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ŽUPANIJA

- akti  Skupštine: I.

Suzana  Bilić  Vardić, prof.  razrješuje  se  
168. dužnosti  v.d.  ravnateljice  Spomen  galerije  Ivana  

Meštrovića,  Vrpolje  s  nadnevkom  23.  rujna  
2015.

Na  temelju  članka  43.  stavka  2.  Zakona  
o  ustanovama  (Narodne  novine  br. 76/93,  29/97,  
47/99, 35/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- II.
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br. 15/13 - pročišćeni  tekst),  Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  
Županijska  skupština  Brodsko-posavske  županije  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  
na  15.  sjednici,  održanoj  22.  rujna  2015.  županije".
donijela  je

Klasa  :  021-01/15-01/200
RJEŠENJE Urbroj:  2178/1-01-15-1

Slavonski  Brod,  22.  rujna  2015.
o  razrješenju  v.d.  ravnateljice  Spomen  

galerije  Ivana  Meštrovića  Vrpolje Predsjednik
Županijske  skupštine

Pero  Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.



169. 170.

Na  temelju  članka   34.  Statuta  Brodsko-
o  ustanovama  (Narodne  novine  br. 76/93,  29/97,  posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
47/99, 35/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- posavske  županije"  br. 15/13 - pročišćeni  tekst),  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Županijska  skupština  Brodsko-posavske  županije  
posavske  županije"  br. 15/13 - pročišćeni  tekst),  na  15.  sjednici,  održanoj  22.  rujna  2015.  
Županijska  skupština  Brodsko-posavske  županije  donijela  je
na  15.  sjednici,  održanoj  22.  rujna  2015.  
donijela  je ODLUKU

RJEŠENJE o  izboru  dodatnih  članova  i  zamjenika  
članova  Županijskog  savjeta  mladih  

o  imenovanju  ravnateljice  Spomen  galerije  Brodsko-posavske  županije
Ivana  Meštrovića  Vrpolje

I.

I. U  Županijski  savjet  mladih  Brodsko-
posavske  županije  izabiru  se:

Suzana  Bilić  Vardić, prof.  imenuje  se  na  
dužnost  ravnateljice  Spomen  galerije  Ivana  1. Sanela  Marunica,  članica
Meštrovića,  Vrpolje  s  nadnevkom  24.  rujna  Ivana  Mijić,  zamjenica  članice
2015.

2. Josip  Vujčić, član
Danijel  Žajdlik,  zamjenik  člana

II.

Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  II.
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  
županije". Ova  Odluka  objavit  će  se  u  "Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Klasa  :  021-01/15-01/199
Urbroj:  2178/1-01-15-1 ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
Slavonski  Brod,  22.  rujna  2015. BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Predsjednik Klasa  :  021-01/15-01/209
Županijske  skupštine Urbroj:  2178/1-01-15-1

Pero  Ćosić, dipl.ing.građ., v.r. Slavonski  Brod,  22.  rujna  2015.

Predsjednik
Županijske  skupštine

Pero  Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

Na  temelju  članka  27.  stavka  3.  Zakona  
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171. poduzimanje  svih potrebnih radnji u vezi  s istim  
zadužuje   župana.

Na temelju članka   35.    Zakona  o  Članak 4.
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne   novine“,   broj  33/01, 60/01 -  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,  125/08, dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

/ posavske županije".36/09,  150/11, 144/12  i 19 13), članka 22. 
Pravilnika o dodjeli potpore za „Razminiranje 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINApoljoprivrednog zemljišta“ iz programa ruralnog 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJErazvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-

2020. („Narodne   novine“, broj 38/15)   i članka 34. 
Klasa: 351-04/15-01/13Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni 
Urbroj: 2178/1-01-15-1vjesnik Brodsko-posavske županije", br.15/13 - 
Slavonski Brod,  22. rujna 2015.pročišćeni tekst), Županijska skupština Brodsko-

posavske županije je na 15. sjednici održanoj dana 
PREDSJEDNIK22. rujna 2015. godine donijela

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.ODLUKU

za davanje suglasnosti na izdavanje zadužnice 
Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i

ruralnom razvoju

172.Članak 1.

Brodsko-posavska županija temeljem 
Temeljem članka 7.  Uredbe o načinu prijave na natječaj Agencije za plaćanja u 

i z računa  iznosa  pomoći  i z ravnanja  za  poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za 
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i dodjelu potpore za „Razminiranje poljoprivrednog 
područne (regionalne) samouprave za  2015. godinu zemljišta“ iz programa ruralnog razvoja Republike 
(«Narodne novine» 15 /2015.), točke IV. i točke Hrvatske za razdoblje 2014-2020. (u tekstu 
VI.Odluke o minimalnim financijskim standardima Natječaj) dobila je Odluku o prihvatljivosti zahtjeva 
za decentralizirane funkcije za zdravstvene za potporu  s utvrđenim maksimalnim iznosom 
ustanove u 2015. godini («Narodne novine»  prihvatljivih troškova  6.764.129,06 kn.
15/2015., 97/2015), Županijska skupština na  15. 
sjednici  održanoj 22. rujna 2015. godine donijela jeČlanak 2.
 

