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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

174.
Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst) i članka 58. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 4. sjednici održanoj 14. studenog 2017.
donijela
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i članova
Savjeta za zdravlje Brodsko-posavske županije
I.


Razrješuju se dužnosti predsjednika i članova Savjet za zdravlje Brodsko-posavske županije i to:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

prim. Josip Samardžić, dr.med., predsjednik
Josip Kolodziej, dr.med.
prim.doc.dr.sc. Ante Cvitković, dr.med.
Velimir Paušić, dipl.ing.
prim.doc.dr.sc Zoran Jukić, dr.med
Brankica Denis, dipl.ing.
Kristijan Samardžić, dr.med.
Zvjezdana Grčević Ćurković, dr.med.
Mirko Duspara, dr.med.
II.


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/17-01/189
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studeni 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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Broj: 21

175.
Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst) i članka 58. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 4. sjednici održanoj 14. studenog 2017.
donijela
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova/ica
Savjeta za zdravlje Brodsko-posavske županije
I.


U Savjet za zdravlje Brodsko-posavske županije imenuju se:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

prim. Josip Samardžić, dr.med., za predsjednika
Josip Kolodziej, dr.med., za člana
prim.doc.dr.sc. Ante Cvitković, dr.med., za člana
Velimir Paušić, dipl.ing., za člana
Branka Mihić, za članicu
Lidija Grčić, dipl.iur., za članicu
Kristijan Samardžić, dr.med., za člana
Zvjezdana Grčević Ćurković, dr.med., za člana
Mirko Duspara, dr.med., za člana
II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/17-01/190
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studeni 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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176.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst) i članka 58. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 4. sjednici održanoj 14.
studenog 2017. donijela
RJEŠENJE
o razrješenju članova Županijske koordinacije za ljudska prava
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Razrješuju se dužnosti predsjednice i članova Županijske koordinacije za ljudska prava i to:
Dunja Magaš, dipl.ing., zamjenica župana, predsjednica, po položaju
Ante Zovak, načelnik PU Brodsko-posavske, član
Mario Vučinić, dipl.iur., predstojnik Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, član
Igor Ferenčina, dr.med., predstavnik zdravstva, član
Zvonimir Markotić, predstavnik obrazovanja, član
Stjepan Budimir, predstavnik športa i tehničke kulture, član
Zlatko Bunjevac, član Županijske skupštine, član
Miroslav Brblić, član Županijske skupštine, član
Tomislav Vlajnić, član Županijske skupštine, član
II.


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/17-01/191
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studeni 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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177.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst) i članka 58. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 4. sjednici održanoj 14.
studenog 2017. donijela
RJEŠENJE
o imenovanju članova/ica
Županijske koordinacije za ljudska prava
I.


U Županijsku koordinaciju za ljudska prava imenuju se:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Damir Mirković, dipl.oec., zamjenik župana, predsjednik, po položaju
Antun Valić, dipl.krim., načelnik PU Brodsko-posavske, za člana
Mario Vučinić, dipl.iur., predstojnik Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, za člana
Igor Ferenčina, dr.med., predstavnik zdravstva, za člana
Zvonimir Markotić, prof., predstavnik obrazovanja, za člana
Vinko Bartolović, predstavnik športa i tehničke kulture, za člana
Davorin Slišurić, dipl.iur., član Županijske skupštine, za člana
Stribor Valenta, član Županijske skupštine, za člana
Ivan Perić, član Županijske skupštine, za člana
II.


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/17-01/192
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studeni 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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178.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst) i članka 58. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 4. sjednici održanoj 14.
studenog 2017. donijela
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i članova
Komisije za odnose s vjerskim zajednicama
I.


Razrješuju se dužnosti predsjednika i članova Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i to:
1.
2.
3.
4.

Pero Ćosić, predsjednik
Mato Dikanović, član
Vinko Kuzmić, član
Ivan Terzić, član
II.


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/17-01/193
Urbroj: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studeni 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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179.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst) i članka 58. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 4. sjednici održanoj 14.
studenog 2017. donijela
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova/ica
Komisije za odnose s vjerskim zajednicama
I.

1.
2.
3.
4.
5.

U Komisiju za odnose s vjerskim zajednicama izabiru se
Pero Ćosić, za predsjednika
Dubravko Kolundžić, za člana
Mario Pejić, za člana
Marija Jugović, za članicu
Matija Jošić, za člana
II.


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/17-01/194
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studeni 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

Broj: 21

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3613

180.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst) i članka 58. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 4. sjednici održanoj 14.
studenog 2017. donijela
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i članova
Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Razrješuju se dužnosti predsjednik i članovi Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju i to:
Davorin Slišurić, predsjednik
Mirko Tomac, član
Anita Kladarić Štivić, članica
Željko Kočijašević, član
Melita Milenković, članica
Damir Japundžić, član
Mato Dikanović, član
II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/17-01/195
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studeni 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.inž.građ., v.r.
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181.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst) i članka 58. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 4. sjednici održanoj 14.
studenog 2017. donijela
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova/ica
Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju biraju se:
Davorin Slišurić, za predsjednika
Željko Norac, za člana
Zdravko Mitrović, za člana
Jelena Ivezić, za članicu
Ana Majetić, za članicu
Milan Mateša, za člana
Ante Orlović, za člana
II.


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/17-01/196
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studeni 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

Broj: 21

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3615

182.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst) i članka 58. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 4. sjednici održanoj 14.
studenog 2017. donijela
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i članova
Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Brodsko-posavske županije
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Razrješuju se dužnosti predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova i to:
Zdenka Bošnjak, predsjednica
Ana Borozni, članica
Ruža Vidović, članica
Mihajla Šunić, članica
Božidar Bosančić, član
Zrinka Kodžoman, članica
Ana Glivetić, članica
Nives Romanjek, članica

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/17-01/197
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studeni 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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183.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst) i članka 58. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 4. sjednici održanoj 14.
studenog 2017. donijela
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednice i članova/ica
Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Brodsko-posavske županije
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Brodsko-posavske županije imenuju se:
Zdenka Bošnjak, za predsjednicu
Ana Borozni, za članicu
Ruža Vidović, za članicu
Marija Jugović, za članicu
Martin Miloloža, za člana
Ana Glivetić, za članicu
Marina Opačak Bilić, za članicu
Jelena Mijatović, za članicu
Božidar Bosančić, za člana
II.


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/17-01/198
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studeni 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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184.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 15/13. – pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13. – pročišćeni tekst) Županijska skupština je na 4. sjednici, održanoj 14.
studenog 2017., donijela
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i članova
Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
I.
Razrješuju se dužnosti predsjednik i članovi Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i to:
1.
2.
3.
4.

Josip Kolodziej,dr.med.

Ivan Šlabek



prim.dr.sc. Zoran Jukić, dr.med. 
Rade Bosanac 



- predsjednik
- član
- član
- član
II.


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/17-01/199
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studeni 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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185.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 15/13. – pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13. – pročišćeni tekst) Županijska skupština je na 4. sjednici, održanoj 14.
studenog 2017., donijela
RJEŠENJE
o izboru predsjednice i članova/ica
Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
I.
U Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izabiru se:
1.
2.
3.
4.
5.

Lana Đanić

Jelena Mijatović
Dubravko Galović
Vinko Kuzmić 
Stribor Valenta

- za predsjednicu
- za članicu
- za člana
- za člana
- za člana
II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/17-01/200
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studeni 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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186.

Na temelju članka 9. stavak 2. alineja 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» 150/08,
71/10, 139/10,22/11, 84/11, 12/12, 35/12- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12, 82713, 22/14Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 154/14 i 70/16), članka 5. stavka 1. alineja 2. Pravilnika o načinu
pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine“ 46/11, 6/13 i 63/14) i članka 34.
Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br.15/13 – pročišćeni
tekst), Županijska skupština na 4. sjednici održanoj 14. studenog 2017. godine donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području
Brodsko-posavske županije
I.

Razrješuju se dužnosti člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Brodsko-posavske
županije :
1.
2.

Krunoslav Jakovina, dr.med., predstavnik iz redova doktora medicine specijalista patološke anatomije, na
vlastiti zahtjev
Dr.sc. Karla Tomić, dr.med., predstavnica mrtvozornika, na vlastiti zahtjev
II.

