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ŽUPANIJA

- akti  Skupštine:

73.

 Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o 
sudovima („Narodne novine“ br. 28/13, 33/15, 
82/15 i 82/16), a u skladu s člankom 41. stavak 2. 
Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ 
br. 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15) te članka 34. 
Statuta Brodsko-posavske županije (Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije br.15/13-
pročišćeni tekst i 4/18) Županijska skupština je na 9. 
sjednici, održanoj 9. srpnja 2018. donijela 

RJEŠENJE 

o imenovanju sudaca porotnika za mladež 
Općinskog suda u Slavonskom Brodu 

I. 

� Za suce porotnike za mladež Općinskog suda u 
Slavonskom Brodu, imenuju se:

1. Krešimir Grubanović

2. Josip Skoko

3. Franko Tolić

4. Branimir Pudić

5. Ivan Đurinac

6. Nada Vincetić

7. Vera Trobić

8. Mira Linjaković

9. Ljubica Kovačić

10. Koraljka Hausnet Lasović

II. 

� Suci porotnici za mladež Općinskog suda u 
Slavonskom Brodu imenuju se na mandat od četiri 
godine i po isteku mandata mogu biti ponovno 
imenovani na istu dužnost.

III.

� Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-08/02
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.
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74.

 Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama 
(„Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i 
članka  34. Statuta Brodsko-posavske županije 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 
15/13-pročišćeni tekst i 4/18), Županijska skupština 
je na 9. sjednici, održanoj 9. srpnja 2018. donijela 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku Školskog 
odbora Osnovne škole „Antun Matija 
Reljković“ Bebrina o prijenosu prava 

vlasništva  nekretnine  na  općinu Bebrina

I.       

� Županijska skupština daje suglasnost na 
Odluku o prijenosu prava vlasništva, bez naknade, 
na nekretnini k.č.br.116 k.o. Bebrina, ukupne 
površine 5.437 m2 na općinu Bebrina, koju je donio 
Školski odbor Osnovne škole „Antun Matija 
Reljković“ Bebrina na sjednici održanoj 28. svibnja 
2018. 

II.   

� Međusobna prava i obveze između Osnovne 
škole „Antun Matija Reljković“ Bebrina i općine 
Bebrina regulirat će se posebnim ugovorom. 

III.    

� Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

KLASA: 021-01/18-08/08
URBROJ: 2178/1-01-18-1 
Slavonski Brod, 9. srpnnja 2018. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

75.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije ( „Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ 15/13 - pročišćen tekst  i 4/18) 
Županijska skupština na 9. sjednici održanoj 9. 
srpnja 2018. godine, donijela je 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu 
Brodsko-posavske županije na zaključivanje 
Ugovora za predmet nabave čija je pojedinačna 
vrijednost  u nadležnosti osnivača

I.

 Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske 
daje se suglasnost na zaključivanje ugovora za 
predmete nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 
400.000,00 kn kako slijedi:

- nabava vozila za hitnu medicinsku pomoć ,  iznos: 
400.000,00  kn (bez PDV-a).
          

II.

 Sredstva za predmet nabave iz točke I. 
osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske 
županije za 2018. godinu – sredstva decentra-
liziranih funkcija, na poziciji R 1246 – 4 prijevozna 
sredstva u cestovnom prometu.

III.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.    

KLASA: 021-01/18-08/09
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018.

 
PREDSJEDNIK 

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

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 2510



76.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ 15/13 - pročišćen tekst  i 4/18) 
Županijska skupština na 9. sjednici održanoj 9. 
srpnja 2018. godine, donijela je 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti Općoj bolnici Nova 
Gradiška na Odluku za  provođenje postupka 

nabave za preuređenje 
Odjela za pedijatriju – I.faza

I.

        Općoj bolnici Nova Gradiška daje se suglasnost 
za provođenje postupka nabave za preuređenje 
Odjela za pedijatriju – bez energetske obnove ( I. 
faza) u iznosu od 1.299.858,61 kn s PDV-om i 
potpisivanje ugovora za izvođenje radova.
               
          

II.

 Sredstva za predmet nabave iz točke I. 
osigurana su u Državnom proračunu Republike 
Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 
2020. godinu, u razdjelu 061, glava 05 Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije , 
Proračunu Brodsko-posavske županije  i vlastita 
sredstva Opće bolnice Nova Gradiška.
               
                                                                    
                                                                     III.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.

KLASA: 021-01/18-01/10
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018. godine

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.

77.

 Na temelju članka  52. 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, 82/13, 22/14 – Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 154/14, 70/16 i 
131/17), članka 29. Zakona o ustanovama 
(„Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i 
članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije („ 
Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
15/13- pročišćeni tekst i 4/18) Županijska skupština 
na 9. sjednici održanoj 9. srpnja 2018. donijela je 
sljedeći

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama 
Statuta Opće bolnice  “Dr. Josip Benčević“ 

Slavonski Brod

I.

             Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama 
Statuta  Opće bolnice  “Dr. Josip Benčević“ 
Slavonski Brod,  koju je donijelo Upravno vijeće  
Opće bolnice  “Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod 
na sjednici održanoj 4.studenoga  2017. godine.

II.

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

KLASA : 021-01/18-01/11
URBROJ:2178/1-01-18/1
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.
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78.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  5 2 .  Z a k o n a  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 , 82/13, 22/14 – 
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske , 154/14 
, 70/16 i 131/17 ) , članka 29. Zakona o ustanovama ( 
„Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i 
članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije („ 
Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
15/13-pročišćeni tekst i 4/18), Županijska skupština 
na 9. sjednici održanoj 9. srpnja 2018. donijela je 
sljedeći

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama 
Statuta Opće bolnice Nova Gradiška

I.

  Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama 
Statuta Opće bolnice Nova Gradiška koju je donijelo 
Upravno vijeće Opće bolnice Nova Gradiška na 
sjednici održanoj 29.svibnja 2018. godine.
�

II.

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

KLASA : 021-01/18-01/15
URBROJ:2178/1-01-18/1
Slavonski Brod , 9. srpanj 2018.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.

79.

 Na temelju članka 135. stavak 1. Zakona o 
zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13 i 15/18), 
članka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama (Narodne 
novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 34. 
Statuta Brodsko-posavske županije (Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije 15/13-
pročišćeni tekst i 4/18), Županijska skupština 
Brodsko-posavske županije na 9. sjednici, održanoj 
9. srpnja 2018., donijela je

RJEŠENJE 

o razrješenju ravnatelja Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Brodsko-posavske županije – NATURA 

SLAVONICA

I.

Josip Bodrožić-Džakić,  dipl . ing. , 
razrješuje se dužnosti ravnatelja Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-
posavske županije – NATURA SLAVONICA, s 
nadnevkom 24. rujan 2018.

� � � � �   
II.

� Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

KLASA: 021-01/18-01/117
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpnja 2018. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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80.

 Na temelju članka 135. stavak 1. Zakona o 
zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13 i 15/18), 
članka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama (Narodne 
novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 34. 
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ 15/13-
pročišćeni tekst i 4/18), Županijska skupština 
Brodsko-posavske županije na 9. sjednici, održanoj 
9. srpnja 2018., donijela je 

R J E Š E N J E 

o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Brodsko-posavske županije – NATURA 

SLAVONICA

I.

Josip Bodrožić-Džakić, dipl.ing., imenuje 
se na dužnost ravnatelja Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-
posavske županije – NATURA SLAVONICA, s 
nadnevkom 25. rujan 2018.

� � � � �    
II.

Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine.

� Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

KLASA: 021-01/18-01/118
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpnja 2018. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

81.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst i 
14/18) i članka 58. Poslovnika Županijske skupštine 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 
9. sjednici održanoj 9. srpnja 2018. donijela

R J E Š E N J E

o razrješenju članice Odbora za 
međužupanijsku i međunarodnu 

suradnju i imenovanju nove

I.

� Jelena Ivezić, razrješuje se dužnosti članice 
Odbora za međužupanijsku i međunarodnu 
suradnju.

II.

� Jasmina Horvatović imenuje se na dužnost 
članice Odbora za međužupanijsku i međunarodnu 
suradnju.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/18-01/119
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpnja 2018. 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ.
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82.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst i 
14/18) i članka 58. Poslovnika Županijske skupštine 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 
9. sjednici održanoj 9. srpnja 2018. donijela

R J E Š E N J E

o razrješenju člana 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Brodsko-posavske županije i imenovanje novog

I.

Martin Miloloža razrješuje se dužnosti 
člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Brodsko-posavske županije na osobni zahtjev.

II.

Dalibor Damičević imenuje se na dužnost 
člana  Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Brodsko-posavske županije.