ODLUKUTemeljem točke 5. natječaja  i članka 22. 
Pravilnika o dodjeli potpore po dobivenoj Odluci o 

o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima, dodjeli sredstava Županija je ovlaštena, prilikom 
načinu financiranja i rasporedu podnošenja zahtjeva za isplatu, zatražiti od Agencije 

decentraliziranih funkcija u zdravstvu u  2015. predujam u iznosu 50% odobrenih sredstava javne 
na području Brodsko-posavske županijepotpore. 

Potpora se korisniku isplaćuje temeljem zahtjeva za 
isplatu predujma za koji je Županija dužna Agenciji 

 I.dostaviti, kao sredstvo osiguranja, ovjerenu 
zadužnicu na iznos od 2.300.000,00 kn.

U Odluci o kriterijima, mjerilima, načinu 
financiranja i rasporedu decentraliziranih funkcija u  
zdravstvu u  2015. godini na području Brodsko-Članak 3.
posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» br. 2/2015.) točka VI. mijenja se Županijska skupština daje suglasnost  na izdavanje 
i glasi:ovjerene  zadužnice  iz članka  2. ove Odluke,  te za 
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II. Klasa   :  021-01/15-01/206
Ur. broj:  2178/1-01-15-1

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od Slavonski Brod,   22. rujna 2015. godine
dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije». PREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

 
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

 
 
 

 
 
 

1.715.000  
 

888.000  
 
 

2.603.000
 

 
 
 

2.772.036  
 

1.614.843  
 
 

4.386.879
 

 
 
 

3.023.500  
 

1.100.000  
 
 

4.123.500
 

 
 
 

7.510.536  
 

3.602.843  
 
 

11.113.379
 
 
 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

 

390.283
 

428.925
  

819.208
 

Zavod za javno zdravstvo 
 Brodsko-posavske županije
 

84.365
 

225.625
  

309.990
 

Ukupno
 

4.762.988
 

8.132.329
 

4.123.500
 

17.018.817
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173. - medicinska oprema 166.768,75 kn,                                                                                                            
-strojevi                                       176.000,00kn,
-kuhinjska oprema i ostala

Na temelju članka 120. i  članka  121.  oprema 37.342,44 kn,
Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“,br. 
157/13.), članka 4. i 7.Uredbe o načinu izračuna 
pomoći izravnanja  za decentralizirane  funkcije Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      
jedinica lokalne i područne (regionalne) ukupno                      1.352.700,00 kn
samouprave u 2015. godini („Narodne novine“, broj 
15/15.), točke VI. Odluke o kriterijima, mjerilima, te Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim 
načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe objektima                     1.187.700,00 kn
Slavonski Brod u 2015. godini („Službeni vjesnik                                                                                                                                                                       
BPŽ“, broj 2/2015.) i članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko- -izrada projektne dokumentacije-glavnog projekta 
posavske županije“, br. 15/13- pročišćeni tekst), za dogradnju odjela             247.500,00 kn,
Županijska skupština na  15. sjednici, održanoj dana   stacionara/hospicij i objekta za oboljele od 
22. rujna  2015.  godine, donijela je Alzheimer sa stambenim blokom

ODLUKU II. faza,

o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za -izrada projekta rušenja postojeće zgrade/na 
rashode na nefinancijskoj imovini  Doma za lokaciji za dogradnju odjela,  stacionara,                                                                                                              

starije i nemoćne osobe Slavonski Brod 26.400,00 kn,
u 2015. godini -geomehanički istraživački radovi i izrada 

geotehničkog elaborata,  12.000,00 kn,
-izrada projektne dokumentacije-Dom sv. Vinko 

Članak 1. Nova Kapela,                          183.000,00 kn,
-ugradnja vatrodojavnog sustava 

       Ovom Odlukom  mijenja se i dopunjuje Odluka IV. i  V. etapa,                            151.800,00 kn,
o rasporedu  sredstava za rashode na nefinancijskoj -Dom sv. Vinko u Novoj Kapeli/prilagodba objekta 
imovini  Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski i opreme standardima,         50.000,00 kn,
Brod za 2015. godinu („Službeni vjesnik“, broj -modernizacija kotlovnice,   275.000,00 kn,
2/2015.). -modernizacija liftova ,             165.000,00 kn,

-uređenje, sanacija podrumskih 
Članak 2 . prostorija,                                    77.000,00 kn,

-izrada dokumentacije  za 
 Točka III. Odluke    mijenja se i glasi: sunčanu elektranu 12.500,00 kn,

„Primjenom kriterija i mjerila utvrđenih  u Odluci o 
minimalnim financijskim standardima za Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku 
decentralizirano financiranje domova za starije i imovinu   ukupno                       152.500,00 kn
nemoćne osobe u 2015. godini ukupan iznos 
sredstava iz točke II. ove Odluke rasporedit će se za -Uređenje okoliša, prilaznih cesta i staza oko 

objekta                                         152.500,00 kn
rashode nabave proizvedene dugotrajne  
imovine u ukupnom iznosu od 491.243,00 SVEUKUPNO :            1.843.943,00 kn“

          Postrojenja i oprema
                 Članak 3.            