Za članove Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Brodsko-posavske županije
imenuju se:
1.
2.

Ivana Mahovne, dr.med., specijalist patološke anatomije - predstavnica iz redova doktora medicine
specijalista patološke anatomije
Željka Siser, dr.med. – predstavnica mrtvozornika
III.


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije» .
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/17-01/201
URBROJ: 2178/1-01-17/1
Slavonski Brod, 14. studeni 2017. godine
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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187.

Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12,
35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16), čanka 20. Statuta Opće bolnice Nova Gradiška i
članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ( „Službeni vjesnik“ br.15/13-pročišćeni tekst) Županijska
skupština Brodsko-posavske županije na 4. sjednici održanoj 14. studenog 2017. donijela je
ODLUKA
o davanju suglasnosti
za zaključivanje Ugovora o nabavi MSCT uređaja za
Odjel kliničke radiologije u Općoj bolnici Nova Gradiška
I.
Županijska skupština daje suglasnost ravnatelju Opće bolnice Nova Gradiška, koja od 1. listopada 2017.
ima status samostalne zdravstvene ustanove, da nakon okončanja postupka javne nabave i izvršnosti Odluke o
odabiru s najpovoljnijim ponuditeljem zaključi Ugovora o nabavi MSCT uređaja za Odjel kliničke radiologije u
Općoj bolnici Nova Gradiška procijenjene vrijednosti 2.500.000,00 kn.
II.
Financijska sredstva za nabavu MSCT uređaja su planirana u Državnom proračunu za 2017. godinu na
aktivnosti K 618229, sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 406-05/17-01/57,
URBROJ: 534-06-2-1-1/3/17-03 od 13. rujna 2017.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-01/17-01/202
URBROJ:2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studenog 2017.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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188.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 15/13 – pročišćeni tekst) Županijska skupština je na 4. sjednici, održanoj 14. studenog 2017.
godine, donijela
PROGRAM RADA
Županijske skupštine za 2018. godinu
I.
Programom rada okvirno se određuju aktivnosti predstavničkog tijela tijekom godine u ostvarivanju
zakonskih i statutarnih zadaća iz samoupravnog djelokruga županije koja se odnose na područje obrazovanja,
zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne infrastrukture,
održavanja javnih cesta, planiranja i razvoja obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, kao i na
druga područja propisana posebnim zakonima.
II.
Slijedom navedenog predlažu se teme i akti koje je u ovom trenutku moguće identificirati s osnova pravne
norme i pravne prakse za raspravu i odlučivanje na sjednicama Županijske skupštine tijekom 2018. godine i to:
1. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za 2018.
Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun i financije
Podnositelj: župan BPŽ
Rok rasprave: veljača 2018.
2. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske imovine i
hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2018.

Na temelju članka 115., 116., 117., 119., 120. i 121. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13,
152/14, 99/15 i 52/16) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (Narodne novine br.117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06
i 73/08), predlaže se donošenje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije u djelatnosti socijalne skrbi za
domove za starije i nemoćne osobe.
Sukladno Odluci Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje
domova za starije i nemoćne osobe u 2018., Županijska skupština svojom Odlukom utvrđuje kriterije za raspodjelu
i dodjeljuje sredstva Domu za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, čiji je osnivač Brodsko-posavska županija.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: veljača/ožujak 2018.
3. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Centara za socijalnu skrb Brodsko-posavske županije i
financiranje pomoći za troškove stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2018.


Na temelju članka 43. stavak 1. članka 100. i 120. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13 i
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152/14) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (Narodne novine br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08) i
Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje centara za socijalnu
skrb i pomoći stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2018., predlaže se donošenje minimalnog standarda za
decentralizirane funkcije materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb u županiji i pomoći za
stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2018., a sredstva se osiguravaju u proračunima jedinica područne
(regionalne) samouprave. Županijska skupština donosi Odluku o kriterijima i mjerilima, te načinu financiranja
Centara za socijalnu skrb Brodsko-posavske županije i financiranje pomoći za troškove stanovanja korisnicima
koji se griju na drva za područje Brodsko-posavske županije u 2018.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: veljača/ožujak 2018.
4. Prijedlog odluke o dodjeli županijskih priznanja u 2018. godini

Svake godine u prigodi obilježavanja Dana županije zaslužnim pojedincima i pravnim i fizičkim osobama
dodjeljuju se određena županijska priznanja, koja će predložiti Županijsko povjerenstvo nakon provedenog javnog
poziva.
Nositelj izrade: Povjerenstvo za dodjelu županijskih priznanja
Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu županijskih priznanja
Rok rasprave: veljača/ožujak 2018.
5. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje,
investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2018. na
području Brodsko-posavske županije

Temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u
zdravstvu u 2018., Županijska skupština donosi za područje Brodsko-posavske županije Odluku o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće
održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2018. na području Brodskoposavske županije.
Nositelj izrade: Upravni odjel zdravstvo i socijalnu skrb
Podnositelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2018.
6. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području Brodsko-posavske županije u
2017.

Sukladno članku 7. stavak 3. podstavak 6. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena
uzorka smrti (Narodne novine br. 46/11, 6/13 i 63/14), Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika u
obavljanju nadzora izrađuje godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području
Brodsko-posavske županije.

Prema članku 7. Stavak 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti,
Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika dostavlja Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu
mrtvozorničke službe nadležnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave, Ministarstvu zdravstva i
Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i


Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika
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Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2018.

7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnom obrazovanju
na području Brodsko-posavske županije u 2018. godini

Na temelju odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08)
Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu za 2018. godinu koja se odnosi na
financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu.

Na osnovi Vladine odluke, Županijska skupština donosi vlastitu Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnom obrazovanju na području Brodsko-posavske županije.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2018.
8. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola Brodskoposavske županije u 2018. godini

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (Narodne
novine br. 87/08). Na osnovi navedene Odluke Županijska skupština donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za
financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2018.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2018.
9. Izvješće o radu Savjeta mladih Brodsko-posavske županije u 2017. godini

Sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" br. 41/14.) Savjet mladih podnosi
godišnje izvješće o svom radu predstavničkom tijelu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, te ga dostavlja na znanje izvršnom tijelu koji ga
objavljuje na mrežnim stranicama jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.
Nositelj izrade: Savjet mladih Brodsko-posavske županije
Predlagatelj: Savjet mladih Brodsko-posavske županije
Rok rasprave: ožujak 2018.
10. Informacija o elementarnim nepogodama na području Brodsko-posavske županije

U Informaciji će se dati svi relevantni podaci o elementarnim nepogodama tijekom 2017. godine na
poljoprivrednim usjevima, građevinskim i drugim objektima, zatim o obavljenoj procjeni šteta, visini šteta, kao i o
dodijeljenim sredstvima Vlade Republike Hrvatske za djelomično ublažavanje posljedica šteta i njihovoj
raspodjeli onima koji su pretrpjeli štete.
Nositelj izrade: Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Predlagatelj: Upravni odjel za poljoprivredu
Rok rasprave: ožujak 2018.
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11. a) Izvješće o provođenju Plana upravljanja lokalnim vodama na slivnom području:
„Brodska Posavina “ i "Mali sliv Šumetlica-Crnac" u 2017.
b) Plan upravljanja lokalnim vodama na slivnim područjima u 2018-davanje suglasnosti.
Planove upravljanja lokalnim vodama na slivnim područjima donose Hrvatske vode prema odredbi članka
12. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 107/95) i prate njihovu realizaciju, a predstavničko tijelo županije daje
suglasnost na iste.
Vodnogospodarske ispostave Hrvatskih voda dostavljaju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja lokalnim
vodama u 2017. godini i Plan upravljanja lokalnim vodama u 2017. godini u Upravni odjel za poljoprivredu na koja
isti daje očitovanje i sa zaključcima podnosi Županijskoj skupštini na davanje suglasnosti.
Nositelj izrade: Hrvatske vode
Predlagatelji: Upravni odjel za poljoprivredu
Rok rasprave: ožujak 2018.
12. Izvješće o održavanju i građenju županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u
2017.

