMENTACIJOM

i građanske inicijative, podnosi se samo završno 

izvješće. Članak 37.

Rokovi podnošenja izvješća bit će 

definirani ugovorom o dodjeli sredstava za Zaprimljene prijave s pripadajućom 
provedbu aktivnosti programa, projekta, inicijative dokumentacijom, kojima je odobrena financijska 
ili manifestacije koji će potpisati općina Vrpolje i potpora na natječajima i pozivima, Općina Vrpolje 
korisnik sredstava. neće vraćati podnositelju.

Organizacijama čije prijave na natječaj ili 

poziv nisu prihvaćene (zbog nezadovoljavanja 
Članak 35. propisanih uvjeta natječaja/poziva ili nakon 

postupka procjene) Općina Vrpolje će vratiti svu 
Opisno se izvješće piše na način da se zaprimljenu dokumentaciju u roku od 15 dana od 

tekstualno opišu sve aktivnosti koje su se realizirale, dana donošenja odluke općinske načelnice općine 
način realizacije, problematika koja je nastala Vrpolje o prijedlogu Proračuna općine Vrpolje.
tijekom realizacije, sredstva, izvori financiranja, 

troškovi i sl., a financijsko izvješće se podnosi na za 

to propisanom obrascu. X. KONAČNOST ODLUKE I PRAVO 
Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni PRIGOVORA

materijali, kao što su isječci iz novina, video zapisi, 

fotografije i dr. Članak 38.
Uz financijsko izvješće, u kome se navode 

cjelokupni troškovi programa, projekta ili Odluke općinske načelnice o odobravanju 
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ili neodobravanju potpora su konačne i na takve S organizacijama iz prethodnog stavka, u 

Odluke prijavitelji nemaju pravo prigovora. skladu s ovim Pravilnikom, nakon donošenja 

zaključka općinske načelnice sklapa se ugovor, te se 

na njih primjenjuju sve odredbe ovog Pravilnika.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE Ukoliko po osnovi realizacije programa 

/projekta/ manifestacije/ inicijative ne budu 

Članak 39. utrošena sva planirana i odobrena sredstva, ista će se 

preraspodijeliti izmjenama i dopunama Proračuna 

Općina Vrpolje financira programe iz općine Vrpolje, u skladu s raspoloživim 

članka 1. ovoga Pravilnika na načelima javnosti, proračunskim prihodima i potrebama općine 

supsidijarnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti. Vrpolje.

Kriterije vrednovanja prijedloga programa, 

projekata, manifestacija i građanskih inicijativa za 

zadovoljenje javnih potreba općine Vrpolje u Članak 42.

području kulture, tehničke kulture,sporta,  socijalne 

skrbi i zdravstva, te obrazovanja donijet će općinska Korisnici potpora dužni su bez odgode 

načelnica općine Vrpolje, a oni čine sastavni dio dostavljati Jedinstvenom upravnom odjelu općine 

ovog Pravilnika. Vrpolje podatke o statusnim promjenama koje su 

bitne za njihovo djelovanje, te korištenje potpora iz 

Proračuna općine Vrpolje, poglavito:

Članak 40.
· podatke o svakoj promjeni osobe ovlaštene 

za zastupanje,Odredbe ovog Pravilnika,  u dijelu koji 
· podatke o promjenama aktivnosti odnosno govori o dodjeli financijske potpore, odnose se i na 

djelatnosti,proračunske korisnike, ustanove općine Vrpolje, ali 

se prijava programa i projekata ne vrši putem · podatke o izmjenama i dopunama Statuta, 
propisanih obrazaca, nego putem prijedloga · podatke o eventualnom prestanku 
Programa rada ustanove za narednu godinu, djelovanja udruge, i dr.
usvojenom od strane kolektivnog organa 

upravljanja.

Članak 43.