-računala i računalna oprema  49.450,00 kn,
-ostala komunikacijska oprema   5.931,25 kn,                                        O  v  a    O   d  l u  k  a    s t u  p  a    n  a   s  n  a  g  u      o  s m   o  g    d  a  n  a    o  d                                       
-oprema za grijanje, ventilaciju, hlađenje dana objavljivanja  u“Službenom  vjesniku 
 i klima uređaje 44.050,00kn, Brodsko-posavske županije“. 
 -ostala oprema za održavanje i 
zaštitu                                         11.700,56 kn,                                                                                                                         
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ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA posavske županije  da 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

§ organiziraju koordinaciju gradonačelnika i 
Klasa: 550-01/15-01/116 načelnika općina i da Županijskoj skupštini 
Urbroj: 2178/1-01-15-1 dostave konačni prijedlog učinkovitije 
Slavonski Brod, 22.  rujna  2015.                organizacije vatrogastva na području 

Brodsko-posavske županije iz točke 5. 
PREDSJEDNIK Provedbenog plana unapređenja zaštite od 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE požara Brodsko-posavske županije za 
Pero Ćosić, dipl. ing., v.r. razdoblje 2015. - 2020. godina.   

§ Županijskoj skupštini dostave prijedlog 
ustroja Vatrogasnog operativnog centra.

§ da jednom godišnje, a najkasnije do mjeseca 
174. ožujka za prethodnu godinu, Županijskoj 

skupštini dostave izvješće iz točke 6. 
Provedbenog plana unapređenja zaštite od 

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara Brodsko-posavske županije za 
požara (Narodne novine, br. 92/10) i članka 34. razdoblje 2015. - 2020. godina. 
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 15/13 – 
pročišćeni tekst), a u skladu s Procjenom IV.
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 
(Klasa: 021/01/13-01/216, Urbroj: 2178/1-01-13- Provedbeni plana unapređenja zaštite od 
1), Županijska skupština Brodsko-posavske požara Brodsko-posavske županije za razdoblje 
županije je na 15. sjednici, održanoj 22. rujna 2015. 2015. - 2020. godina sastavni je dio ove Odluke. 
godine, donijela 

O D L U K U V.

o donošenju Provedbenog plana unapređenja Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
zaštite od požara Brodsko-posavske županije za dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

razdoblje 2015. - 2020. godina posavske županije“. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
I. BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Donosi se Provedbeni plan unapređenja Klasa: 021-01/15-01/198
zaštite od požara Brodsko-posavske županije za Urbroj: 2178/1-01-15-1
razdoblje 2015. - 2020. godina. Slavonski Brod, 22. rujna 2015.

Predsjednik
II. Županijske skupštine

Pero Ćosić, dipl. ing., v.r.
Dokument iz točke I. ove Odluke u 

izvornom tekstu čuva se u nadležnom upravnom 
tijelu Županije.

III.

Zadužuju se župan Brodsko-posavske 
županije, Upravni odjel za gospodarstvo Brodsko-
posavske županije i Vatrogasna zajednica Brodsko-

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 1952



175. 176.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko- Na temelju članka 109. Zakona o proračunu 
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko- (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12),  i članka 34. 
posavske županije“br. 15/13-pročišćeni tekst), Statuta Brodsko-posavske županije (Službeni 
Županijska skupština je na 14. sjednici, održanoj 22. vjesnik Brodsko-posavske županije br.15/13. 
rujna 2015. donijela pročišćeni tekst) Županijska skupština Brodsko-

posavske županije na  15. sjednici održanoj 22.  
ZAKLJUČAK rujna  2015. godine, donijela je:

u povodu razmatranja Prijedloga za osnivanje POLUGODIŠNJI OBRAČUN   
Trgovačkog društva  „Slavonska mreža“ d.o.o.

Proračuna Brodsko-posavske županije  
za 2015. godinu

I.   

Županijska skupština podržava i prihvaća Članak 1. 
tekst Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog 
društva „Slavonska mreža“ d.o.o. i ovlašćuje župana Polugodišnji obračun Proračuna  Brodsko-
Danijela Marušića, dr.vet.med. da u ime Brodsko- posavske  županije za  2015. godinu  sastoji se od:
posavske županije Društveni ugovor potpiše.  

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/15-01/202
URBROJ:2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 22. rujna 2015.  