Prema odredbi članka 31. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14) i
članka 23. Odluke o osnivanju ŽUC-a, ova ustanova obvezna je jednom godišnje podnijeti Izvješće o održavanju i
građenju županijskih i lokalnih cesta u prethodnoj godini.
Nositelj izrade: ŽUC u suradnji s UO za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2018.
13. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2017. Hrvatskog Crvenog križa-Društva Crvenog križa
Brodsko-posavske županije

Polazeći od prava, obveza i odgovornosti udruga temeljem članka 34. Zakona o udrugama (Narodne
novine br. 74/14), udruga koja provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora
najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenju sredstava izvještava davatelja
sredstava.

Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija člankom 6.
propisano je da je neprofitna organizacija koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva iz jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužna je nadležnom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.
Nositelj izrade: Hrvatski Crveni križ-Društvo Crvenog križa BPŽ
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak/travanj 2018.
14. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod za 2017. godinu

Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi osnivačka prava nad Domom za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod prenesena su na Brodsko-posavsku županiju. Ustanova ima obvezu najmanje jedanput godišnje
osnivača izvijestiti o svom financijskom poslovanju i provođenju politike upravljanja.

Nositelj izrade: Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak/travanj 2018.

Broj: 21

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3625

15. Izvješće o radu župana Brodsko-posavske županije za razdoblje srpanj-prosinac 2017.
Prema odredbi članka 35. b) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 58. Statuta
Brodsko-posavske županije, župan je obvezan podnositi Županijskoj skupštini izvješće o svom radu. U tom smislu
župan će podnijeti Županijskoj skupštini Izvješće o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2017.
Nositelj izrade: Stručna služba Županijske skupštine i župana u suradnji sa upravnim
odjelima
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak/travanj 2018.
16. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o. za 2017.

Sredstva za rad Centra osiguravaju se u Županijskom proračunu, pa je obveza istog, da osnivaču podnese
Izvješće o radu.
Nositelj izrade: Centra za gospodarenje otpadom BPŽ d.o.o.
Predlagatelji: UO za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Rok rasprave: ožujak/travanj 2018.
17. Informacija o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i miru na
području Brodsko-posavske županije u 2017. godini
Policija surađuje s tijelima jedinica lokalne (regionalne) samouprave na poduzimanju mjera radi
ostvarenja sigurnosti građana i imovine, pa polazeći od toga Policijska uprava Brodsko-posavska će temeljem
članka 9. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima podnijeti Županijskoj skupštini Informaciju o općem stanju
sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i miru na području Brodsko-posavske županije u
2017. godini.
Nositelj izrade: PU Brodsko-posavska
Predlagatelji: PU Brodsko-posavska
Rok rasprave: travanj 2018.
18. Izvješće o stanju kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije u 2017. godini

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine" br. 130/11 i 47/14) i ranije započetim
intenzivnim aktivnostima u svezi osiguranja što zdravijeg zraka građanima Brodsko-posavske županije, osobito
Grada Slavonskog Broda u Izvješću će se dati prikaz stanja kvalitete zraka.
Nositelj izrade: UO za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2018.
19. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2017. Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj
Brodsko-posavske županije d.o.o.
Nositelj izrade: Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj BPŽ d.o.o.
Predlagatelj: UO za poljoprivredu
Rok rasprave: travanj 2018.

Strana: 3626

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 21

20. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod u 2017.
21. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Nova Gradiška u 2017.
22. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Slavonski Brod u 2017.
23. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Dr. A. Štampar Nova Gradiška u 2017.
24. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Brodsko–posavske županije u 2017.
25. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko–posavske županije u 2017.
26. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod u 2017.

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12,
35/12 - Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14-Odluka Ustavnog suda Republike
Hrvatske i 154/14), te pravima i obvezama Županije nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, Županijska
skupština razmatra stanje i problematiku zdravstvenih ustanova na osnovu godišnjih izvješća zdravstvenih
ustanova o financijskom poslovanju i u prethodnoj godini. Izvješće će sadržavati prikaz stanja i poslovanja
zdravstvenih ustanova, rezultate provedenih reformskih zadataka i prijedlog mjera za poboljšanje stanja u
zdravstvu u Brodsko-posavskoj županiji, s posebnim osvrtom na financijsku problematiku.
Nositelji izrade: Upravi odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2018.
27. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2017. godini:
a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
b) Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje
c) Zajednice športskih udruga i saveza BPŽ
d) Zajednice tehničke kulture Slavonski Brod
e) Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod

Polazeći od prava, obveza i odgovornosti osnivača ustanova, utvrđenih Zakonom o ustanovama, Zakona o
lokalnoj upravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim posebnim zakonima, Skupština će razmotriti
godišnja izvješća o radu i financijskom poslovanju ustanova u kulturi, te udruga iz područja tehničke kulture i
športa u prethodnoj godini.
Nositelj izrade: ustanove, nadležne zajednice i udruge-koordinator UO za obrazovanje,šport i kulturu
Predlagatelji: Župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2018.
28. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2017. Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije

Na temelju Statuta Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje BPŽ, članka 9. i članka 21., Upravno
vijeće Zavoda dužno je dostaviti usvojeno izvješće o radu s financijskim izvješćem Županijskoj skupštini do 1.
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ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.
Nositelj izrade: Zavod za prostorno uređenje BPŽ
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2018.
29. Izvješće o stanju u prostoru Brodsko-posavske županije 2014.-2017.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13 i 65/17I i Pravilnika o sadržaju i
obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (Narodne novine br. 117/12). Zavod za prostorno
uređenje Brodsko-posavske županije izrađuje izvješće o stanju u prostoru na razini županije u odnosu na Strategiju
i Program prostornog uređenja RH, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje
državne razine koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru županije, prethodno izvješće o stanju u prostoru,
županijski prostorni plan. Izvješće o stanju u prostoru sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendove prostornog
razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, te prijedloge za
unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.
Nositelj izrade: Zavod za prostorno uređenje BPŽ
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2018.
30. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije u 2017. i Financijsko izvješće za isto
razdoblje

Budući se Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske županije financira u cijelosti sredstvima Županijskog
proračuna, obvezna je Županijskoj skupštini svake godine podnijeti Izvješće o radu i Financijsko izvješće za
proteklu godinu, a što je i obveza iz Zakona o vatrogastvu.
Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica BPŽ
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: travanj/svibanj 2018.
31. Izvješće o radu Turističke zajednice Brodsko-posavske županije u 2017. i Financijsko izvješće za isto
razdoblje

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije za realizaciju svog Plana rada koristi i sredstva iz
Županijskog proračuna, s tog osnova sukladno Zakonu o proračunu dužna je nadležnim tijelima podnijeti godišnje
izvješće o radu zajedno s podacima o aktivnostima na promicanju turističkih mogućnosti Brodsko-posavske
županije.
Nositelj izrade: Turistička zajednica Brodsko-posavske županije
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: travanj/svibanj 2018.
32. Izvješće o radu CTR d.o.o.Slavonski Brod – Županijska razvojna agencija za 2017. i Financijsko izvješće za
isto razdoblje

Budući je Brodsko-posavska županija osnivač i vlasnik Županijske razvojne agencije (CTR d.o.o.
Slavonski Brod) i budući se ista značajnim dijelom financira iz Županijskog proračuna, ista je u obvezi izvijestiti
predstavničko tijelo Županije o svojim aktivnostima te polučenim efektima i koristima za poduzetnike i ostale
korisnike njenih usluga (JLS, institucije i dr.) u 2017.
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Nositelj izrade: CTR d.o.o.Slavonski Brod – Županijska razvojna agencija
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: travanj/svibanj 2018.
33. Informacija o dodijeljenim stipendijama Brodsko-posavske županije za 2018.
Na temelju čl. 34. Statuta Brodsko-posavske županije «Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
15/13-pročišćeni tekst), a sukladno čl. 2. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava
Županijskog proračuna («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 25/14). Komisija za stipendiranje
studenata daje informaciju predstavničkom tijelu o dodijeljenim stipendijama za 2018. godinu.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: svibanj 2018.
34. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Brodsko-posavske županije u 2017.