III.

� Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/18-01/120
BRBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpnja 2018. 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

83.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“br. 15/13 - pročišćeni tekst i 
4/18) Županijska skupština je na 9. sjednici, 
održanoj 9. srpnja 2018. donijela 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove 
Centar za razvoj Brodsko-posavske županije

I.

� Županijska skupština daje suglasnost na Statut 
javne ustanove Centar za razvoj Brodsko-posavske 
županije, koji je donijelo Upravno vijeće na 1. 
sjednici održanoj 29. lipnja 2018. godine, uz 
sljedeće primjedbe:
- u članku 21. stavak 2. riječi „Upravno vijeće 
ustanove dužno je razriješiti ravnatelja“ 
zamijeniti riječima „Osnivač je dužan razriješiti 
ravnatelja“,
- u članku 26. brisati stavak 2.,
- u članku 28. stavak 2. riječ „točke“ zamijeniti s 
riječi „podstavak“.

II.

� Županijska skupština zadužuje Upravno vijeće 
ustanove da tekst Statuta uskladi s primjedbama iz 
točke I. ovog Zaključka.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/121
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018. 

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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84.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“br. 15/13 - pročišćeni tekst i 
4/18) Županijska skupština je na 9. sjednici, 
održanoj 9. srpnja 2018. donijela 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Statut Zdravstvene 
ustanove Ljekarna Slavonski Brod

I.

 Županijska skupština daje suglasnost na 
Statut Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski 
Brod, koji je donijelo Upravno vijeće na 10. sjednici 
održanoj 26. lipnja 2018. godine, uz sljedeće 
primjedbe:
- u članku 9. stavku 5. točki 1. riječi „pečat 
četvrtastog oblika“ zamijeniti s riječi „štambilj“
-  članak 15. stavak 3. izmijeniti tako da isti 
glasi: 
„Jednog člana Upravnog vijeća iz stavka 2. točka 
2. ovog članka imenuje Radničko vijeće ustanove, 
a ako u ustanovi nije utemeljeno radničko vijeće, 
predstavnik radnika izabire se na način i po 
postupku utvrđenom odredbama Zakona o 
radu.“,

II.

� Županijska skupština zadužuje Upravno 
vijeće ustanove da tekst Statuta uskladi s 
primjedbama iz točke I. ovog Zaključka.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/122
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018. 

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

85.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“br. 15/13-pročišćeni tekst i 4/18) 
i članka 10. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta 
mladih Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 2/15), 
Županijska skupština je na 9. sjednici, održanoj 9. 
srpnja 2018. donijela 

R J E Š E N J E
 

o izboru članova i zamjenika članova 
Županijskog savjeta mladih 
Brodsko-posavske županije 

I.
   

� U Županijski savjet mladih Brodsko-
posavske županije, izabiru se: 

1. Kandidatkinja: Ana Delić, 
Zamjenica: Ana Galović

2. Kandidat: Josip Jagodar, 
Zamjenik: Krunoslav Katanić

3. Kandidat: Valentino Đurić, 
Zamjenik: Danijel Mihić

4. Kandidat: Florijan Galić
Zamjenik: Mario Brnjić

5. Kandidat: Igor Dikanović
Zamjenik: Marko Čorak

6. Kandidatkinja: Nikolina Jozić
Zamjenica: Ana Olujević

7. Kandidatkinja: Anamarija Maksimčuk
Zamjenica: Sara Dabić

8. Kandidatkinja: Marina Jularić
Zamjenik: Tomislav Jagić

9. Kandidat: Petar Nakić
Zamjenica: Ivana Petrović

10. Kandidat: Ivan Opačak
Zamjenica: Matea Popadić
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11. Kandidatkinja: Celina Stipić
Zamjenik: Josip Juričić

II.  

� Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/123
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpnja 2018.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

86.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst i 
14/18) i članka 10. Odluke o osnivanju Županijskog 
savjeta mladih Brodsko-posavske županije 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
2/15),  Županijska skupština je na 9. sjednici, 
održanoj 9. srpnja 2018. donijela

R J E Š E N J E
 

o razrješenju članova/ica i zamjenika 
članova/ica Županijskog savjeta mladih 

Brodsko-posavske županije 

I.   
�
 Razrješuju se dužnosti članova/ica i 
zamjenika članova/ica Županijskog savjeta mladih 
Brodsko-posavske županije:

1. Eva Roso, članica
Petar Mišanec, zamjenik članice

2. Ana Rečić, članica
Ana Lović, zamjenica članice

3. Sanda Livia Maduna, članica
Marina Huskić, zamjenica članice

4. Ivan Opačak, član
Andrija Alković, zamjenika člana

5. Šime Marijić, član
Zvonko Tunjić, zamjenik člana

6. Helena Janković, članica
Marko Novoselović, zamjenik članice

7. Sanela Marunica, članica
Ivana Mijić, zamjenica članice

8. Josip Vujčić, član
Danijel Žajdlik, zamjenik člana

9. Ilija Ćosić, član
Perica Rosandić, zamjenik člana

10. Dubravka Mašić, članica
Kristina Brzić, zamjenica članice

11. Kristina Veselčić, članica
Mihael Maksimčuk, zamjenik članice

II.   

� Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/125
URBROJ:2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpnja 2018.  

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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87.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“br. 15/13 - pročišćeni tekst i 
4/18) Županijska skupština je na 9. sjednici, 
održanoj 9. srpnja 2018. donijela 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o ostvarenim prihodima i 
primicima i izvršenim rashodima i izdacima 

Proračuna Brodsko-posavske županije za 
razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2017. s 
prijedlogom Godišnjeg obračuna proračuna

Županijska skupština usvaja Izvješće o ostvarenim 
prihodima i primicima i izvršenim rashodima i 
izdacima Proračuna Brodsko-posavske županije za 
razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2017. s 
prijedlogom Godišnjeg obračuna proračuna.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 400-01/18-01/03
URBROJ: 2178/1-01-18-2
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018. 

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

88.

 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu 
(Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15),  i članka 
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13 – 
pročišćeni tekst) Županijska skupština Brodsko-
posavske županije na 9. sjednici održanoj 9. srpnja  
2018. godine, donijela je:

G O D I Š NJ I   O B R A Č U N
P R O R A Č U N A

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU

Članak 1. 

Godišnji obračun Proračuna  Brodsko-posavske 
županije za 2017. godinu sastoji se od:

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 13 Strana: 2517



A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA  
 

PRIHODI  POSLOVANJA  
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE  

640.943.597,56 
686.249,70 

RASHODI  POSLOVANJA  
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU  

591.934.627,70 
32.179.146,18 

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK 17.516.073,38 
 
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA  
 (VIŠAK/ MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA)  
 

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA  -21.741.451,80  
 
C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA  
 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA  1.223.694,09 
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA  922,03 
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE  1.222.772,06 

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

 
-3.002.606,36 

 

Članak 2. 

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u 
iznosu od -21.741.451,80 kn čine manjak prihoda 
nad rashodima prenesen iz prošle godine.�

Članak 3.    
                                                                                                

Proračun  Brodsko-posavske  županije  za  
2017.  godinu  donijela  je Županijska skupština 
Brodsko-posavske županije na 22. sjednici održanoj   
20. prosinca 2016. godine. Proračunski prihodi i 
primici bilancirani su u ukupnom iznosu od  
618.457.189,82 kn , a rashodi i izdaci u iznosi od 
600.679.509,93 kn (preneseni manjak iz prethodnih 
godina je 17.777.679,89 kn).

Odlukom o izmjenama i dopunama 
Proračuna Brodsko-posavske županije za 2017 
godinu ukupni prihodi i primici bilancirani su u svoti 
od 626.782.783,83 kn, a rashodi i izdaci u svoti od 
610.536.840,49 kn.

Članak 4.

Ostvarenje Proračuna Brodsko-posavske 
županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca  
2017.  godine bilo je, kako slijedi :

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti 
od 642.853.541,35 kn što predstavlja 102,56  %  
godišnjeg planiranog iznosa.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti 
od 624.114.695,91 kn , što predstavlja 102,22  %  
godišnjeg plana.

Razlika između ostvarenih prihoda i 
primitaka i izvršenih rashoda i  izdataka Proračuna 
Brodsko-posavske županije za 2017. godinu u 
iznosu od 18.738.845,44 kn predstavlja pozitivan  
financijski rezultat odnosno višak prihoda nad 
rashodima. 

Članak  5.   
                                                                                                                            

Izvješće o ostvarenim prihodima i 
primicima i izvršenim rashodima i  izdacima 
Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 
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od 1.siječnja do 31. prosinca 2017. godine po 
vrstama prihoda i primitaka odnosno rashoda i 
izdataka, te po ekonomskoj i organizacijskoj 
klasifikaciji sastavni je dio ovog Obračuna 
Proračuna.