Članak 41. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Ukoliko Proračunom općine Vrpolje bude Brodsko-posavske županije“ i na službenoj web  

osigurano više sredstava od sredstava potrebnih za stranici općine Vrpolje www.vrpolje.hr.
zadovoljenje svih potreba iz javnog poziva ili 

natječaja, općinska načelnica općine Vrpolje će OPĆINA VRPOLJE
moći zaključkom ili rješenjem odobriti dodjelu OPĆINSKA NAČELNICA
određenog iznosa sredstava za realizaciju aktivnosti 

određenog programa/ projekta/ manifestacije/ Klasa: 402-08/14-01/01
inicijative onih organizacija koje do tada nisu Urbroj: 2178/11-01/14-1
sudjelovale u natječajima i javnim pozivima općine Vrpolje, 5. rujna 2014. 
Vrpolje i koje nisu upoznate s procedurom korištenja 

sredstava Proračuna općine Vrpolje, a koje Odbor za OPĆINA VRPOLJE
društvene djelatnosti općine Vrpolje ocijeni kao OPĆINSKA NAČELNICA
kvalitetne projekte i projekte od interesa za općinu Ankica Zmaić, v.r.
Vrpolje. 
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38. II. VREDNOVANJE PROJEKATA I 

PROGRAMA

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i Članak 3.

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, Prijedlozi projekata i programa razmatraju 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 46. Statuta se i vrednuju selektivno u područjima određenim 

općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko- Javnim pozivom ili natječajem (u nastavku teksta: 

posavske županije“, broj 9/09, 5/13. i 14/14.) te Poziv).

članka 39. Pravilnika o financiranju javnih potreba U ocjenjivanju pristiglih programa i 

na području općine Vrpolje od 5. rujna 2014. godine, projekata  Procjeniteljska komisija pridržava se 

općinska načelnica općine Vrpolje donosi sljedećih kriterija:

· kvaliteta i  sadržajna inovativnost 
KRITERIJE VREDNOVANJA ponuđenog programa,

· značaj programa za očuvanje baštine i 
prijedloga programa, projekata, manifestacija i identiteta, te promociju  općine Vrpolje,

građanskih inicijativa za zadovoljenje javnih · povezanost sa zajednicom, uključenost 
potreba općine Vrpolje građana u programe i projekte,

· primjena novih tehnologija, partnerstvo, 

koprodukcije i umrežavanje,

· neposredan rad s određenim skupinama 

građana,
Članak 1.

· suradnja, koordinacija i partnerstvo s 

drugim subjektima,Ovim aktom definiraju se kriteriji 
· uključenost volontera u rad,vrednovanja prijedloga programa, projekata, 
· odnos očekivanih učinaka i troškova, te manifestacija i građanskih inicijativa za financiranje 

udio vlastitog doprinosa u provedbi udruga civilnog društva, neprofitnih organizacija 
programa i projekata,općine Vrpolje, građanskih inicijativa i drugih 

· prethodno iskustvo na sličnim programima i prijavitelja koji sukladno Pravilniku o financiranju 
projektima,javnih potreba na području općine Vrpolje (u 

daljnjem tekstu: Pravilnik) zadovoljavaju kriterije · ekonomičnost i dugoročnost programa,
za ostvarivanje prava na sufinanciranje iz Proračuna · promicanje programa za djecu i mlade,
općine Vrpolje u području kulture, tehničke kulture, · prepoznatljivost te prihvaćenost programa i 
sporta i rekreacije,socijalne skrbi, zdravstva i projekata u zajednici,
obrazovanja. · sudjelovanje osoba s invaliditetom i osoba s 

posebnim potrebama u programu, te 

prilagođenost programa osobama s 
Članak 2. invaliditetom,

· podrška međunarodnih vladinih i  
Vrednovanje prijedloga projekata iz članka nevladinih organizacija u ostvarivanju 

1. provodi se isključivo na temelju programskih i programa,
financijskih podataka iznesenih u obrascu prijave, te · financijska potpora iz drugih izvora,
na temelju podataka iz obavezne popratne · učešću vlastitih izvora sredstava u 
dokumentacije.

programu/projektu.

I. OPĆE ODREDBE
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Članak 4. općine Vrpolje će za sva područja iz poziva 

primjenjivati sljedeće kriterije koji su proizišli iz 

Pri vrednovanju pristiglih prijedloga usvojene strateške dokumentacije općine Vrpolje i 

projekata i programa Odbor za društvene djelatnosti bodovati ih prema sljedećoj tablici

1.  Relevantnost programa i projekta  max  30  

Provedba programa/projekta ce dovesti do zadovoljenja ciljeva iz strateških i 

razvojnih dokumenata odnosno poziva za prijedloge  
5 x 2   

Program/projekt odražava analizu problema, daje kvalitetno i izvedivo 

rješenje i ostvariv je u odnosu na ciljeve i očekivane rezultate  
5 x 2   

Jasno su definirani i strateški izabrani sudionici (krajnji korisnici, ciljne 

skupine), njihove potrebe su jasno definirane i projektni prijedlog se bavi tim 

potrebama  

5  

Prijedlog uključuje specifične elemente s dodanom vrijednošću kao što su: 

zaštita okoliša, promocija ravnopravnosti spolova i jednakih prilika, potreba 

osoba s invaliditetom, prava manjina i sl.  