Temeljem Zakona o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine br. 169/04 i 37/08) u cilju ostvarivanja i
promicanja prava pacijenata Županijska skupština je osnovala Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na
području BPŽ, koje djeluje pri Upravnom odjelu Županije nadležnom za poslove zdravstva.

Sukladno članku 33. stavak 1. podstavak 5. Zakona o zaštiti prava pacijenata, Povjerenstvo za zaštitu
prava pacijenata podnosi Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom
radu u okviru djelokruga poslova utvrđenih Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

Izvješće će sadržavati prikaz ostvarenja zadaća Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata o konkretnim
pokazateljima koji se odnosi na broj pisanih i usmenih predstavki građana/pacijenata i informaciju o poduzetim
mjerama za njihovo rješavanje.
Nositelj izrade: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata BPŽ i
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: svibanj 2018.
35. Informacija o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Brodsko-posavske
županije u 2017. godini

Polazeći od odredbi Zakona o suzbijanju zlouporabe droga („Narodne novine“ 107/01, 87/02, 163/03,
141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13) i Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za
razdoblje od 2012. do 2017. godine („Narodne novine“ 122/12), Županijskoj skupštini bit će podnesena
Informacija o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Brodsko-posavske
županije u 2017. godini .
Informacija će sadržavati sve relevantne pokazatelje vezane za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja
zlouporabe droga na području Brodsko-posavske županije u 2017. godini, s prikazom aktivnosti pojedinih tijela u
provođenju preventivnih mjera .
Informacija će sadržavati i prijedlog aktivnosti usmjerenih prevenciji i liječenju ovisnosti.
Nositelj izrade: Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti na području
BPŽ i Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: svibanj 2018.
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36. Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju u Brodsko-posavskoj županiji u 2017. godini

Izvješće će sadržavati podatke o broju zaposlenih u pravnim osobama, zaposlene kod fizičkih osoba,
obrtnika, individualne poljoprivrednike – aktivne osiguranike mirovinskog osiguranja i samostalne profesionalne
djelatnosti, kao i registriranu nezaposlenost u Područnoj službi HZZZ Slavonski Brod.

Pored ovakvih statističkih pregleda u Izvješću se daje i prikaz aktivnosti vezano za profesionalno
usmjeravanje, materijalno osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, prijavljene potrebe za radnicima i na kraju,
poseban osvrt na Vladine mjere za poticanje zapošljavanja.

Cilj Izvješća je upoznavanje predstavničkog tijela sa stvarnim stanjem zaposlenosti i aktivnom politikom
u području zapošljavanja.
Nositelj izrade: Područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Slavonski Brod,
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: svibanj/lipanj 2018.
37. Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije u 2017. s prijedlogom godišnjeg obračuna
proračuna

Prema odredbi članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) Župan podnosi Županijskoj
skupštini na donošenje Izvješće o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, čiji je
sadržaj propisan člankom 108. citiranog Zakona. Dakle, osim obveznog sadržaja iz članka 108. točka 1. do 6..,
Izvješće o izvršenju Proračuna BPŽ obuhvaća i izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika na
razini odjeljka ekonomske klasifikacije i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka rashoda i izdataka
izvanproračunskih korisnika.

Slijedom ovih zakonskih određenja Upravni odjel za proračun i financije do 1. svibnja tekuće za prethodnu
godinu dužan je izraditi i dostaviti Županu Brodsko-posavske županije Izvješće o izvršenju, a Župan do 1. lipnja
Županijskoj skupštini (čl. 107. Zakona o proračunu).
Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun i financije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: lipanj 2018.
38. Informacija o provedbi i realizaciji projekata Europske unije na području Brodsko-posavske županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za razvoj i europske integracije u suradnji s županijskim
upravnim odjelima i Županijskom razvojnom agencijom-CTR d.o.o.
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: lipanj 2018.
39. Izvješće o obavljenoj reviziji Županijskog proračuna za 2017. godinu

Sukladno odredbama Zakona o reviziji Područni ured za reviziju obavit će kontrolu županijskih prihoda i
izdataka u protekloj godini i o tome izvijestiti Župana koji će izvijestit Skupštinu o nalazu revizije i eventualno
naloženim mjerama.
Nositelji izrade: Područni ured Državne revizije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: lipanj/srpanj 2018.
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40. Informacija o gospodarenju zajedničkim lovištima na području Brodsko-posavske županije

Polazeći od odredbi Zakona o lovstvu («Narodne novine» br. 140/05), kao i prava i obveza županije u
području lovstva, te Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta, Skupštini će biti podnesena Informacija radi
sagledavanja organiziranosti i stanja lovstva na području županije. Informacija će sadržavati prikaz problematike
vezane za gospodarenje lovištima kao i provedbu skupštinskih zaključaka iz 2017.

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu
Predlagatelj: Upravni odjel za poljoprivredu
Rok rasprave: srpanj 2018.
41. Izvješće o stanju u poljoprivredi na području BPŽ u 2017.
Izvješće će sadržavati sve relevantne pokazatelje vezano za ukupno stanje u poljoprivredi, od vlasničke
strukture, proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, novčanih poticaja i potpora do mjera zemljišne politike koje
donosi Vlada Republike Hrvatske.
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu
Predlagatelj: Upravni odjel za poljoprivredu
Rok rasprave: srpanj 2018.
42. Analiza poslovanja gospodarstva Brodsko-posavske županije u 2017. s dostupnim pokazateljima za 2018.

Polazeći od temeljnih zadaća Županije u području gospodarstva da usklađuje interese i poduzima
aktivnosti radi ravnomjernijeg gospodarskog razvitka, a time i osiguranja uvjeta za brže i kvalitetnije
zapošljavanje, izradit će se i prezentirati Skupštini cjelovit prikaz poslovanja gospodarstva u 2016. godini, s
dostupnim pokazateljima za 2017. godinu.
Nositelji izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u suradnji s FINA-om,
Gospodarskom i Obrtničkom komorom Brodsko-posavske županije, te s
HZZZ, podružnica Slavonski Brod
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: rujan 2018.
43. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Brodsko-posavske županije za 2018. godinu

U praksi se do sada pokazalo da prilikom donošenja Proračuna nisu poznati svi fiskalni parametri, osobito
u okolnostima ne donošenja Državnog proračuna i funkcioniranja državnih tijela temeljem privremenog
financiranja, kao što je sada slučaj i kod izvora prihoda i kod izdataka, pa će se tijekom 2018. godine provesti
usklađivanje Županijskog proračuna, a ako bude potrebno tijekom godine provoditi će se uravnoteženje
proračunskih prihoda i rashoda
Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun i financije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: tijekom godine prema potrebi
44. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna BPŽ za 2018.
Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun i financije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: tijekom godine prema potrebi

Broj: 21

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3631

45. Program rada Savjeta mladih Brodsko-posavske županije za 2019. godinu

Sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" br. 41/14) Savjet mladih donosi
program rada, te ga podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne
(regionalne) samouprave, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
Nositelj izrade: Savjet mladih Brodsko-posavske županije
Predlagatelj: Savjet mladih Brodsko-posavske županije
Rok rasprave: rujan 2018.
46. Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. s
prijedlogom polugodišnjeg obračuna proračuna

Prema odredbi čl. 110. Zakonu o proračunu («Narodne novine» br. 96/03) Župan će podnijeti Županijskoj
skupštini na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije u prvom
polugodištu. Sadržaj polugodišnjeg izvještaja propisan je člankom 108. Zakona u točki od 1. do 6. Zajedno s
Polugodišnjim izvještajem izvršenja proračuna, podnosi se Županijskoj skupštini na suglasnost i Polugodišnji
izvještaji o izvršenju financijskih planova izvan proračunskih korisnika.