Članak 6.

Ovaj  Godišnji obračun Proračuna Brodsko-
posavske županije za 2017. godinu stupa na snagu 
osam dana od dana objave u  "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije"

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 400-01/18-01/03 
Urbroj: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpnja  2018.

P R E D S J E D N I K : 
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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89.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“br. 15/13 - pročišćeni tekst i 
4/18) Županijska skupština je na 9. sjednici, 
održanoj 9. srpnja 2018. donijela 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Informacije o nezaposlenosti i 
zapošljavanju u 

Brodsko-posavskoj županiji u 2017.

Županijska skupština usvaja Informaciju o 
nezaposlenosti i zapošljavanju u Brodsko-posavskoj 
županiji u 2017.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-01/124
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018. 

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

90.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst i 
4/18), Županijska skupština na 9. sjednici, održanoj 
9. srpnja 2018., donijela je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Odluku o opozivu 
člana Uprave i imenovanju likvidatora Društva
Centar za tehnološki razvoj - Razvojna agencija

Brodsko-posavske županije d.o.o. 

I.

Županijska skupština daje suglasnost na 
Odluku o opozivu člana uprave i imenovanju 

likvidatora Društva Centar za tehnološki razvoj - 
Razvojna agencija Brodsko-posavske županije 
d.o.o.

II.

Županijska skupština ovlašćuje Župana da u 
ime Brodsko-posavske županije, kao jedinog člana 
Društva, Odluku iz točke I. ovog zaključka potpiše.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/18-08/03
URBROJ: 2178/1-01/18-1
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.

91.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“br. 15/13 - pročišćeni tekst i 
4/18) Županijska skupština je na 9. sjednici, 
održanoj 9. srpnja 2018. donijela 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Informacije o gospodarenju 

zajedničkim lovištima na području 

Brodsko-posavske županije

Županijska skupština usvaja Informaciju o 

gospodarenju zajedničkim lovištima na području 

Brodsko-posavske županije.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-08/05
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018. 

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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92.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“br. 15/13 - pročišćeni tekst i 
4/18) Županijska skupština je na 9. sjednici, 
održanoj 9. srpnja 2018. donijela 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o stanju u poljoprivredi na 

području  Brodsko-posavske županije u 2017.

Županijska skupština usvaja Izvješće o stanju u 

poljoprivredi na području Brodsko-posavske 

županije u 2017. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-08/06
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018. 

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

93.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“br. 15/13 - pročišćeni tekst i 
4/18) Županijska skupština je na 9. sjednici, 
održanoj 9. srpnja 2018. donijela 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Prve izmjene i dopune 
Financijskog plana za 2018. Županijske uprave 
za ceste Brodsko-posavske županije i Izmjena i 

dopuna Plana održavanja i građenja 
županijskih i lokalnih cesta u 2018. Županijske 

uprave za ceste Brodsko-posavske županije

Županijska skupština daje suglasnost na Prve 
izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. 
Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske 
županije i Izmjene i dopune Plana održavanja i 
građenja županijskih i lokalnih cesta u 2018. 
Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske 
županije.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-08/07
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018. 

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

94.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“br. 15/13 - pročišćeni tekst i 
4/18) Županijska skupština je na 9. sjednici, 
održanoj 9. srpnja 2018. donijela 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu 

Policijske uprave Brodsko – posavske za 2017.

Županijska skupština usvaja Izvješće o radu 

Policijske uprave Brodsko – posavske za 2017.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 021-01/18-08/12
URBROJ: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018. 

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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95.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst i 
4/18), Županijska skupština na 9. sjednici, održanoj 
9. srpnja 2018., donijela je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Odluku o prestanku i 
likvidaciji Društva Centar za tehnološki razvoj 

- Razvojna agencija
Brodsko-posavske županije d.o.o. 

I.

Županijska skupština daje suglasnost na Odluku o 
prestanku i likvidaciji Društva Centar za tehnološki 
razvoj - Razvojna agencija Brodsko-posavske 
županije d.o.o.

II.

Županijska skupština ovlašćuje Župana da u ime 
Brodsko-posavske županije, kao jedinog člana 
Društva, Odluku iz točke I. ovog zaključka potpiše.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/18-08/13    
URBROJ: 2178/1-01/18-1
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.

96.

 Na temel ju  č lanka  37 .  Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 150/08, 
71/10, 139/10, 22/11, 84/11,1 2/12, 35/12-Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12, 82/13, 
22/14, 154/14, 70/16 i 131/17), te članka 34. Statuta 
Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije 15/13-pročišćen tekst i 
4/18) Županijska skupština na 9. sjednici održanoj 9. 
srpnja 2018. donijela je

ZAKLJUČAK

o podnošenju zahtjeva na dopunu Mreže javne 
zdravstvene službe

I.

� Županijska skupština predlaže Ministarstvu 
zdravstva da pokrene postupak dopune Mreže javne 
zdravstvene službe na način  da se u točki XI., 
Tablici II.1.1. MREŽA SPECIJALISTIČKO-
K O N Z I L I J A R N E  I  D I J A G N O S T I Č K E 
Z D R AV S T V E N E  D J E L AT N O S T I  N A 
LOKALNOJ RAZINI - POTREBAN BROJ 
TIMOVA, U DJELATNOSTIMA INTERNE 
MEDICINE, PSIHIJATRIJE, FIZIKALNE 
M E D I C I N E  I  R E H A B I L I T A C I J E  I 
OFTALMOLOGIJE , redni broj II., Brodsko-
posavska županija  poveća potreban broja timova u 
djelatnosti OFTALMOLOGIJA sa postojećih 5 na 6, 
odnosno da se broj  t imova u djelatnost i 
oftalmologija za područje grada Slavonskoga Broda 
poveća za 1 tim ( s postojećih 4 na 5 timova).

II.

� Ovaj Zaključak dostavit će Ministarstvu 
zdravstva na razmatranje i daljnji postupak.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA   : 021-01/18-08/14
URBROJ: 2178/1-01-18/1
Slavonski Brod, 9. srpanj 2018.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.
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97.

 Na temel ju  č lanka  52.  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 , 82/13, 22/14 – 
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske , 154/14 
, 70/16 i 131/17 ) , članka 29. Zakona o ustanovama 
(„Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i 
članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
15/13- pročišćeni tekst i 4/18 )  Županijska skupština  
na  9. sjednici održanoj   9. srpnja 2018. donijela je 
sljedeću      

O D L U K U

o proširenju djelatnosti Doma zdravlja 
Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška

I.

            Proširuje se djelatnost  Doma zdravlja Dr. 
Andrija Štampar Nova Gradiška tako da će uz 
postojeće registrirane djelatnosti Dom zdravlja Dr. 
Andrija Štampar Nova Gradiška obavljati i sljedeće 
djelatnosti:

 - palijativna skrb bolesnika
 - ljekarnička djelatnost.

II.

          Ovlašćuje se ravnatelj Doma zdravlja Dr. 
Andrija Štampar Nova Gradiška za poduzimanje 
svih radnji potrebnih radi provedbe točke I. ove 
Odluke.

III.

          Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“ a bit će objavljena nakon što Ministarstvo 
zdravstva rješenjem utvrdi da je Odluka sukladna 
zakonu .

KLASA : 021-01/18-09/03
URBROJ:2178/1-01-18/1
Slavonski Brod , 9. srpanj 2018.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.

- akti  župana:

98.

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 19/13 -
pročišćeni tekst) i članka 56. Statuta Brodsko-
posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» br. 15/13 – pročišćeni tekst), 
Župan Brodsko-posavske županije dana 10. srpnja 
2018. godine donosi

ODLUKU

o subvencijama za razvoj i unapređenje lovstva 
u Brodsko-posavskoj županiji

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju vrste subvencija u 
lovstvu za koje se dodjeljuju bespovratna novčana 
sredstva (u daljnjem tekstu županijska subvencija), 
opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele te prava i 
obveze korisnika županijske subvencije.

Članak 2.

Brodsko-posavska županija će lovozakupnicima 
zajedničkih i državnih lovišta na području Brodsko-
posavske županije odobravati subvencije za 
slijedeće namjene:
1. Unos pernate divljači u lovišta;
2. Unos zeca običnog u lovišta;
3. Premiju osiguranja lovišta za štete na 

divljači i od divljači, te za štete na lovno 
tehničkim i lovno gospodarskim objektima;

4. Legalizacija, izgradnja i adaptacija lovačkih 
domova i lovnogospodarskih objekata; 
ishođenje potrebne dokumentacije, 
kupovina zemljišta za izgradnju istih;

5. Kupovina poljoprivrednog zemljišta za 
remize, nabavka repromaterijala za sijanje 
remiza        po lovnogospodarskoj osnovi;

6. Nabavka kemijskih, mehaničkih i 
električnih sredstava koja se koriste za 
sprečavanje štete od divljači na usjevima.  

Članak 3.