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

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

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIHODI  POSLOVANJA  
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 

65.509.720,07  
328.084,09  

RASHODI  POSLOVANJA  
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU  

57.955.597,03  
911.187,58  

RAZLIKA -  VIŠAK / MANJAK  + 6.971.019,55  

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA  -12.404.490,68   

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA  166.922,40  
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA  250.000,00  
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE  -83.077,60  

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

 
-5.516.548,73  

 

 

Članak 2. predstavlja pozitivan financijski rezultat, 
odnosno višak prihoda nad rashodima. 

           Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u 
iznosu od -12.404.490,68 kn čine manjak prihoda Članak  5.  
nad rashodima prenesen iz prošle godine.                                                                                                                            

Izvješće o ostvarenim prihodima i 
Članak 3.   primicima i izvršenim rashodima i  izdacima 

                                                       P  r  o  r a  č  u  n  a   B   r o  d  s  k  o  - p  o  s  a  v  s k  e  županije za razdoblje 
Proračun Brodsko-posavske županije za od 1.siječnja do 30. lipnja 2015. godine po vrstama 

2015. godinu donijela je Županijska skupština prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka, te 
Brodsko-posavske županije na 10. sjednici održanoj po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji 
16. prosinca 2014. godine u ukupnom iznosu od sastavni je dio ovog Obračuna Proračuna.
212.236.778,13  kn.

Članak 6.
Članak 4.

Ovaj  polugodišnji obračun Proračuna 
Ostvarenje Proračuna Brodsko-posavske Brodsko-posavske županije za 2015. godinu stupa 

županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja  na snagu osam dana od dana objavljivanja u 
2015.  godine bilo je, kako slijedi : "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti 
od 66.004.726,56 kn što predstavlja 31,10 %  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
godišnjeg planiranog iznosa. BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti 
od 59.116.784,61 kn , što predstavlja 27,86 %  Klasa: 400-01/15-01/6 
godišnjeg plana. Urbroj: 2178/01-15-1

Razlika izmeðu ostvarenih prihoda i Slavonski Brod, 22. rujna 2015.
primitaka i izvršenih rashoda i  izdataka Proračuna 
Brodsko-posavske županije za prvo polugodište PREDSJEDNIK:
2015. godine u iznosu od 6.887.941,95  kn Pero Ćosić,  dipl. inž. grad., v.r.
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

38. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
Na temelju članka 14., stavka 7. Zakona o donošenja, a objavit će se u  „Službenom vjesniku 

regionalnom razvoju Republike Hrvatske 
Brodsko-posavske županije“ („Narodne novine“ broj 147/14), i  članka 26. 

Statuta općine Gornja Vrba  („Službeni vjesnik 
OPĆINSKO VIJEĆEBrodsko-posavske županije“ br. 09/09, 11/09, 3/13), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 12. sjednici OPĆINE GORNJA VRBA
održanoj 9.9.2015. godine, donijelo je:

KLASA:023-01/15-01/24
ODLUKU URBROJ:2178/28-02-15/2

U  Gornjoj Vrbi, 9.9.2015.pristupanju urbanom područja grada 
Slavonskog Broda

Predsjednik 

Općinskog vijeća:
Članak 1. Zdravko Jurić, v.r.

Daje se suglasnost općine Gornja Vrba o pristupanju 
urbanom područja grada Slavonskog Broda. 
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39. će se ugraditi u Plan, sukladno pribavljenim 
posebnim zahtjevima i analizi prostora i zakonske 
regulative. 

Na temelju članka 64. stavak 1. Zakona o 
zaštiti okoliša (NN, broj 83/13, i 153/13), članak 21. III.
stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana 
i programa na okoliš (NN, broj 64/08) i članka 40. Nositelj izrade 2. izmjena i dopuna Prostornog plana 
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik uređenja općine Gornja Vrba je općina Gornja Vrba.
Brodsko-posavske županije“ broj 09/09, 09/11 i 
03/13) općinski načelnik općine Gornja Vrba, dana Izrađivač nacrta prijedloga izmjena i dopuna 
22.9.2015 donosi Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba je 

Zavod za prostorno planiranje d.d., Osijek, Vijenac 
O D L U K U Paje Kolarića 5a.

o započinjanju postupka ocjene o potrebi Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje 
strateške procjene utjecaja na okoliš prostornih uvjeta za realizaciju planiranih  sportsko 

2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja – rekreacijskih sadržaja na području općine Gornja 
općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Vrba.
Brodsko-posavske županije“ 8/2015 od 

10.6.2015. godine)
IV.

I. Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 2. okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz 
Gornja Vrba. područja iz kojeg se Plan donosi i to redoslijedom 

provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš 2. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja općine Gornja Vrba provodi općina V.
Gornja Vrba u suradnji s Upravnim odjelom za 
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko- Mišljenje da li za 2. izmjene i dopune Prostornog 
posavske županije plana uređenja općine Gornja Vrba potrebno 

provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti 
plana za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve 

II. očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže 
obavit će se prema Zakonu o zaštiti prirode (NN, 

Razlozi za donošenje 2. izmjena i dopuna broj 80/13) i provest će se u okviru postupka ocjene 
Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba o potrebi strateške procjene.
utvrđeni su u Odluci o izradi 2. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba, koju 
je donijelo Općinsko vijeće općine Gornja Vrba 10. VI.
6. 2015. godine.
U članku 3. navedene odluke naveden je razlog za U postupku ocjene o potrebi strateške procjene 
izradu i donošenje Izmjena i dopuna: prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje 

se navode u prilogu II. ove Odluke.
(1) Osnovni razlog za donošenje izmjena i 
dopuna PPU općine Gornja Vrba je prenamjena 
kč.br. 41/1 k.o. Vrba iz poljoprivrednog zemljišta u VII.
sportsko – rekreacijsku namjenu ili izdvojeno 
građevinsko područje izvan naselja sportsko – Općina Gornja Vrba dužna je informirati javnost, 
rekreacijske namjene. sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i 
Navedene izmjene i dopune na odgovarajući način odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju 
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javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
okoliša (NN, broj 64/08), kojima se uređuje 
informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u KLASA: 350-02/15-01/1
pitanjima zaštite okoliša. URBROJ: 2178/28-01-15/22

U Gornjoj Vrbi, 22.9.2015. god.

VIII. OPĆINSKI  NAČELNIK:
IVAN VULETA, dipl.ing., v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2040



OPĆINA  PODCRKAVLJE

16. «Sporazum gradonačelnika», predstavlja važan 

preduvjet energetski održivog razvitka općine 

Podcrkavlje baziranog na povećanju energetske 

Na temelju članka 32. Statuta općine učinkovitosti, smanjenje emisija stakleničkih 

Podcrkavlje  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske plinova, korištenju obnovljivih izvora energije i 

županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine održivom gospodarskom rastu u općini Podcrkavlje.

Pocrkavlje na svojoj 18. sjednici održanoj dana 14. 

rujna 2015. godine, donosi

Članak 3.

ODLUKU

o prihvaćanju i potpisivanju EC inicijative «Sporazum gradonačelnika» u ime općine 

«Sporazum gradonačelnika» Podcrkavlje potpisat će načelnik Tomislav Trtanj. 

dokumenta gradonačelnika / načelnika Europe Tekst «Sporazum gradonačelnika» i pristupnog 

o provedbi mjera energetske učinkovitosti i obrasca u privitku je ove Odluke.

održivog razvoja

Članak 4.

Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

prihvaća tekst «Sporazum gradonačelnika» - posavske županije“.

dokumenta gradonačelnika/načelnika Europe o 

provedbi mjera energetske učinkovitosti i održivog OPĆINSKO VIJEĆE

razvoja pokrenutog od strane Europske komisije u OPĆINE PODCRKAVLJE

siječnju 2008. godine sa ciljem provođenja mjera 

usmjerenih borbi protiv klimatskih promjena kao KLASA: 023-01/14-01/68

jednom od glavnih prioriteta Europske unije. URBROJ:  2178/13-01-15-25

PREDSJEDNIK 

Članak 2. OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PODCRKAVLJE

Prihvaćanje i provođenje načela i obveza iz Damir Miletić, ing., v.r.
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17. 18.

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o Na temelju članaka 2. do 7. Zakona o 

regionalnom razvoju Republike Hrvatske plaćama u jedinicama lokalne i područne 

(„Narodne novine“ broj 147/14), i članka 32. Statuta (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 

općine Podcrkavlje  („Službeni vjesnik Brodsko- 28/10), članaka 90. i 90.a Zakona o lokalnoj i 

posavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

općine Pocrkavlje na svojoj 18. sjednici održanoj novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

dana 14. rujna  2015. godine, donosi 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka  32. Statuta 

općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-

ODLUKU posavske županije“ 4/13) i članka 4. Odluke o 

ustrojstvu općine uprave  („Službeni vjesnik 

o pristupanju u sastav urbanog područja Brodsko-posavske županije“ 11/10),  Općinsko 

grada Slavonskog Broda vijeće općine Podcrkavlje, na 18. sjednici održanoj 

dana 14. rujna  2015. godine donosi: 

Članak 1. ODLUKU

Općinsko vijeće općine Pocrkavlje daje o plaći i naknadama, te ostalim pravima 

pozitivno mišljenje za ulazak u sastav urbanog dužnosnika općine Podcrkavlje

područja grada Slavonskog Broda, sa sjedištem u 

Slavonskom Brodu.

Članak 1.

Članak 2. Ovom se Odlukom utvrđuje način 

određivanja plaće i naknada, te ostalih prava 

Ova Odluka stupa na snagu danom općinskog načelnika i zamjenika općinskog 

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku načelnika općine Podcrkavlje (u nastavku teksta: 

Brodsko-posavske županije“. dužnosnici), kojima se sredstva za plaće i ostale 

naknade osiguravaju u Proračunu općine 

OPĆINSKO VIJEĆE Podcrkavlje.

OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 023-01/15-01/41 Članak 2.

URBROJ: 2178/13-01-15-5

Plaću dužnosnika općine Podcrkavlje, koji 

Predsjednik svoju dužnost obnašaju profesionalno, čini 

Općinskog vijeća umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, 

Damir Miletić, ing., v.r. uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu staža, 

ukupno najviše za 20%.

Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za 

obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni 

staž, utvrđen na temelju ove Odluke,  bio veći od 

zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se 

određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom 

zakonom.
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Članak 3. dužnost obnašaju  bez zasnivanja radnog odnosa, 

za vrijeme obnašanja dužnosti ostvaruju pravo na 

Koeficijenti iz članka 2. ove Odluke za obračun naknadu prema odredbama ove Odluke.  

plaće dužnosnika općine Podcrkavlje  iznose:

- za obračun plaće načelnika  2,65
Članak 8.- za obračun plaće zamjenika načelnika 1,85.

Za vrijeme obnašanja dužnosti neovisno o 

tome da li dužnost obavljaju s ili bez zasnivanja Članak 4.
radnog odnosa, dužnosnici  općine Podcrkavlje, ne 

podliježu obvezi prisutnosti na radu u točno Osnovicu za obračun plaće iz članka 2. ove 
propisanom radnom vremenu, kao ni obvezi Odluke, čini osnovica utvrđena za obračun plaće 
obavještavanja i opravdavanja svog izostanka s državnih dužnosnika, koja je temeljem Odluke o 
posla, a za vrijeme mandata imaju pravo na naknadu visini osnovice za obračun plaće državnih 
stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi dužnosnika na snazi u trenutku isplate plaće. 
obnašanja dužnosti.

Prava iz stavka 1. ovog članka, odnose se na 

naknadu dnevnica za službeno putovanje i ostalih Članak 5.
putnih troškova za izvršen službeni put, pravo na 

korištenje službenog vozila i službenih mobilnih Ukoliko dužnosnici općine Podcrkavlje 
telefona, kao i druge eventualne pogodnosti, svoje dužnosti obnašaju bez zasnivanja radnog 
propisane posebnim internim aktom. odnosa (volontersko obnašanje dužnosti) tada im 

Visina naknade za putne troškove iz stavka pripada pravo na naknadu za obnašanje dužnosti i to:
2. ovog članka, utvrđuje se u visini neoporezivog - naknada općinskog načelnika 3.500,00 kn u 
iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, neto iznosu mjesečno
koji je na snazi na dan isplate.- naknada zamjenika općinskog načelnika 

2.000,00 kn u neto iznosu mjesečno.

Članak 9.Naknade za rad dužnosnika koji dužnost 

obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, mogu 
Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno iznositi najviše 50% umnoška koeficijenta za 

naknade za rad (obnašanje dužnosti) dužnosnika obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji 
općine Podcrkavlje, temeljem Zakona o plaćama u svoju dužnost obnaša profesionalno i osnovice za 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) obračun plaće.
samouprave i odredbi ove Odluke, donosi pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela općine Podcrkavlje.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka Članak 6.
žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni 

spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.Dužnosnici  općine Podcrkavlje, koji svoju 

dužnost obavljaju  profesionalno, ostvaruju pravo 

na plaću prema odredbama ove Odluke, a vrijeme 
Članak 10.obnašanja dužnosti uračunava im se u staž 

osiguranja. 
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage 

Odluka o plaći i naknadi za obnašanje dužnosti 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog Članak 7.
načelnika („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ 11/10).Dužnosnici  općine Podcrkavlje, koji svoju 
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Članak 11. Dosadašnja  točka 9. postaje točka 8.

Dosadašnja točka 10. postaje  točka 9. 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske županije“  i stupa na 

snagu osmog dana od dana objavljivanja. Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE            U članku 6. točka 2. briše se.

OPĆINE PODCRKAVLJE            Dosadašnja točka 3. postaje  točka 2. 

KLASA: 080-01/15-01/18

URBROJ: 2178/13-01-15-1 Članak 3.