Slijedom navedenoga, Upravni odjel za proračun i financije i izvan proračunski korisnici pripremit će
polugodišnje izvještaje i uputiti Županijskoj skupštini na usvajanje.
Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun i financije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: rujan 2018.
47. Informacija o aktivnostima i provedbi projekata u djelatnosti obrazovanja i kulture

Informacija sadrži projekte o projektima u tijeku, koji su odobreni temeljem apliciranja na natječaje
Ministarstva znanosti i obrazovanja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova EU, Ministarstva graditeljstva, Ministarstva kulture, te Fonda europske pomoći za najpotrebitije
(FEAD).
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje,šport i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: rujan 2018.
48. Izvješća o radu Župana Brodsko-posavske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
Prema odredbi članka 35. b) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 58. Statuta
Brodsko-posavske županije, Župan je obvezan podnositi Županijskoj skupštini izvješće o svom radu. U tom
smislu Župan će podnijeti Županijskoj skupštini Izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2018.
Nositelj izrade: Stručna služba Županijske skupštine i Župana u suradnji sa upravnim odjelima
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: rujan/listopad 2018.
49. Izmjene i dopune Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području zdravstva i socijalne skrbi za
koja se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2018.

U praksi se do sada pokazalo da prilikom donošenja Proračuna nisu poznati svi elementi financiranja
Županije, pa će se tijekom godine provoditi usklađenje Programa javnih potreba u području zdravstva s
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Proračunom i proračunskim mogućnostima.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: studeni 2018.
50. Prijedlog Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije
za 2019.

Prema odredbi članka 22. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13,54/13, 148/13 i 92/14),
Županijska uprava za ceste dužna je donijeti Godišnji plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na
svom području.
Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste i Upravni odjel za komunalnog gospodarstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: studeni 2018.
51. Programi rada i financijski planovi za 2019. godinu:
a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
b) Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje
c) Zajednica športskih udruga i saveza BPŽ
d) Zajednice tehničke kulture BPŽ
e) Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i
Baranje

Temeljem osnivačkih prava i obveza osnivača ovih ustanova propisanih Zakonom o ustanovama i
posebnim zakonima, kao i odlukama predstavničkog tijela, županija osigurava sredstva za njihov rad, pa su
slijedom toga spomenute ustanove kao korisnici Županijskog proračuna dužne sa svojim programima rada i
financijskim planovima za narednu godinu upoznati Županijsku skupštinu i Župana.
Nositelj izrade: ustanove i zajednice
Predlagatelji: upravna vijeća, Župan BPŽ
Rok rasprave: studeni/prosinac 2018.
52. Plan rada i Financijski plan Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije
za 2019.

Korisnici Županijskog proračuna dužni su o svom programu rada i financijskom planu upoznati Župana i
Županijsku skupštinu koje iste usvajaju i osiguravaju sredstva za rad i u narednoj godini.
Nositelj izrade: HCK – Društvo Crveni križ BPŽ
Predlagatelji: župan BPŽ
Rok rasprave: studeni/prosinac 2018.
53. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Brodsko-posavske županije

Zakonom o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", br. 82/15) između ostalog propisana su određena
prava i obveze u području sustava civilne zaštite za predstavnička i izvršna tijela. Ista su sadržana u odredbi članka
17. i 23. Zakona i odnose se na razmatranje stanja sustava civilne zaštite na području županije.
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Postupajući po odredbama ovog Zakona nadležna služba u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i
spašavanje i drugim institucijama izradit će Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Brodsko-posavske
županije, te uputiti nadležnim tijelima na raspravu i usvajanje, do kraja godine.
Nositelj izrade: Stručna služba Županijske skupštine i Župana u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i
spašavanje
Predlagatelj: Županijski stožer civilne zaštite
Rok rasprave: studeni/prosinac 2018.
54. Plan rada Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije za 2019. godinu i Financijski plan za 2019.
godinu

S obzirom da se Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske županije u cijelosti financira iz Županijskog
proračuna potrebno je da Županijskoj skupštini svake godine podnese Plan rada i financijski plan za narednu
godinu, a što je obveza i iz Zakona o vatrogastvu. Navedeno je, među ostalim, u svrsi planiranja Županijskog
proračuna za 2019. godinu.
Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske županije
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: studeni/prosinac 2018.
55. Plan rada Turističke zajednice Brodsko-posavske županije za 2019. godinu i Financijski plan za 2019.
godinu

Županijska turistička zajednica za izvršenje svog Plana rada ostvaruje sredstva iz Županijskog proračuna,
pa je s tog osnova, potrebno da Županijskoj skupštini dostavi Godišnji plan rada i Financijski plan za narednu
godinu. Navedeno je među ostalim, u svrsi planiranja Županijskog proračuna za 2019. godinu.
Nositelj izrade: Turistička zajednica Brodsko-posavske županije
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: studeni/prosinac 2018.
56. Plan rada Županijske razvojne agencije- CTR d.o.o. Slavonski Brod za 2019. i Financijski plan za 2019.
godinu

Budući je Brodsko-posavska županija osnivač i vlasnik Županijske razvojne agencije (CTR d.o.o.
Slavonski Brod) i budući se ista značajnim dijelom financira iz Županijskog proračuna, tvrtka je u obvezi svake
godine dostaviti Plan rada i Financijski plan za narednu godinu. Navedeno je, među ostalim u svrsi planiranja
Županijskog proračuna za 2019.
Nositelj izrade: CTR d.o.o. Slavonski Brod – Županijska razvojna agencija
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: studeni / prosinac 2018.
57. Program rada Županijske skupštine za 2019.
Nositelj izrade: Stručna služba Županijske skupštine i Župana
Predlagatelj: Predsjedništvo Županijske skupštine
Rok rasprave: studeni/prosinac 2018.
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58. Plan rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2019.
Nositelj izrade: Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o.
Predlagatelj: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Rok rasprave: prosinac 2018.
59. Plan rada Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije za 2019. i
Financijski plan za 2019.
Nositelj izrade: Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj BPŽ d.o.o.
Predlagatelj: Upravni odjel za poljoprivredu
Rok rasprave: prosinac 2018.
60. Prijedlog programa javnih potreba u školstvu u 2019. godini

Prema odredbi članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine»
br. 87/08) Županija može utvrditi šire javne potrebe u osnovnom i srednjem školstvu (sufinanciranje prehrane
učenika, materijalni troškovi, sufinanciranje prijevoza, cjelodnevni boravak učenika ostalih programa osnovnog
školstva od zajedničkih interesa jedinica lokalne samouprave, kapitalna ulaganja u prostor i opremu), te osigurati
sredstva u Proračunu za njihovu realizaciju.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2018.
61. Program javnih potreba u kulturi na području Brodsko-posavske županije u 2019. godini

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» br. 47/90 i 27/93) propisano je da
Županija donosi Program javnih potreba u kulturi od zajedničkog interesa za gradove i općine u svom sastavu, kao i
županije u cjelini, usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog kulturnog razvitka gradova i općina,
zatim utvrđuje odnose u financiranju kulture pojedinih općina i gradova na području županije i županije kao
cjeline, te usklađuje razvitak. Program javnih potreba u kulturi donosi Skupština na prijedlog Župana, zajedno s
Proračunom.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2018.
62. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Brodsko-posavske županije u 2019. godini

Zakonom o tehničkoj kulturi («Narodne novine» br. 76/93 i 11/94) propisano je da županija donosi
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi od zajedničkog interesa za gradove i općine od interesa za županiju,
usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog razvitka tehničke kulture na području županije.

Program donosi Skupština na prijedlog Župana BPŽ.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2018.

Broj: 21

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3635

63. Program javnih potreba u športu na području Brodsko-posavske županije u 2019.

Člankom 37. Zakona o športu («Narodne novine» br. 71/06 i 150/08) propisano je da županija utvrđuje
javne potrebe u športu i za ostvarivanje Programa osigurava financijska sredstva u Proračunu. Župan će temeljem
članka 39. navedenog Zakona predložiti Županijskoj skupštini Program javnih potreba u športu za 2019. godinu,
zajedno sa sredstvima za planirane namjene.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2018 .
64. Program javnih potreba i potrebnih sredstava u području zdravstva i socijalne skrbi za koja se izdvajaju
sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije u 2019.

Prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11,
12/12, 35/12-Odluka Ustavnog suda RH, 70/12, 82/13, 159/13 i 22/14-Odluka Ustavnog suda RH 154/14 i 70/16),
Županija osim minimalnog financijskog standarda može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na
svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem.