Korisnici županijske subvencije iz članka 2. ove 
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Odluke jesu lovozakupnici i koncesionari koji imaju 
u zakupu ili koncesiji zajednička lovišta ili državna 
lovišta (cijelo državno lovište ili veći dio državnog 
lovišta u Brodsko-posavskoj županiji) na području 
Brodsko-posavske županije, a nemaju dugovanja s 
naslova lovozakupnine ili koncesije te ispunjavaju i 
druge uvjete i kriterije iz ove Odluke.

Članak 4.

Lovozakupnik je korisnik zemljišta i druga pravna 
ili fizička osoba (obrtnik) koja je pravo lova u 
državnom ili zajedničkom lovištu stekla zakupom.
Koncesionar je pravna ili fizička osoba (obrtnik) 
koja je stekla pravo lova na temelju koncesije.

Članak 5.

Sredstva za subvencije iz članka 2. ove Odluke 
osiguravaju se u Proračunu Brodsko-posavske 
županije Razdjel 4 - Upravni odjel za poljoprivredu, 
a čine ih sredstva propisana člankom 27., stavak 1., 
točka 1. i stavak 2. Zakona o lovstvu (NN140/05 i 
179/09) i druga sredstva namijenjena razvoju 
lovstva. Sredstva propisana člankom 27., stavak 1. 
točka 4. koristit će Lovački savez Brodsko posavske 
županije u skladu s stavkom 4. istog članka.

Članak 6.

Najviši ukupni godišnji iznos županijske subvencije 
za razvoj i unapređenje lovstva koju jedan korisnik 
može ostvariti iznosi do 50 % svoje lovozakupnine, 
eventualno uvećan za iznos viška sredstava 
subvencije.
Pojedina županijska subvencija se korisnicima 
isplaćuje nakon obavljene radnje i dobivanja 
određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a 
najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

Članak 7.

Subvencija za unos pernate divljači u lovište odobrit 
će se onom lovozakupniku i koncesionaru koji je u 
t e k u ć o j  g o d i n i  k u p i o  i  u  l o v i š t e  p o 
lovnogospodarskoj osnovi unio najmanje 50 
kljunova odraslih fazana ili najmanje 100 kljunova 
fazanskih pilića. Subvencija se dodjeljuje u iznosu 
od 25,00 kuna za fazansko pile i 45,00 kuna za 
unošenje odraslog fazana, a zahtjevi se podnose do 
15. listopada za tekuću godinu na Obrascu Ll.

Članak 8.

Subvencija za unos zeca običnog u lovište odobrit će 
se onom lovozakupniku i koncesionaru koji je u 
tekućoj godini kupio i  u lovište unio po 
lovnogospodarskoj osnovi najmanje 10 komada 
zeca običnog.
Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 400,00 kuna za 
unesenog zeca, a zahtjevi se podnose do 15. 
listopada za tekuću godinu na Obrascu L2.

Članak 9.

Subvencija premije osiguranja lovišta odobrit će se 
onom lovozakupniku i koncesionaru koji je sklopio 
policu osiguranja lovišta za štete na divljači i od 
divljači, te za štete na lovno tehničkim i lovno 
gospodarskim objektima.

Subvencija se odobrava u visini do 50 % iznosa od 
uplaćene premije za tekuću godinu, a zahtjevi za 
subvenciju se podnose do 15. listopada za tekuću 
godinu na Obrascu L3.130

Članak 10.

Subvencija za legalizaciju, izgradnju i adaptaciju 
lovačkih domova i lovnogospodarskih objekata 
(objekti za guljenje, rasjecanje, hlađenje i čuvanje 
mesa divljači), ishođenje potrebne dokumentacije, 
kupovinu zemljišta za izgradnju istih, odobriti će se 
korisniku županijske subvencije koji je u tekućoj 
godini na području Brodsko-posavske županije 
kupio zemljište i ishodio potrebnu dokumentaciju.

Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih 
dokumentiranih, a najviše u iznosu do 20.000,00 kn.

Zahtjevi za subvenciju se podnose do 15. listopada 
za tekuću godinu na Obrascu L4.

Članak 11.

Subvencija za kupovinu poljoprivrednog zemljišta 
za remize, odobrit će se lovozakupniku ili 
koncesionaru koji je u tekućoj godini na području 
Brodsko-posavske županije kupio poljoprivredno 
zemljište za remize. Subvencija se dodjeljuje u 
iznosu do 50% izvršenog ulaganja u kupovinu  
poljoprivrednog zemljišta, a najviše do 15.000,00 
kuna po jednom lovozakupniku ili koncesionaru. 
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Subvenci ja  za  repro mater i ja l  za  s i janje  
jednogodišnjih remiza po lovnogospodarskoj 
osnovi u iznosu do 50% utrošenih sredstava. 
Zahtjevi za subvenciju se podnose do 15. listopada 
za tekuću godinu na Obrascu L5. 

Članak 12.

Subvencija za nabavku kemijskih, mehaničkih i 
električnih sredstava za sprečavanje štete na 
usjevima i nasadima, troškove zaštite, spašavanja i 
štete na divljači te zbrinjavanja lešina, nastradale ili 
bolesne divljači, odobrit će se lovozakupniku i 
koncesionaru u iznosu do 50 % od cijene računa 
utrošenih sredstava. 
Zahtjevi za subvenciju se podnose do 15. listopada 
za tekuču godinu na obrascu L6.

Članak 13.

Kriteriji za dodjelu subvencija jesu:
1. Stupanj osiguranosti vlastitih fínancijski 

sredstava
2. Stupanj osiguranosti potrebne 

infrastrukture (organizacijske, komunalne, 
prometne)

3. Broj krupne divljači u lovištu
4. Podrška i uključenost u provedbu projekta 

jedinica lokalne samouprave, općine ili 
grada i Lovačkog saveza Brodsko-
posavske županije

5. Koristi od projekta
6. Popunjen Zahtjev sa pratećom 

dokumentacijom

Ukoliko ostane nerasporedenih sredstava, ista će se 
dodi jel i t i  onom korisniku koj i  ima veću 
zastupljenost navedenih kriterija i čiji su kriteriji 
kvalitetniji.130

Članak 14.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Bespovratna novčana sredstva, odnosno županijska 
subvencija dodjeljuju se na temelju provedenog 
postupka i kriterija propisanih ovom Odlukom
Zahtjevi  za subvenciju se dostavljaju na 
ž u p a n i j s k o m  o b r a s c u  u z  p r i p a d a j u ć u 
dokumentaciju, a rješavaju se prema redoslijedu 
prispijeća i do utroška sredstava.

Članak 15.

Županijske subvencije se dodjeljuju na temelju 
natječaja.
Natječaj raspisuje Upravni odjel za poljoprivredu 
Brodsko-posavske županije sukladno uvjetima i 
kriterijima utvrđenim ovom Odlukom. Natječaj   se 
objavljuje u na službenim internet stranicama 
Brodsko-posavske županije, www.bpz.hr
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koji raspisuje natječaj;
- predmet natječaja;
- opće uvjete i kriterije za dodjelu 

subvencije;
- popis potrebne dokumentacije;
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi 

podnose;
- vrijeme trajanja natječaja;
- podatke o informacijama.

Članak 16.

Upravni odjel za poljoprivredu Brodsko-posavske 
županije provodi natječaj. Nakon provjere 
prijavljene dokumentacije, prijedlog liste o 
sufínanciranju daje Županu Brodsko-posavske 
županije na utvrđivanje.

Članak 17.

Po utvrđivanju liste, Upravni odjel za poljoprivredu 
Brodsko-posavske županije odobrena novčana 
sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika 
županijske subvencije, odnosno podnositelja 
zahtjeva.

Članak 18.

Ukoliko je korisnik županijske subvencije, odnosno 
podnos i t e l j  zah t j eva  p r i lož io  ne i s t i n i tu 
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i 
dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom 
stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu 
godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti 
isključen iz svih županijskih subvencija u narednih 5 
(pet) godina.

Članak 19.

Lovozakupnici i koncesionari koji se ne jave na 
natječaj do 15. listopada ili ne dostave svu potrebnu 
dokumentaciju gube pravo na subvenciju za tekuću 
godinu. Ostatak sredstava rasporedit će se na 
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sudionike natječaja i Lovački savez Brodsko-
posavske županije.