Podcrkavlje, 14. 9. 2015.
U članku 13. stavku (1)  iza točke 4. dodaje 

se nova točka koja glasi: „5. održavanje Predsjednik 
nerazvrstanih cesta.“.Općinskog vijeća

Damir Miletić, ing., v.r.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.19.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PODCRKAVLJENa temelju članaka 3., 4., 11. i 15. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 
KLASA: 363-02/14-01/4128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/3 pročišćeni tekst, 
URBROJ: 2178/13-01-15-282/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 
PREDSJEDNIK147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta općine 

OPĆINSKOG VIJEĆA Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
Damir Miletić, ing., v.r.županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine 

Podcrkavlje na 18. sjednici održanoj 14. rujna 2015. 

godine donijelo je:

ODLUKU 

20.o izmjenama i dopunama

Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na 

području općine Podcrkavlje
Na temelju članka 108. i 109.  Zakona o 

proračunu («Narodne novine» br. 87/08. 136/12 i 

15/15) i članka 32. Statuta općine Podcrkavlje Članak 1.
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

4/13.), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na U Odluci o obavljanju komunalnih 
svojoj 18. sjednici održanoj dana 14. rujna  2015.  djelatnosti na području  općine Podcrkavlje  
godine donijelo je(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 

3/14)  u članku 2. točka 8. briše se.
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POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ - potraživanja za komunalni doprinos

    36.779,41 kn

o izvršenju Proračuna općine podcrkavlje - potraživanja za komunalnu naknadu            

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 1.146.090,25 kn

2015. godine - potraživanja za iznajmljeni prostor

    1.120,68 kn

OPĆI DIO    

I UKUPNO POTRAŽIVANJA  1.189.751,74 kn

U Proračunu općine Podcrkavlje u 

razdoblju od 1.1. do 30. 6. 2015. godine ostvareno VII

1.641.504,00  kn prihoda.

Stanje obveza na dan 30.6.2015. iznosi 4.457,92 kn, 

II a odnosi se na obveze prema dobavljačima.

 

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna 

u navedenom razdoblju iznosili su 1.363.717,00 kn. POSEBNI DIO

III VIII

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja općine 

i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak  Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

prihoda i primitaka 2015. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po 

korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i 

Ostvareni prihodi i primici 1.641.504,00  kn posebnim namjenama.

Izvršeni rashodi i izdaci 1.363.717,00  kn

________________________________________

Višak prihoda i primitaka    277.787,00  kn IX

IV Polugodišnji obračun Proračuna općine 

Podcrkavlje zajedno s Usporednim pregledom 

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda 

dan 1.1. 2015.  bilo je 1.572.556,04 kn, a na dan i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku 

30.6. 2015.  iznosilo je 1.697.485,53 kn. Brodsko-posavske županije».

V OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PODCRKAVLJE

Općina Podcrkavlje nije primala niti davala 

zajmove. KLASA: 400-08/15-01/10

URBROJ: 2178/13-01-15-1

Podcrkavlje, 14. 9. 2015.

VI

PREDSJEDNIK

Nenaplaćena potraživanja na dan 30. OPĆINSKOG VIJEĆA

lipnja  2015.  iznose 1.189.751,74  kn, a odnose se Damir Miletić ing., v.r.

na:

- potraživanja za priključenje na vodovodnu 

mrežu      5.761,40   kn

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2045



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2046



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2047



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2048



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2049



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2050



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2051



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2052



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2053



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2054



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2055



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2056



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2057



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2058



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2059



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2060



OPĆINA  SIKIREVCI

16. Članak  2.

Povjerenstvo  je  radno  tijelo  Općinskog  
Na  temelju  članka  6.  stavka  3.  Zakona  o  vijeća.

savjetima  mladih  (Narodne  novine"  broj  41/14),  
članka  7.  Odluke  o  osnivanju  Savjeta  mladih  
općine  Sikirevci,  klasa: 021-05/14-01/15,  Urbroj:  Članak  3.
2178/26-02-14-1  od  11.  prosinca  2014.  godine  i  
članka  32.  Statuta  općine  Sikirevci  ("Službeni U  Povjerenstvo  se  imenuju:
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  3/13),  
Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  na  svojoj  15.  - za  predsjednika:  Ivan  Ivešić
sjednici  održanoj  1.  lipnja  2015.  godine  donosi - za  zamjenika predsjednika: Gordana Lešić,

- i  četiri  (4) člana:
ODLUKU - Ivica  Nikolić - član

- Stjepan  Rakitić - član
o  osnivanju  i  imenovanju  Povjerenstva  za  - Mato  jarić - član

provjeru  formalnih  uvjeta  prijavljenih  - Josip  Živić - član
kandidata  za  članove  i  zamjenike  Savjeta  

mladih  općine  Sikirevci
Članak  4.

Članak  1. U  ostvarivanju  svojih  zadaća  
Povjerenstvo  obavlja:

Ovom  Odlukom  osniva  se  i  imenuje  
Povjerenstvo  za  provjeru  formalnih  uvjeta  - provjeru  formalnih  uvjeta  prijavljenih  
prijavljenih  kandidata  za  članove  i  zamjenike  kandidata,
Savjeta  mladih  općine  Sikirevci  (u  daljnjem  - provjerava  valjanost  kandidatura  i
tekstu:  Povjerenstvo) - izrađuje  listu  svih  valjanih  kandidatura.
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Članak  5. do  isteka  mandata  Povjerenstva  sukladno  stavku  
1.  ovog  članka.