U skladu sa zakonskim pravima i obvezama Županija će osigurati uvjete za zaštitu, očuvanje i poboljšanje
zdravlja stanovništva, organizirati i osigurati ostvarivanje zdravstvene zaštite na svom području.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2018.
65. a) Prijedlog proračuna Brodsko-posavske županije za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2019. godinu

Sukladno odredbi čl. 39 Zakona o proračunu župan će predložiti Županijskoj skupštini na donošenje
Proračun za 2018. godinu i projekciju na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduće dvije proračunske
godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se
donosi proračun. Proračun se sastavlja po uputama Ministarstva financija izrađenih na osnovi smjernica Vlade RH
i uputa Upravnog odjela za proračun i financije za izradu Županijskog proračuna koje obvezno dostavlja
korisnicima proračuna radi izrade prijedloga financijskih planova za iduću godinu.

Županijska skupština u okviru donošenja proračuna za iduću godinu razmatra i daje suglasnost na
prijedlog financijskog plana izvan proračunskih korisnika (čl. 36 Zakona).

Odlukom o izvršenju proračuna propisuje se izvršavanje proračunskih rashoda i izdataka u skladu s
namjenom, a istom se propisuje način i uvjeti izvršavanja Proračuna s računom proračuna, sukladno odredbi čl. 55.
Zakona o proračunu.
Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun i financije u suradnji s proračunskim korisnicima i
izvan proračunskim korisnicima
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2018.
66. Davanje suglasnosti na statute ustanova čiji je osnivač Brodsko-posavska županija

Županijska skupština će razmotriti i dati suglasnost ili prethodnu suglasnost na sve prijedloge koje
sukladno zakonima budu dostavljeni radi davanja suglasnosti/prethodne suglasnosti na statute ustanove, čiji je
osnivač (zdravstvene ustanove, obrazovne ustanove, ustanove u kulturi i drugim javnim djelatnostima).
Nositelji izrade: javne ustanove
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Predlagatelji: školski odbori i upravna vijeća ustanova, te Župan BPŽ
Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine
67. Kadrovska pitanja

Županijska skupština će tijekom 2018. godine, sukladno svojim zakonskim i statutarnim nadležnostima,
raspravljati i odlučivati o konkretnim prijedlozima izbora i imenovanja, a osobito onih kadrovskih akata koje
novoizabrano predstavničko tijelo po konstituiranju mora donijeti kao i o obavijestima nositelja izvršne
vlasti,vezano za ovlast imenovanja predstavnika osnivača u upravljačka tijela javnih ustanova i drugih institucija.
Nositelj izrade: Stručna služba Županijske skupštine i Župana
Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja
Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine
PROVEDBENE ODREDBE
III.
Osim navedenih tema iz točke II. Skupština će raspravljati i odlučivati i o svim drugim pitanjima, koje iz
opravdanih razloga u ovom Programu nije moguće preciznije iskazati, a u datom trenutku će biti aktualna, kako za
županiju, tako i za jedinice lokalne samouprave u njenom sastavu.
IV.
Redovite sjednice Županijske skupštine u pravilu će se održavati prema terminskom planu koji će se
utvrđivati na Predsjedništvu Županijske skupštine.
Osim redovitih sjednica predsjednik Županijske skupštine na prijedlog Predsjedništva Županijske
skupštine sazivat će i tematske sjednice na kojima će se raspravljati o posebno važnim temama, a od neposrednog
interesa za daljnji razvoj i napredak županije.

Predsjedništvo Županijske skupštine utvrdit će terminski plan održavanja redovitih sjednica Županijske
skupštine za 2018.
V.
O provedbi Programa rada brinu predsjednik Županijske skupštine, Župan, zamjenici župana i Tajništvo
Županijske skupštine.
VI.
Ovaj Program rada donosi se za 2018., a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/17-01/203
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studenog 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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189.

Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 4. sjednici održanoj 14. studenoga 2017.
godine donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije
Nova Gradiška

I.
Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunaa Statuta
Gimnazije Nova Gradiška, koji je utvrdio Školski odbor Gimnazije Nova Gradiška na sjednici održanoj 26.
rujna 2017.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službeno vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/17-01/208
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 14. studenog 2017.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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OPĆINA KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/25
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 04. listopada 2017. godine

36.
Na temelju članka 15. stavak 5. Zakona o
regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne
Novine“ broj 147/14) i članka 29. Statuta općine
Klakar Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 3.
sjednici održanoj 04. listopada 2017. godine donosi

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.

ODLUKU
o mišljenju na Strategiju razvoja urbanog
područja Slavonskog Broda do 2020 godine.

Obrazloženje

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom
vjesniku Brodsko – posavske županije“.

Prema Zakonu o regionalnom razvoju (NN
147/14), strategija razvoja urbanog područja
temeljni je strateški dokument u kojemu se određuju
ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja.
Odlukom Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
o sastavu Urbanog područja Slavonski Brod
(KLASA: 302-01/15-01/15, URBROJ: 2178/01-0715-4) od 6. listopada 2015. godine te odlukom
Općinskog vijeća općine Klakar o pristupanju
Urbanom području Grada Slavonskog Broda
(KLASA: 021-05/15-02/49; URBROJ: 2178/07-0215-1 od 10.rujna 2015.godine) utvrđen je sastav
Urbanog područja Slavonski Brod.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Slijedom navedenog, Grad Slavonski Brod
krenuo je u izradu Strategije. Dana 8. srpnja 2016.

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Klakar daje
pozitivno mišljenje na Strategiju razvoja urbanog
područja Slavonskog Broda do 2020.
Članak 2.
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godine Koordinacijsko vijeće i Partnersko vijeće
izrazili su pozitivno mišljenje o nacrtu Strategije.

37.

Nakon po pozivu provedenog postupka
odabira (temeljem prijava u sklopu kojih je bilo
potrebno dostaviti i nacrt Strategije), Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova Europske unije dana
5. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o
odabiru područja za provedbu mehanizma
integriranih teritorijalnih ulaganja (KLASA: 30001/16-05/4, URBROJ: 538-06-1-2/011-16-5) te je
tom Odlukom odabrano i područje Slavonskog
Broda.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar
i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni statuta općine
Klakar te članka 28. i 29. Poslovnika općine Klakar
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“,
br.12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar je
na 04. sjednici Općinskog vijeća od 17. listopada
2017. godine donijelo

Dana 26. rujna 2017. godine Brodskoposavska županija, Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša donio je Mišljenje o
provedenom postupku ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja
urbanog područja Slavonski Brod 2020. (KLASA:
351-02/16-01/27, URBROJ: 2178/1-03-17-9) te je
na temelju navedenog mišljenja Grad Slavonski
Brod donio Odluku kojom se utvrđuje da nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na
okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja
Slavonskog Broda do 2020.

R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika i članova Odbora za
Statut i Poslovnik
I
U Odbor za Statut i Poslovnik izabiru se:
1. Gabrijela Baričić – za predsjednika;
2. Damir Klaić – za člana;
3. Ivica Majić – za člana.
II

Kako bi Urbano područje Slavonski Brod
bilo spremno provoditi mehanizam integriranih
teritorijalnih ulaganja potrebno je usvojiti Strategiju
od strane Predstavničkog tijela nositelja njene
izrade, odnosno Gradskog vijeća Grada Slavonskog
Broda, a što je nemoguće bez prethodno
pribavljenog Mišljenja Predstavničkih tijela svih
jedinica lokalne samouprave urbanog područja.

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/17-02/27
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 17.listopada 2017.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.
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38.

39.

Na temelju članka 29. Statuta općine
Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni
statuta općine Klakar te članka 28. i 29. Poslovnika
općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije“, br.12/09. i 6/13.), Općinsko
vijeće općine Klakar je na 04. sjednici Općinskog
vijeća od 17. listopada 2017. godine donijelo

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar
i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni statuta općine
Klakar te članka 28. i 29. Poslovnika općine Klakar
(Službeni vjesnik Brodsko posavske županije”
br.12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar je
na 04. sjednici Općinskog vijeća od 17. listopada
2017. godine donijelo
R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika i članova Odbora za
Statut i Poslovnik

o izboru predsjednika i članova Odbora za
financije i Proračun
I

I
U Odbor za Statut i Poslovnik izabiru se:
1. Gabrijela Baričić – za predsjednika;
2. Damir Klaić – za člana;
3. Ivica Majić – za člana.
II
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/17-02/27
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 17.listopada 2017.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.