Lovački savez Brodsko-posavske županije 
navedena sredstva koristit će za promociju lovstva, 
lovačke seminare, lovački muzej, lovačke izložbe, 
lovno streljaštvo, lovnu kinologiju i druge svrhe 
korisne za lovstvo.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana nakon 
objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije».

KLASA: 323-01/18-01/1
UR. BROJ: 2178/1-11-01-18-1
Slavonski Brod, 10. srpnja 2017.

ŽUPAN 
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.

99.

 Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13 i 
65/17) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske 
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" br. 15/13 - pročišćeni tekst i 4/18), na 
zahtjev načelnika općine Brodski Stupnik, župan 
Brodsko-posavske županije donosi sljedeću

ODLUKU

o povjeravanju poslova izrade 5. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja općine 

Brodski Stupnik

I.

 Brodsko-posavska županija povjerava 
obavljanje oslova izrade 5. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik 
Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske 
županije.

II.

 Međusobna prava i obveze Zavoda za 
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i 
općine Brodski Stupnik u svezi izrade prostorno-
planskog dokumenta iz točke I. ove Odluke, iredit će 
se posebnim ugovorom.

III.

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

Klasa : 023-01/18-01/546
Urbroj: 2178/1-11-01-18-1
Slavonski Brod, 17. srpnja 2018.

ŽUPAN 
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.

100.

 Na temelju članka 5. Pravilika o jedinstve-
nim klasifikacijskim oznakama i brojčanim 
oznakama stvaratelja i primatelja akata (Narodne 
novine br. 38/88 i 75/93), župan Brodsko-posavske 
županije donio je

RJEŠENJE

o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih 
oznaka stvaratelja i primatelja akata na 

području Brodsko-posavske županije

Članak 1.

 Ovim Rješenjem dopunjuje se Rješenje o 
utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja 
akata na području Brodsko-posavske županije, na 
način da se iza Centra za razvoj Brodsko-posavske 
županije (2178/01-36) dodaje nova brojčana oznaka 
koja glasi:

Centar za pružanje usluga u zajednici "Kuća sretnih 
ciglica" Slavonski Brod 2178/01-37
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Članak 2.

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije".

Klasa : 035-02/18-01/04
Urbroj: 2178/1-11-01-18-1
Slavonski Brod, 18. srpnja 2018.

ŽUPAN 
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.

- ostali  akti:

101.

 Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama 
(„Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i 
članka 6. Odluke o osnivanju javne ustanove Centar 
za razvoj Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/2018.) 
Upravno vijeće Centra za razvoj Brodsko-posavske 
županije, na 1. sjednici održanoj  29. lipnja 2018. 
godine, donosi 

STATUT 

Centra za razvoj Brodsko-posavske županije

 
 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom javne ustanove Centar za razvoj 
Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: 
Ustanova), pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti i način 
odlučivanja tijela Ustanove te druga pitanja od 
značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja 
Ustanove.   
Izrazi s rodnim značenjem koji se koriste u ovom 
Statutu odnose se jednako na muški i ženski spol, 
bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom 
rodu.

Članak 2.

Ustanova je osnovana temeljem Zakona o 

regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 
147/14 i 123/17) i Odlukom predstavničkog tijela 
Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 9/2018.), u svrhu 
učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog 
razvoja za područje Brodsko-posavske županije. 
Osnivač Ustanove je Brodsko-posavska županija.
Odluku o statusnim promjenama i prestanku rada 
Ustanove donosi osnivač Ustanove.

Članak 3.

Naziv Ustanove je: Centar za razvoj Brodsko-
posavske županije.
Skraćeni naziv Ustanove je: CTR.
Sjedište Ustanove je u Slavonskom Brodu, Trg 
pobjede 26 a.
Ustanova može promijeniti naziv i sjedište samo 
odlukom osnivača.

Članak 4.

Ustanova za obavljanje poslova javnih ovlasti 
koristi pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, s 
kružno ispisanim tekstom u koncentričnim 
krugovima oko grba Republike Hrvatske, koji se 
nalazi u sredini pečata. Za poslovanje koje nije od 
javnih ovlasti Ustanova koristi pečat okruglog 
oblika, promjera 38 mm, bez grba Republike 
Hrvatske, s kružno ispisanim nazivom Ustanove 
Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, 
Slavonski Brod a u sredini pečata nalazi se znak 
Ustanove.
Ravnatelj donosi odluku o broju pečata, načinu 
njihove uporabe te načinu čuvanja u skladu s 
posebnim propisima i ovim Statutom.

Članak 5.

Ustanova ima svoj zaštitni znak, čiji se izgled, 
veličina i način korištenja utvrđuju posebnim aktom 
Upravnog vijeća ustanove.

Članak 6.

U pravnom prometu Ustanova istupa u svoje ime i za 
svoj račun.

II. DJELATNOST USTANOVE

Članak 7.

U Ustanovi se obavljaju poslovi utvrđeni aktom o 
osnivanju Ustanove, ovim Statutom i Zakonom o 
regionalnom razvoju.
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Ustanova obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:

- izrada županijske razvojne strategije i drugih 

strateških i razvojnih dokumenata za područje 

Županije te njihove provedbene dokumente 

za koje ih ovlasti osnivač; 

- provjera usklađenosti dokumenata strateškog 

planiranja razvoja županije s hijerarhijski 

višim dokumentima strateškog planiranja i 

donošenje odluka kojima se potvrđuje 

usklađenost;

- pružanje stručne pomoći u pripremi i 

provedbi programa potpore javnopravnim 

tijelima i javnim ustanovama s područja 

Županije kojima su osnivači Republika 

Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi 

razvojnih projekata od interesa za razvoj 

Županije, a posebno projekata sufinanciranih 

sredstvima iz strukturnih i investicijskih 

fondova Europske unije;

- pružanje  stručne pomoći u pripremi i 

provedbi razvojnih projekata javnopravnih 

tijela i javnih ustanova s područja Županije 

kojima su osnivači Republika Hrvatska ili 

jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, a koji su od interesa za razvoj 

Županije, kao i zajedničkih razvojnih 

projekata od interesa za razvoj više županija;

- provođenje županijskih razvojnih programa 

za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači;

- provođenje programa ministarstva nadležnog 

za regionalni razvoj  i drugih središnjih tijela 

d r ž a v n e  u p r a v e  k o j i  s e  o d n o s e  n a 

ravnomjerniji regionalni razvoj. 

Regionalni koordinatori dužni su, osim poslova iz 
stavka 1. ovoga članka, bez naknade, obavljati i 
druge poslove od javnog interesa za koje su 
registrirani ili koji su im zakonom stavljeni u 
nadležnost, a osobito:

- upisivati razvojne projekte od značaja za 

razvoj županije u središnji elektronički 

registar razvojnih projekata;

- koordinirati upis ostalih javnih tijela u 

središnji elektronički registar razvojnih 

projekata;

- provjeravati i pratiti stanje projekata svih 

korisnika s područja županije u središnjem 

elektroničkom registru razvojnih projekata;

- obavljati stručne i savjetodavne poslove u 

vezi s provedbom županijske razvojne 

strategije i ostalih strateških, razvojnih i 

provedbenih dokumenata za područje 

župan i je  t e  i zv ješ tava t i  osn ivače  i 

ministarstvo nadležno za regionalni razvoj  o 

njihovoj provedbi;

- surađivati s ministarstvom nadležnim za 

regionalni razvoj  i svim ostalim relevantnim 

dionicima na poslovima strateškog planiranja 

i upravljanja razvojem za područje županije;

-  usklađivati djelovanje jedinica lokalne 

samouprave s područja županije vezano uz 

regionalni razvoj;

- obavljati administrativne i stručne poslove za 

potrebe županijskog partnerstva;

- sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

Osim poslova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, 
Ustanova može obavljati i druge poslove za koje je 
registrirana.
Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje 
služe obavljanju upisanih djelatnosti i drugim 
zainteresiranim korisnicima, ako se one u manjem 
opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu 
djelatnost, a za koje nije potrebna ocjena suglasnosti 
sa zakonom od strane nadležnog ministarstva.

Članak 8.