5  

2.  Financijska i operativna sposobnost   10  

Podnositelji (i partneri – ako postoje) imaju dovoljno iskustva u upravljanju 

programima i projektima, dovoljnu tehnicku strucnost i upraviteljsku 

sposobnost  

5  

Podnositelji imaju stabilne izvore financiranja i ostvaruju  financiranja iz 

drugih izvora (ostali proračuni, donacije, članarine) u približno jednakoj ili 

većoj mjeri u odnosu na iznos zatražen od  općine  Vrpolje  

5  

 3.  Odnos troškova i ocekivanih rezultata   10  

Troškovi u financijskom planu programa/projekta realno su iskazani  5  

Stavke proračuna povezane su s prijavljenim aktivnostima  5  

4.  Utjecaj na razvoj lokalne zajednice, umrežavanje, partnerstvo i 

volonterstvo  
 20  

Program/projekt je usmjeren na zadovoljenje potreba, u većoj mjeri građana  

općine  Vrpolje  
5  

Program/projekt će potaknuti promjene i moći će riješiti problem u lokalnoj 

zajednici  
5  

Šira zajednica/volonteri će biti uključeni u projekt  5  

Program/projekt će biti realiziran u partnerstvu  5  

5.  Vidljivost programa ili projekta   5 

Programom/projektom je dovoljno kvalitetno prikazan medijski plan i 

promocija aktivnosti  
5  

6. Ostalo   15  

Program/projekt je većim dijelom usmjeren na rad s djecom i mladima  3  

Programom/projektom se promovira općina Vrpolje  u zemlji i svijetu  3  

Kontinuiran aktivan rad prijavitelja duži od 5 godina  2  

Sjedište prijavitelja je u općini Vrpolje  1  

Aktivan broj sudionika programa/projekta/inicijative/  

· < 30 osoba  

· > 31 < 50 osoba  

· > 51 < 60 osoba  

· > 61 < 70 osoba  

· > 100 osoba  

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Prijavitelj ima više od jedne sekcije unutar organizacije  1  

UKUPNO   90  
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Pri vrednovanju projekata i programa, uz promociju općine Vrpolje i podizanje razine 

primjenu kriterija o svakome pojedinom prijedlogu ponude sa ciljem razvoja općine Vrpolje,

projekta/programa donosi se odluka kojom se · neposredna ili posredna korist za društvenu 
prijedlog označava kao: zajednicu, te doprinos razvoju civilnoga 

društva,
A. svakako podržati i sufinancirati u · organizacijski i ljudski kapaciteti za 

maksimalno mogućem iznosu provedbu manifestacije ili inicijative,
            (ostvareno najmanje 72 boda), · realan odnos troškova i očekivanih rezultata 
B. prijedlog programa djelomično podržati u manifestacije ili inicijative,

skladu s financijskom mogućnostima · inovativnost manifestacije ili inicijative,
(ostvareno od 46 do 71 bodova),

· uključenost građana,
C. projekt ne udovoljava kriterijima i uvjetima 

· znatan udio volonterskog rada.sufinanciranja (ostvareno  do 45 bodova).

II. ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 6.

Članak 8.U skladu s utvrđenim kriterijima i mjerilima 

Odbor za društvene djelatnosti općine Vrpolje će 
Neće se podržati oni programi i projekti koji utvrditi prioritete, sačiniti listu prvenstva i predložiti 

bi se s obzirom na djelatnost  i sredstva za realizaciju visinu financijskih sredstava za pojedini program i 
trebali financirati iz drugih izvora, kao ni projekti i projekt, na osnovu kojih će se izraditi prijedlog 
programi za koje se ocijeni da bi uspjehom na tržištu javnih potreba.
mogli ostvariti vlastite izvore prihoda.Programi i projekti za čiju su realizaciju 

potrebna znatna financijska sredstva podržat će se 

ukoliko predlagatelj dokumentira i dokaže 
Članak 9.mogućnost potpunog zatvaranja financijske 

konstrukcije.
Ovi kriteriji stupaju na snagu danom 

donošenja, a objavit će u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“ i na službenoj web I. VREDNOVANJE MANIFESTACIJA I 
stranici općine Vrpolje: www.vrpolje.hr, zajedno s GRAĐANSKIH INICIJATIVA
Pravilnikom o financiranju javnih potreba na 

području općine Vrpolje, čiji su sastavni dio.Članak 7.