U Odbor za financije i Proračun izabiru se:
1. Tomislav Pendić – za predsjednika;
2. Damir Gačić – za člana;
3. Željka Balunović – za člana;
4. Ivan Novoselović – za člana;
5. Stjepan Tolić – za člana.
II
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/17-02/28
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 17. listopad 2017.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.

Broj: 21
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40.

Na temelju članka 29. Statuta općine
Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni
statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br.12/09 i 6/13.), Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 4. sjednici
Općinskog vijeća, održanoj 17. listopada 2017.
god. donosi:
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj
reviziji općine Klakar za 2016. godinu
I

Općinsko vijeće općine Klakar usvaja
Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog
ureda Slavonski Brod o obavljenoj financijskoj
reviziji općine Klakar za 2016.godinu.
II

Strana: 3641

Postupci revizije provedeni su od 2. veljače
do 21. kolovoza 2017.
Ciljevi revizije su bili:
Utvrditi istinitost i vjerodostojnost
financijskih izvještaja;
Analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te
rashoda i izdataka u skladu s planirani
aktivnostima i namjenama;
Provjeriti usklađenost poslovanja sa
zakonima i drugim propisima koji mogu
imati značajan učinak na financijske
izvještaje;
Provjeriti druge aktivnosti u vezi s
poslovanjem općine Klakar.
Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja:
izvršenje naloga revizije za 2009., djelokrug i
unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršavanje
proračuna, računovodstveno poslovanje, financijski
izvještaji, prihodi, rashodi, imovina, obveze te javna
nabava.
Nalaze revizije sadržane u Izvješću o
obavljenoj financijskoj reviziji općine Klakar za
2016.godinu je općina Klakar prihvatila i
Područnom uredu Državne revizije dostavila
očitovanja.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/17-02/30
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 17. listopad 2017.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.
O b r a z l o ž e nj e
Na temelju odredbi članka 12. i 14. Zakona o
Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11),
obavljena je financijska revizija kojom su
obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje općine
Klakar za 2016. godinu.
Revizija je obavljena na način i prema
postupcima utvrđenim okvirom revizijskih
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih
revizijskih institucija i Kodeksom profesionalne
etike državnih revizora.

41.
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11., 61/11.,
27/13. i 48/13 – pročišćeni tekst, 02/14., 96/16.) i
članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne odluke
o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije 12/09. i 6/13.),
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 4. sjednici
održanoj dana 17. listopada 2017. godine, donijelo
je:
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Klakar za razdoblje
od 01.07.2017. do 31.12.2017.god.
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Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje raspored
sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih
u Općinskom vijeću općine Klakar, (dalje u tekstu
Općinsko vijeće) iz proračuna općine Klakar za
razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017.godinu.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz
Proračuna općine Klakar za 2017.godinu imaju
političke stranke koje imaju najmanje jednog
vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni članovi
općinskog vijeća koji su izabrani s nezavisnih lista.
Članak 3.
Proračunom općine Klakar za 2017.godinu
osigurana su sredstva za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika u Općinskom vijeću u iznosu od 11.000,00
kuna.
Obzirom da su ove godine Lokalni izbori,
sredstva iz ovog članka rasporedit će se razmjerno, tj.

R.
br.

Naziv političke stranke/liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

2.

Duspara Mirko – NL
Hrvatska seljačka stranka – HSS
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
Lista grupe birača – Nositelj Marko Kudrić
UKUPNO

4.
5.

Broj: 21

50% navedenog iznosa rasporedilo se sukladno
starom sazivu Općinskog vijeća, dok će se 50%
iznosa iz ovog članka rasporediti sukladno novom
sazivu Općinskog vijeća.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke
raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos
sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću te
da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svakoga izabranog vijećnika
podzastupljenog spola, političkim strankama
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom vijećniku.
U Općinskom vijeću općine Klakar prema
novom sazivu podzastupljen je ženski spol.
Članak 5.
50% sredstva iz članka 3. ove Odluke
raspoređuju se političkim strankama i nezavisnim
vijećnicima Općinskog vijeća kako slijedi:

Broj članova u trenutku
Raspoređena
konstituiranja
sredstva (u KN)
5 (od toga 2 člana
2.553,57
podzastupljenog spola)
4
1.964,28
1

491,07

1
11

491,07
5.499,99

Broj: 21
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Članak 6.

Raspoređena sredstva doznačuju se
političkim strankama na račune, a nezavisnim
vijećnicima na njihove posebne račune.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/17-02/29
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 17. listopada 2017.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Tomislav Pendić, v.r.
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Proračunom općine Klakar za 2017.godinu
osigurana su sredstva za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika u Općinskom vijeću u iznosu od 11.000,00
kuna. Obzirom da su ove godine Lokalni izbori,
sredstva će se rasporedit razmjerno, tj. 50%
navedenog iznosa rasporedilo se sukladno starom
sazivu Općinskog vijeća, dok će se 50% iznosa
predviđenog Proračunom za 2017.godinu rasporediti
sukladno novom sazivu Općinskog vijeća.
Članak 5. Zakona određuje da se sredstva
raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova
predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja
predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave. Člankom 6. Zakona za
svakoga izabranog člana predstavničkog tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
podzastupljenog spola, političkim strankama
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

O b r a z l o ž e nj e
Na temelju članka 3. Stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11., 61/11.,
27/13. i 48/13 – pročišćeni tekst, 02/14., 96/16.) – [u
daljnjem tekstu Zakon] sredstva za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, iz proračuna jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužna
je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, u iznosu koji se određuje u proračunu
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
za svaku godinu za koju se proračun donosi.
Člankom 4. istog Zakona pravo na redovito godišnje
financiranje iz sredstava proračuna jedinice lokalne i
područne regionalne samouprave imaju političke
stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su
izabrani s nezavisnih lista.

Za redovno godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika u drugoj polovici
godine predviđeno je 5.500,00 kuna. U Općinskom
vijeću općine Klakar prema novom sazivu
podzastupljen je ženski spol. Sredstava političkim
strankama i nezavisnom vijećniku Općinskog vijeća
raspoređuju se sukladno članku 5. ove Odluke.
Člankom 7. Zakona Odluku o
raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave. Raspoređena sredstva
doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno
na poseban račun nezavisnog člana predstavničkog
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, tromjesečno u jednakim iznosima.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3644

Broj: 21

42.

43.

Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(''Narodne novine'' br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12 i 152/14), članka 35. točka 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01 – vjer. tumač.,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13 –pročišćeni tekst, 137/15) i članka 29. Statuta
općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni
statuta općine Klakar („Službeni vjesnik BrodskoPosavske županije“ br.12/09 i 6/13.), Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 04. sjednici održanoj
17. listopada 2017. godine, donosi:

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NARODNE
NOVINE” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 29.
Statuta općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i
dopuni statuta općine Klakar („Službeni vjesnik
Brodsko-Posavske županije“ br.12/09 i 6/13.),
Općinsko vijeće općine Klakar na 05. sjednici
održanoj 15. studenog 2017. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izviješća načelnika o radu
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2017. godine

IZMJENE ODLUKE
o gospodarenju nekretninama u vlasništvu
općine Klakar
Članak 1.
U Odluci o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu općine Klakar (KLASA: 021-05/17-02/6,
URBROJ: 2178/07-02-17-1 od 30.ožujka 2017.g.
„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“
8/2017) članak 15. Stavak (1) mijenja se i glasi:

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Klakar prihvaća
Izvješće općinskog načelnika o provedenim
aktivnostima u razdoblju siječanj - lipanj 2017.
godine.
Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini
njegov sastavni dio.
Članak 2.

»(1) Postupak otvaranja ponuda provodi
Povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika i još dva
člana koje imenuje Općinsko vijeće, na period od
godine dana.«

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/17-02/26
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 17. listopad 2017.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Tomislav Pendić, v.r.

KLASA: 021-05/17-02/31
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 15.studenog 2017.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.