U sklopu svoje djelatnosti Ustanova provodi 
sljedeće aktivnosti:

A.  Pružanje stručne pomoći u pripremi i 

provedbi projekata

· Priprema projekata za kandidaturu na 

natječaje iz EU programa, bilateralnih i 

nacionalnih izvora

- praćenje i analiza dostupnih programa, 

natječaja i javnih poziva za javnopravna tijela 

i javne ustanove na području Brodsko-

posavske županije;

- predlaganje modela i izvora financiranja 

(izrada predstudija izvodivosti i/ili studija 

izvodivosti s analizom troškova i koristi – 

CBA, i sl.);

- priprema dokumentacije u svrhu kandidiranja 

projekata na natječaje za sufinanciranje za 

projekte od interesa za Brodsko-posavsku 

županiju, kao i zajedničkih razvojnih 

projekata od interesa za razvoj više županija.
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· Provedba projekata sufinanciranih iz 

nacionalnih i međunarodnih izvora

- obavljanje poslova administrativne, tehničke 

i savjetodavne podrške vezane uz provedbu 

projekata od interesa za Brodsko-posavsku 

županiju (korespodencija s partnerima te 

upravljačkim i posredničkim tijelima, 

financijsko praćenje izvršenja aktivnosti, 

praćenje realizacije pokazatelja, priprema 

opisnih i financijskih izvještaja i zahtjeva za 

nadoknadu sredstava, priprema zahtjeva za 

izmjene u projektu, pomoć u pripremi 

projektnih zadataka za provedbu postupaka 

jednostavne i javne nabave, sudjelovanje na 

sastancima projektnih partnera i dr.).

· Edukativne aktivnosti

- organiziranje tečajeva i seminara u svrhu 

pripreme i provedbe projekata;

- in format ivno-edukat ivne  ak t ivnos t i 

(radionice, seminari, okrugli stolovi, info dani 

i sl.).

B. Privlačenje potencijalnih ulagača

- komunikacija s lokalnim, regionalnim i 

nacionalnim partnerima koji sudjeluju u bilo 

kojem procesu privlačenja ulagača;

- istraživanje i obrada raznih statističkih 

podataka potrebnih za predstavljanje 

investicijskih potencijala regije;

- priprema i izrada promidžbenog materijala te 

priprema podataka prema ulagačima;

- promocija putem elektroničkih medija;

- obilazak lokacija s ulagačima;

- organiziranje sastanaka raznih dionika i 

ulagača;

- priprema i održavanje prezentacija o 

potencijalima Brodsko-posavske županije i 

područja regije;

- poticanje međuregionalne i međunarodne 

suradnje kroz suradnju s drugim razvojnim 

agencijama i ostalim relevantnim subjektima;

- priprema i održavanje prezentacija u svrhu 

promocije Brodsko-posavske županije;

- sudjelovanje u organizaciji sajmova, 

organiziranje i sudjelovanje u organizaciji 

stručnih skupova i konferencija.

III. TIJELA USTANOVE

Članak 9.

Tijela Ustanove su  Upravno vijeće i Ravnatelj.

a) Upravno vijeće

Članak 10.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji 
od predsjednika i 2 (dva) člana od kojih je jedan član 
predstavnik radnika Ustanove.
Predsjednika i jednog člana Upravnog vijeća 
imenuje i razrješava Župan, a člana koji je 
predstavnik radnika Ustanove imenuju i opozivaju 
radnici Ustanove sukladno odredbama Zakona o 
radu.
Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo 
na naknadu u iznosu kojeg utvrđuje Župan svojom 
Odlukom.

Članak 11.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 (četiri) 
godine.
Članu Upravnog vijeća mandat može prestati i prije 
isteka vremena na koje je imenovan u slučaju 
podnošenja ostavke ili opoziva.
Članu Upravnog vijeća koji je imenovan kao 
predstavnik radnika Ustanove mandat prestaje i u 
slučaju prestanka radnog odnosa u Ustanovi.
Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i 
u slučaju ako ne postupa po uputama, smjernicama 
ili odlukama osnivača.
Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća kojeg 
imenuje Župan donosi se uz istovremeno 
imenovanje novog člana Upravnog vijeća, čiji 
mandat traje do isteka vremena na koje je bio 
imenovan razriješeni član Upravnog vijeća.

Članak 12.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:�
- donosi Godišnji plan rada Ustanove i nadzire 

njegovo izvršavanje;

- donosi Plan razvoja Ustanove i nadzire 

njegovo izvršavanje;

- donosi Godišnji financijski plan Ustanove i 

Godišnji obračun;

- predlaže Osnivaču promjene djelatnosti 

Ustanove;

- donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća;
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- donosi Pravilnik o radu Ustanove;

- donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 

sistematizaciji radnih mjesta;

- donosi Pravilnik o dodatku za uspješnost na 

radu radnika;

- daje suglasnost Ravnatelju na donošenje  

odluka o stjecanju, opterećenju i otuđenju 

nekretnina u vlasništvu Ustanove ili druge 

imovine čija je vrijednost iznad 200.000,00 

kuna, a manja od 500.000,00 kuna

- daje suglasnost Ravnatelju za sklapanje 

pravnih poslova čija je vrijednost iznad 

200.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna

- daje Osnivaču i Ravnatelju Ustanove 

prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te 

donosi odluke i obavlja druge poslove 

određene zakonom i ovim Statutom.

Upravno vijeće dužno je do 1. ožujka tekuće godine 
Osnivaču dostaviti izvješće o ostvarenju Godišnjeg 
plana rada i Godišnjeg financijskog plana Ustanove 
za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 13.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove uz 
suglasnost Osnivača:

- donosi Statut Ustanove (u daljnjem tekstu: 

Statut);

- donosi odluke o stjecanju, opterećenju i 

otuđenju nekretnina u vlasništvu Ustanove ili 

druge imovine čija je vrijednost veća od 

500.000,00 kuna;

- donosi odluke o sklapanju pravnih poslova 

čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 

500.000,00 kuna.

Članak 14.

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti 
na sjednicama. Sjednice Upravnog vijeća održavaju 
se prema potrebama Ustanove. 
Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik 
Upravnog vijeća na vlastitu inicijativu, na prijedlog 
Ravnatelja Ustanove ili kada to zatraži osnivač. 
Poziv za sjednicu Upravnog vijeća dostavlja se 
članovima Upravnog vijeća najkasnije tri dana prije 
dana za koji je zakazana sjednica. Poziv se dostavlja 
u pisanom obliku ili elektroničkim putem. 
Uz poziv za sjednicu Upravnog vijeća dostavljaju se 
i materijali kojima se obrazlaže prijedlog svake 

pojedine točke dnevnog reda.
Iznimno iz opravdanih razloga sjednica se može 
zakazati i voditi sredstvima neposredne elektronske 
komunikacije.
Sjednice Upravnog vijeća vodi predsjednik 
Upravnog vijeća.
U radu Upravnog vijeća Ravnatelj sudjeluje bez 
prava odlučivanja.

Članak 15.

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati kada 
je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog 
broja članova.
O pitanjima iz svoje nadležnosti Upravno vijeće 
odlučuje većinom glasova svojih članova, ukoliko 
ovim Statutom ili drugim propisom nije drugačije 
određeno. 
Glasovanje na sjednici Upravnog vijeća je javno, 
osim ako Upravno vijeće ne odluči drugačije.

Članak 16.

O radu sjednice Upravnog vijeća vodi se zapisnik.
Način rada Upravnog vijeća pobliže će se urediti 
Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

b) Ravnatelj

Članak 17.

Voditelj Ustanove je Ravnatelj.
Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač na prijedlog 
Upravnog vijeća temeljem javnog natječaja. 
Javni natječaj raspisuje i provodi Upravno vijeće.
Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, a istekom 
mandata može biti ponovno imenovan.

Članak 18.

Za Ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima 
visoku stručnu spremu iz područja tehničkih ili 
društvenih znanosti i najmanje pet godina radnog 
iskustva na odgovarajućim rukovodećim poslovima.

Članak 19.

Javni natječaj za izbor Ravnatelja raspisuje se 
najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana prije isteka 
mandata ravnatelja. 
Natječaj obvezno sadrži uvjete koje mora 
ispunjavati kandidat, vrijeme na koje se imenuje, rok 
do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem 
će prijavljeni kandidati biti obavješteni o izboru.
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Članak 20.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko 
od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj 
se ponavlja.
Do imenovanja Ravnatelja na temelju ponovljenog 
natječaja osnivač će imenovati vršitelja dužnosti 
ravnatelja, ali najduže do godinu dana. 

Članak 21.

Ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka 
vremena na koje je imenovan.
Osnivač je dužan razriješiti Ravnatelja:

- ako Ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu 

s ugovorom o radnom odnosu;

- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim 

propisima ili propisima kojima se uređuju 

radni odnosi dovode do prestanka ugovora o 

radu;

- ako Ravnatelj ne postupa po propisima ili 

općim aktima Ustanove, ili neosnovano ne 

izvršava odluke organa ustanove ili postupa 

protivno njima;

- ako Ravnatelj svojim nesavjesnim ili 

nepravilnim radom prouzroči Ustanovi veću 

štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja 

svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu 

nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti 

Ustanove.