OPĆINA VRPOLJEZa procjenu manifestacija i građanskih 
OPĆINSKA NAČELNICAinicijativa ne utvrđuju se bodovni kriteriji nego će 

Odbor za društvene djelatnosti općine Vrpolje na 
Klasa: 402-08/14-01/01osnovu prijava, a uzimajući u obzir kriterije iz stavka 
Urbroj: 2178/11-01/14-22. ovog članka, dogovorno utvrditi prijedlog iznosa 
Vrpolje,  5. rujna 2014. godineza sufinanciranje inicijative ili manifestacije.

Pri  procjeni pristiglih prijava za 
OPĆINA VRPOLJEmanifestacije i građanske inicijative, Odbor za 

OPĆINSKA NAČELNICAdruštvene djelatnosti općine Vrpolje će se voditi 
Ankica  Zmaić, v.r.sljedećim kriterijima:

· kvaliteta manifestacije ili inicijative,

· utjecaj manifestacije ili inicijative na 
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39. IV

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 1. 1. 

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o 2014. godine bilo je 335.200,15 kn, a na dan 30. 6. 

proračunu („Narodne novine“ br. 87/08. i 136/12.), 2014. godine iznosilo je 147.813,98 kn .

članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i 

godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 

(„Narodne novine“ br. 24/13.) i članka 31. Statuta V

općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14), Općina Vrpolje nije primala niti davala zajmove u 

Općinsko vijeće općine Vrpolje na 12. sjednici 2014. godini.

održanoj 15. rujna 2014. godine 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ IV

o izvršenju Proračuna općine Vrpolje Nenaplaćena potraživanja na dan 30.lipnja 2014. 

za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja godine iznose 1.764.821,31 kn, a

2014. godine odnose se na :

 - potraživanja za poreze 211.439,70

- potraživanja za spomeničku rentu  369,57

OPĆI DIO - potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine 

25.757,81

I - potraživanja za zakup polj. zemljišta 461.300,11

- potraživanje za korištenje javne površine 

Proračun općine Vrpolje za 2014. godinu 22.615,50 

planiran je u iznosu 5.379.000 kn. - potraživanje od zakupa poljop. zemlj.- 

Prihodi Proračuna općine Vrpolje u dugogodišnji zakup 185.240,76

razdoblju od 1. 1. – 30. 6. 2014. ostvareni su u iznosu - potraživanja za komunalni doprinos 29.752,31  

od 1.848.485 kn. - potraživanja za komunalnu naknadu 588.315,99

- potraživanja za grobno mjesto 4.331,00

 - potraživanja za grobnu naknadu 298,70 

II - potraživanja za prodaju poljop. zemljišta 89.128,72

 - potraživanja za prodaju građ. zemljišta 146.271,14

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u  1.764.821,31

izvještajnom razdoblju iznosili su 1.456.114 kn.

VII

III

Stanje nepodmirenih obveza na dan 30. lipnja 

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 2014.godine u iznosu od 682.537,77 kn odnosi se na 

primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak obveze prema dobavljačima u iznosu od 660.437,74 

prihoda i primitaka. kn., te obveze za jamčevine u iznosu od 22.100,00. 

Kn.

Ostvareni prihodi i primici 1.848.485 kn

Izvršeni rashodi i izdaci 1.456.114 kn

Višak prihoda i primitaka    392.371 kn
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POSEBNI DIO OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE VRPOLJE

VIII

Klasa: 021-05/14-01/09

Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Vrpolje za Urbroj: 2178/11-01/14-2

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine Vrpolje, 15. rujna 2014. godine

sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i 

nositeljima sredstava po osobnim i posebnim Predsjednik 

namjenama. Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

IX

Godišnji obračun Proračuna općine Vrpolje zajedno 

s usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 

prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će 

objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije».
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