Sukladno  utvrđenom  u  stavku  1.  ovog  
članka,  Povjerenstvo  u  roku  od  15  dana  od  
isteka  roka  za  podnošenje  prijava,  Općinskom  Članak  10.
vijeću  općine  Sikirevci  sastavlja  izvješće  o  
provjeri  valjanosti  kandidatura,  te  utvrđuje  popis  Predsjednik/ica,  zamjenik  predsjednika 
važećih  kandidatura. /ice  i  članovi/ice  Povjerenstva  nemaju  pravo  na  

novčanu  naknadu  za s voj  rad.

Članak  6.
Članak  11.

Izvješće  i  popis  važećih  kandidatura  iz  
članka  2.  stavka  2.  objavljuje  se  na  službenoj  Stručne  i  administrativne  poslove  za  
stranici  općine: www.opcina-sikirevci.hr. Povjerenstvo  obavlja  Jedinstveni  upravni  odjel  

općine  Sikirevci.

Članak  7.
Članak  12.

Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  na  
prvoj  sjednici  nakon  objave  iz  prethodnog  Ova  Odluka stupa  na  snagu  danom  
stavka  ovog  članka  raspravlja  Izvješće  o  provjeri  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
formalnih  uvjeta  i  popis  važećih  kandidatura  za  posavske  županije".
članove  i  zamjenike  članova  Savjeta  mladih  
tajnim  glasovanjem  bira  članove  i  zamjenike  OPĆINSKO  VIJEĆE
članova  Savjeta  mladih  općine  Sikirevci. OPĆINE  SKIREVCI

Klasa  :  021-05/15-01/11
Članak  8. Urbroj:  2178/26-01-15-1

Sikirevci,  1.  lipnja  2015.  godine
Povjerenstvo  za  provjeru  valjanosti  

kandidatura  čine  predsjednik,  potpredsjednik  i  Predsjednik
četiri  člana,  koje  imenuje  Općinsko  vijeće  Ivan  Ivešić, v.r.
općine  Sikirevci.

U  Povjerenstvu  su  zastupljeni  članovi/ce  
Općinskog  vijeća.

Članak  9. 17.

Članovi/ce  Povjerenstva  imenuju  se  na  
vrijeme  trajanja  mandata  Općinskog  vijeća  koje  Na  temelju  članka  109.  Zakona  o  
ih  je  imenovalo. proračuu  (»Narodne  novine»  br.  87/08,  136/12.  i  

Općinsko  vijeće  može  razriješiti  15/15),  Pravilnika  o  polugodišnjem  i  godišnjem  
člana/icu  Povjerenstva  i  prije isteka  mandata: izvještaju  o  izvršenju  Proračuna  (NN  br. 24/13)  i  
- ako  neopravdano  izostaje  sa  sjednica  članka  32.  Statuta  općine  Sikirevci  (»Službeni  
Povjerenstva vjesnik  Brodsko-posavske  županije»  br. 3/13),  
- na  osobni  zahtjev Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  na  16.  sjednici  
- ako  odjavi  prebivalište  s  područja  općine  održanoj  9.  rujna  2015.  godine,  donijelo  je
Sikirevci
- na  obrazlženi  zahtjev  predsjednika/ce  POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ
Povjerenstva.

U  slučaju  razrješenja  člana/ice  o  izvršenju  Proračuna  općine  Sikirevci  za  
Povjerenstva,  na  istoj  sjednici  imenuje  se  novi  2015.  godinu
član/ica  Povjerenstva, a   njegov/njen  mandat  traje  
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I

Prihvaća  se  polugodišnji  izvještaj  o  izvršenju  Proračuna  općine  Sikirevci  za  2015.  godinu  sa  
stanjem   kako  slijedi:

Izvorni plan Izvršenje Index
2015. I-VI 2015 %

Ukupni prihodi i primici 3.061.460,00 1.182.840,00 38

Ukupni  rashodi i izdaci 3.061.460,00 1.044.515,00 34

Rezultat  poslovanja za I-VI 2015. - višak  prihoda 0,00 138.325,00

II.

Polugodišnji  izvještaj  sastoji  se  od:  Općeg  dijela  Proračuna  koji  sadrži  Račun  prihoda  i  rashoda  
sažetak,  Posebnog  dijela  Proračuna  koji  sadrži  izvršenje  rashoda  po  organizacijskoj, ekonomskoj  i  
programskoj  klasifikaciji  i obrazloženje  ostvarenja  prihoda  i  rashoda.

Tabelarni  prikaz  polugodišnjeg  izvještaja  sastavni  je  dio  ove  Odluke.

III

Ova  Odluka stupa  na  snagu  danom  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  
županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SKIREVCI

Klasa  :  400-0415-01/5
Urbroj:  2178/26-02-15-1
Sikirevci,  9.  rujna  2015.  godine

Predsjednik
Ivan  Ivešić, v.r.
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Zvonimir Penić, dipl. novinar,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "Posavska Hrvatska" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod
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