Broj: 21
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OPĆINA ORIOVAC

72.

Na temelju članka 47. Statuta općine
Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 10/09 i 7/13), Načelnik općine Oriovac
dana 9.11.2017. godine donosi
ODLUKU

a) Za učenike koji putuju vlakom općina
Oriovac sufinancirati će 25% cijene
mjesečne karte,
b) Za učenike koji putuju autobusom općina
Oriovac sufinancirati će 25% iznosa
mjesečne karte i to za učenike koji putuju iz
Slavonskog Kobaša, Lužana (udaljeni od
željezničke stanice), Živika, Pričca,
Ciglenika i Bečica.

o sufinanciranju troškova prijevoza učenika
srednjih škola s područja općine Oriovac
u školskoj godini 2017./2018.

Članak 4.

Članak 1.

Popis učenika koji ostvaruju pravo na
sufinanciranje troškova prijevoza sukladno ovoj
Odluci obvezan je prilog uz fakturu koju izdaje
autobusni prijevoznik, a za prijevoz vlakom učenici
su obvezni donijeti račun o kupljenoj karti.

Ovom Odlukom utvrđuje se način
sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika
srednjih škola s prebivalištem na području općine
Oriovac u školskoj godini 2017./2018.
Članak 2.
Prijevozom učenika srednjih škola općine
Oriovac, u smislu ove Odluke, smatra se putnički
javni linijski prijevoz autobusom i vlakom koji se
obavlja od mjesta prebivališta do mjesta školovanja.

Članak 5.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje
se od studenog 2017. godine.
Klasa: 600-01/17-01/5
Urbroj: 2178/10-04-17-1
NAČELNIK:
Antun Pavetić, v.r.

Članak 3.
Sufinanciranje troškova prijevoza učenika
utvrđuje se na slijedeći način:
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Članak 3.

73.

o dodjeli stipendije

Stipendija u iznosu od 800,00 kuna
mjesečno počinje se isplaćivati od 01. 12. 2017.
godine i isplaćuje se do završetka studija pod
uvjetima i na način utvrđen Odlukom o stipendiranju
studenata s područja općine Oriovac.
Ukoliko dođe do promjene visine stipendije
ista će se utvrditi Odlukom načelnika koja će se
dostaviti svim studentima koji su potpisali Ugovor.

Članak 1.

Članak 4.

Načelnik općine Oriovac temeljem
provedenog natječaja i zapisnika Povjerenstva za
dodjelu stipendija studenata s područja općine
Oriovac, donosi Odluku o stipendiranju 1(jednog)
studenta kako slijedi:

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

Na temelju čl.11. Pravilnika o stipendijama
studenata s područja općine Oriovac, načelnik
općine Oriovac dana 16.11.2017.godine donosi
ODLUKU

1.

Klasa: 022-01/17-01/73
Urbroj: 2178/10-03-17-1
Oriovac, 16.11.2017.godine.

Ivana Buntak, Kujnik br.74, Oriovac
NAČELNIK
Antun Pavetić, v.r.
Članak 2.

Prava i obveze korisnika stipendije utvrdit
će se posebnim Ugovorom.

Broj: 21
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OPĆINA SIBINJ

75.

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te članka 45.
Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 04/13), načelnik općine Sibinj dana 30.
listopada 2017. godine donio je
RJEŠENJE
o imenovanju povjerenika civilne zaštite općine Sibinj i njihovih zamjenika
I.
Povjerenicima civilne zaštite općine Sibinj i njihovim zamjenicima imenuju se:

Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Područje nadležnosti

Povjerenik civilne zaštite

Mjesni odbor Bartolovci
Josip Jelavić
Mjesni odbor Brčino-Ravan
Luka Paun
Mjesni odbor Gornji Andrijevci Zdravko Farena
Mjesni odbor Grižići
Vinko Vargašević
Mjesni odbor Gromačnik
Josip Ećimović
Mjesni odbor Jakačina MalaŽeljko Polutranko
Grgurevići-Čelikovići
Mjesni odbor Sibinj
Matej Pavić
Mjesni odbor Slobodnica
Renato Tomac

Zamjenik povjerenika
civilne zaštite
Ivan Šultajz
Mato Topalović
Josip Matijević
Adam Buđinski
Marijan Đermić
Željko Pačić
Milan Rudić
Hrvoje Križanović
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II.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te
- usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,
- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklapanja, zbrinjavanja i drugih mjera
civilne zaštite,
- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na
području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
III.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava civilne zaštite, mogu
zbog njihovog osposobljavanja biti pozvani na različite oblike planske edukacije te na vježbe civilne zaštite.
IV.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odzvati pozivu načelnika Stožera civilne zaštite
općine Sibinj.

V.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici tijekom obnašanja dužnosti imaju status obveznika civile
zaštite u općini Sibinj.
VI.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje važiti Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite
općine Sibinj i njihovih zamjenika („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 18/2016)
VII.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
KLASA: 810-06/17-01/10
URBROJ: 2178/08-03-17-1
Sibinj, 30. listopad 2017. godine
NAČELNIK
Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r.

Broj: 21
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

tvrtka EKO SAVJETNIK d.o.o., Matije Gupca 28,
35000 Slavonski Brod (OIB:75466648116) prema
dostavljenoj ponudi br.013-17 od 6. ožujka 2017.g.

45.

Temeljem članka 85.b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnog) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 10/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), povjerenik
Vlade Republike Hrvatske u općini Velika
Kopanica (“Narodne novine” broj 8/2017.), dana
13. ožujka 2017. g. donosi
ODLUKU
o izradi Plana gospodarenja otpadom općine
Velika Kopanica za razdoblje
2017. – 2022. godine

Članak 1.
Donosi se odluka o izradi Plana
gospodarenja otpadom općine Velika Kopanica za
razdoblje od 2017. – 2022. godine.

Članak 2.
Odabrani stručni izrađivač za izradu
predmetnog dokumenta iz članka 1. ove Odluke je

Članak 3.
Plan gospodarenja otpadom općine Velika
Kopanica za razdoblje 2017. - 2022. godine potrebno
je izraditi radi usklađenja sa Planom gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.2022. godine (NN 3/17) kao i važećim zakonskim
propisima vezanim uz gospodarenja otpadom.

Članak 4.
Planom gospodarenja otpadom općine
Velika Kopanica za razdoblje 2017. – 2022. godine
(u daljnjem tekstu: Plan) utvrditi će se:
analiza, te ocjena stanja i potreba u
gospodarenju otpadom na području općine
Velika Kopanica, uključujući ostvarenje
ciljeva;
podaci o vrstama i količinama proizvedenog
otpada, odvojeno sakupljenog otpada,
odlaganju komunalnog i biorazgradivog
otpada, te ostvarivanju ciljeva;
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podaci o postojećim i planiranim
građevinama i uređajima za gospodarenje
otpadom, te statusu sanacije neusklađenih
odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom;
podaci o lokacijama odbačenog otpada i
njihovom uklanjanju;
mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva
smanjivanja ili sprječavanja nastanka
otpada, uključujući izobrazno-informativne
aktivnosti i akcije prikupljanja otpada;
opće mjere za gospodarenje otpadom,
opasnim otpadom i posebnim kategorijama
otpada;
mjere prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada;
mjere odvojenog prikupljanja otpadnog
papira, metala, stakla i plastike, te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada;
popis projekata važnih za provedbu odredbi
plana (reciklažno dvorište, zeleni otoci i
ostali objekti);
organizacijski aspekti, izvori i visina
financijskih sredstava za provedbu mjera
gospodarenja otpadom;
rokovi i nositelji izvršenja Plana.

Broj: 21
Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
POVJERENIK VLADE RH
ZA OPĆINU VELIKA KOPANICA
KLASA: 363-08/17-01/1
URBROJ: 2178/12-01-17-07
Velika Kopanica, 13. ožujak 2017.g.
POVJERENIK VLADE RH
ZA OPĆINU VELIKA KOPANICA:
Josip Glavačević, bacc.ing.techm.aliment., v.r.

Broj: 21
Bilješke :
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "DIOZIT" d.o.o., Matije Gupca 37, Slavonski Brod

Broj: 21