Prije donošenja odluke o razrješenju, Ravnatelju se 
mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za 
razrješenje.
U slučaju razrješenja Ravnatelja imenovat će se 
vršitelj dužnosti ravnatelja, a Ustanova je dužna 
raspisati natječaj za Ravnatelja u roku od 30 dana od 
dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 22.

Protiv odluke o razrješenju Ravnatelj koji je 
razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu 
prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani 
postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na 
odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje 
propisani odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o 
ustanovama.
Tužba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se 
nadležnom sudu u roku od trideset dana od dana 
primitka odluke o razrješenju.

Članak 23.

Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

- predstavlja i zastupa Ustanovu; 

- organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove;

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun 

Ustanove u granicama svoje ovlasti;

-  zastupa Ustanovu u svim postupcima pred 

sudovima, upravnim i drugim državnim 

tijelima te pravnim osobama s javnim 

ovlastima;

- Provodi i izvršava odluke Upravnog vijeća;

- odgovara za zakonitost rada Ustanove;

- odlučuje o potrebi za radom, zasnivanju i 

prestanku radnog odnosa, uz prethodnu 

suglasnost Upravnog vijeća, sukladno zakonu 

i općim aktima Ustanove;

- odlučuje o raspoređivanju djelatnika i 

obvezama i odgovornostima radnika, 

sukladno zakonu i općim aktima Ustanove; 

- donosi opće akte Ustanove osim onih za čije 

je donošenje temeljem ovog statuta nadležno 

Upravno vijeće;

- predlaže akte Upravnom vijeću za čije je 

donošenje temeljem ovog Statuta nadležno 

Upravno vijeće, osim Poslovnika o radu 

Upravnog vijeća;

- predlaže Upravnom vijeću godišnji plan rada 

Ustanove, godišnji financijski plan i godišnji 

obračun te plan razvoja Ustanove;

- donosi godišnji plana nabave

- podnosi Upravnom vijeću izviješće o 

ostvarivanju plana rada s financijskim 

izvješćem za proteklu godinu;

- obavlja i druge poslove sukladno zakonu, 

aktu o osnivanju, ovom Statutu i općim 

aktima Ustanove.

Članak 24.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da 
zastupa Ustanovu u pravnom prometu. Punomoć 
može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje se 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuju 
obvezni odnosi.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost financijskog 
poslovanja.
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Članak 25.

     Za donošenje  odluka o stjecanju, opterećenju i 
otuđenju nekretnina u vlasništvu Ustanove ili druge 
imovine čija je vrijednost iznad 200.000,00 kuna, a 
manja od 500.000,00 kuna Ravnatelj je dužan 
pribaviti suglasnost Upravnog vijeća.
Za pravne poslove čija je vrijednost iznad 
200.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna, 
Ravnatelj je dužan pribaviti suglasnost Upravnog 
vijeća.
     Ravnatelj je ovlašten donijeti odluke o stjecanju, 
opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu 
Ustanove ili druge imovine čija pojedinačna 
vrijednost ne prelazi 200.000,00 kuna.
Ravnatelj je ovlašten sklopiti pravni posao čija 
pojedinačna vrijednost ne prelazi 200.000,00 kuna.
Ugovore o izvođenju projekata koji se financiraju u 
cijelosti ili dijelom iz sredstava trećih osoba, 
Ravnatelj može sklopiti samo uz prethodnu 
suglasnost Upravnog vijeća.

Članak 26.

Ravnatelja za vrijeme odsutnosti ili spriječenosti 
zamjenjuje radnik Ustanove kojeg ovlasti ravnatelj.
Radnik iz stavka 1. ovog članka, pored poslova 
radnog mjesta na koje je raspoređen, za vrijeme 
odsutnosti ili spriječenosti ravnatelja, obavlja i 
poslove iz djelokruga rada ravnatelja.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 27.

Radni odnosi i unutarnji ustroj Ustanove pobliže se 
utvrđuje Pravilnikom o radu Ustanove i Pravilnikom 
o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih 
mjesta.
P r a v i l n i k o m  o  u n u t a r n j e m  u s t r o j s t v u  i 
sistematizaciji radnih mjesta pobliže se uređuje 
unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta s 
opisom poslova, uvjetima potrebnim za njihovo 
obavljanje te utvrđuje broj radnih mjesta.
U Ustanovu se u radni odnos prima putem javnog 
natječaja čiji se postupak utvrđuje Pravilnikom o 
radu.

V. OPĆI AKTI

Članak 28.

Opći akti Ustanove koje donosi Upravno vijeće:

- Statut;

- Pravilnik o radu Ustanove;

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 

sistematizaciji radnih mjesta;

- Poslovnik o radu Upravnog vijeća;

- Prav i ln ik  o  uv je t ima  i  pos tupc ima 

jednostavne nabave;

- Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu 

radnika;

- Plan razvoja Ustanove.

Opći akt iz stavka 1. ovog članka podstavka 1., 
donosi se uz suglasnost osnivača te stupa na snagu 
osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.
Opći akti iz stavka 1. ovog članka podstavaka 2., 3., 
4., 5. i 6. stupaju na snagu sukladno zakonskim 
odredbama i odredbama Upravnog vijeća.

Članak 29.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Ustanove, a 
oni čiji je način objavljivanja propisan zakonom, 
odlukom o osnivanju ili ovim Statutom, objavljuju 
se i u službenom vjesniku i na internet stranicama 
Ustanove. 
Opći akti mijenjaju se ili dopunjuju na način i po 
postupku njihova donošenja.

Članak 30.

Na nadzor nad općim i pojedinačnim aktima te 
drugim poslovima koji se u javnoj ustanovi 
obavljaju na temelju javne ovlasti primjenjuju se 
propisi kojima se uređuje sustav državne uprave.

VI. IMOVINA USTANOVE I 
ODGOVORNOST ZA NJEZINE OBVEZE

Članak 31.

Sredstva za rad, koja osnivač osigurava u svom 
proračunu, te sredstva stečena obavljanjem 
djelatnosti  kao i sredstva pribavljena iz drugih 
izvora čine imovinu Ustanove.
Sredstva za djelatnost Ustanove osiguravaju se:

- iz sredstava Proračuna Brodsko-posavske 

županije;

- iz sredstava ostvarenih radom i poslovanjem 

Ustanove sukladno zakonu;

- putem potpora, sponzorstava i donacija;

- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari 
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dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za 
obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove.

Članak 32.

Ustanova ne može bez suglasnosti Osnivača steći, 
opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija 
je pojedinačna vrijednost veća od 500.000,00 kuna.
Ustanova ne može bez suglasnosti Osnivača sklopiti 
pravne poslove čija pojedinačna vrijednost prelazi 
iznos od 500.000,00 kuna.

Članak 33.

Za obveze u poslovanju Ustanova odgovara cijelom 
svojom imovinom. 
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za njene 
obaveze.

Članak 34.

Financijsko poslovanje Ustanove obavlja se u 
skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim 
temeljem zakona, a koji uređuju financijsko 
poslovanje proračunskih korisnika. 
Ustanova posluje preko županijske riznice.

Članak 35.

Ustanova izrađuje i dostavlja prijedlog Godišnjeg 
financijskog plana za narednu godinu nadležnom 
upravnom tijelu osnivača najkasnije do 15. rujna 
tekuće godine, odnosno u roku naznačenom u 
uputama za izradu financijskih planova proračunski 
nadležnog upravnog tijela osnivača.
Godišnji financijski plan se donosi prije početka 
godine na koju se plan odnosi.
Ako se financijski plan ne donese u propisanom 
roku, donosi se privremeni financijski plan najduže 
za razdoblje od 3 (tri) mjeseca.
Godišnji financijski plan i privremeni financijski 
plan donosi Upravno vijeće.
Upravno vijeće dužno je do 1. ožujka tekuće godine 
osnivaču dostaviti izvješće o ostvarenju Godišnjeg 
plana rada i Godišnjeg financijskog plana Ustanove 
za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 36.

Upravno vijeće Ustanove donosi godišnji obračun 
po isteku kalendarske godine. 
Prilikom usvajanja godišnjeg obračuna Ravnatelj 
podnosi Upravnom vijeću financijsko izvješće za 
proteklu godinu. 

Članak 37.

Upravno vijeće dužno je nadležnom upravnom tijelu 
osnivača dostaviti financijski plan i plan nabave 
Ustanove usklađen s odobrenim sredstvima u 
proračunu Brodsko-posavske županije najkasnije do 
15 siječnja tekuće godine.
Upravno vijeće dužno je proračunski nadležnom 
upravnom tijelu osnivača dostaviti godišnji izvještaj 
o poslovanju najkasnije 30 dana od isteka roka 
u t v r đ e n o g  P r a v i l n i k o m  o  f i n a n c i j s k o m 
izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

VII. JAVNOST RADA USTANOVE

Članak 38.

Rad Ustanove je javan.
Ustanova je dužna pravodobno i na pogodan način 
obavještavati javnost o poslovima iz svoje 
djelatnosti sukladno zakonu.
Podaci i informacije od interesa za javnost, iznose se 
putem tiska, radija, televizije i web stranice 
Ustanove.
Za istinito i pravodobno obavještavanje javnosti o 
obavljanju djelatnosti Ustanove, odgovoran je 
Ravnatelj.
Ustanova će uskratiti davanje informacija, ako je 
ona zakonom, aktom o osnivanju i ovim statutom 
određena kao službena, poslovna te kad se odnosi na 
osobne podatke fizičkih osoba.
Kada Ustanova održava znanstvena, stručna i druga 
savjetovanja i skupove o pitanjima za koja je javnost 
zainteresirana,  dužna je  sredstva javnog 
priopćavanja obavijestiti o tome i omogućiti im 
nazočnost.
� Ravnatelj je dužan odrediti službenika za 
informiranje za ostvarivanje prava na pristup 
informacijama kojima raspolaže Ustanova.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Opći akti koje donosi Upravno vijeće donijet će se u 
roku 90 dana od dana upisa Ustanove u sudski 
registar sukladno aktu o osnivanju.
Opći akti koje donosi ravnatelj donijet će se u roku 
od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 40.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 13 Strana: 2641



objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

UPRAVNO VIJEĆE 
CENTRA ZA RAZVOJ 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 012-03/18-01/01
URBROJ: 2178/01-36-01-18-1
Slavonski Brod, 29. lipanj 2018.

Predsjednik 
Upravnog vijeća

Damir Princip, v.r.
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OPĆINA  BEBRINA

41.

 Temeljem članka 61. stavka 4. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 19/13, 137/15 i 123/17) i 
članka 32. Statuta općine Bebrina („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/18) 
Općinsko vijeće na svojoj 11. sjednici dana 05.lipnja 
2018. godine donosi

ODLUKU

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

I.

Raspisuju  se izbori za članove/članice 
Vijeća mjesnih odbora na području općine Bebrina i 
to:

1. Mjesni odbor  Banovci
2. Mjesni odbor  Bebrina
3. Mjesni odbor  Dubočac
4. Mjesni odbor  Kaniža
5. Mjesni odbor  Stupnički Kuti
6. Mjesni odbor  Šumeće
7. Mjesni odbor  Zbjeg 

II.

� Za dan provedbe izbora  određuje se 
nedjelju 9. rujna 2018.godine u vremenu od 7,00 do 
19,00 sati.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje mandat svih članova mjesnih odbora u 
općini Bebrina.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
nakon objave u “Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA 

KLASA: 021-05//18-01/40
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 08. lipnja 2018. godine
� �

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing., v.r.
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42.

 Na temelju članka 27. i članka 35. stavka 1. 
točka 2. 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, 137/15. i 123/17.), članka 32. Statuta općine 
Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 02/2018), a u svezi članka 30. stavak 
5. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge  
i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa 
ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. 
(„Narodne novine“, br. 48/18.)  Općinsko vijeće 
općine Bebrina na svojoj 12. sjednici održanoj dana 
16. srpnja  2018. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području općine Bebrina za projekt 

"Rekonstrukcija građevine javne i društvene 
namjene"

Članak 1.

 Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini 
Bebrina za provedbu ulaganja na području jedinice 
lokalne samouprave općine Bebrina unutar Mjere 07 
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. u 
projekt "Rekonstrukcija građevine javne i društvene 
namjene" u naselju Bebrina. 

Članak 2.

 Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se 
prijaviti na natječaj za provedbu podmjere 7.4. 
“Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 
provedba tipa Operacije 7.4.1. „Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu“ Programa ruralnog 
razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. 

Članak 3.

 Ova suglasnost daje se na temelju „Opisa 
projekta“ koji je prilog ove Odluke te čini njezin 
sastavni dio.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA_021-05/18-01/41
URBROJ:2178/02-3-18-1
Bebrina, 16. srpnja 2018. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća
Mijo Belegić, v.r.

43.

 Temeljem članka 32. Statuta općine Bebrina 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 02/18) i članka 12. Odluke o osnivanju Savjeta 
mladih općine Bebrina („Službeni vjesnik 
Brbodsko-posavske županije“ broj 15/17), 
Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 12. 
sjednici održanoj 16. srpnja 2018. godine donosi

ODLUKU

o izboru članova i zamjenika članova Savjeta 
mladih općine Bebrina

Članak 1.

 Ovom odlukom imenuju se članovi Savjeta 
mladih općine Bebrina.

 U Savjet mladih općine Bebrina imenuju se:

1. Kandidat: Igor Dikanović 

Zamjenik: Matej Ćukurin 
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2. Kandidat: Krešimir Filajdić 

Zamjenik: Gabrijel Babaić

3. Kandidatkinja: Magdalena Grgić 

Zamjenica: Ružica Crnac 
4. Kandidatkinja: Nikolina Jozić 
Zamjenik: Robert Ferić 
5. Kandidat: Marko Pavković
Zamjenica: Tatjana Dikanović 
6. Kandidatkinja: Monika Stipanetić 
Zamjenica: Katja Belegić 
7. Kandidatkinja: Martina Štivić 
Zamjenica: Barbara Ferić

Članak 2.

 Članovi Savjeta mladih imenuju se na 
razdoblje od 3 godine.

Članak 3.

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

KLASA:021-05/18-01/42
URBROJ:2178/02-03-18-1
Bebrina, 16. srpanj 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing., v.r.

44.

 Na temelju članka 14. stavku1. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne 
Novine" br. 10/97, 107/7. i 94/13.) i članka 32. 
Statuta općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 3/13.) Općinsko vijeće 
općine Bebrina na svojoj 12. sjednici održanoj  16. 
srpnja 2018 . godine donijelo je 

PLAN MREŽE 

dječjih vrtića 
na području općine Bebrina 

I. UVOD

Članak 1.

Planom mreže dječjih vrtića na području općine 
Bebrina utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i 
obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog 
odgoja kao javnu službu i provode program odgoja, 
obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 
socijalne skrbi za djecu rane i predškolske dobi.

Članak 2.

Općina Bebrina ima pravo i obvezu odlučivati o 
potrebama i interesima građana na svojem području 
organiziranjem i ostvarivanjem programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja.
Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka 
ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za 
djecu s područja općine Bebrina u ustanovama 
predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske 
cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno 
planiranim sredstvima u Proračunu općine Bebrina, 
za tekuću godinu.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

Na području  općine  Bebr ina   d je la tnost 
predškolskog odgoja i obrazovanja provodi  
predškolska ustanova Dječji vrtić „IVANČICA-
ORIOVAC“ iz Oriovca u tri grupe: u BEBRINI, 
ŠUMEĆU i KANIŽI u prostorijama područnih 
škola, u trajanju od minimalno 150 do 250 sati.

Članak 4.

Mrežu dječjih vrtića na području općine Bebrina čini 
dječji vrtić naveden u članku 3. ove Odluke koji 
svoju djelatnost obavlja na 3 lokacije i to:
1. Osnovna škola "Antun Matija Reljković" 

Bebrina bb, 35254 Bebrina
2. Područna škola osnovne škole "Antun 

Matija Reljković" u Kaniži, Kaniža 103
3. Područna škola osnovne škole "Antun 

Matija Reljković" u Šumeću, Šumeće 87

Članak 5.

Na lokaciji osnovne škole "Antun Matija 
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Reljković" u Bebrini program predškolskog odgoja 
i obrazovanja pohađat će djeca iz naselja Bebrina, 
Banovci i Stupnički Kuti.
Na lokaciji područne škole u Kaniži program 
predškolskog odgoja i obrazovanja pohađat će 
djeca iz naselja Kaniža.
Na lokaciji područne škole u Šumeću program 
predškolskog odgoja i obrazovanja pohađat će 
djeca iz naselja Šumeće, Zbjeg i Dubočac.

III.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Plan će se dostaviti Brodsko-posavskoj 
županiji, a u svrhu usklađivanja Plana mreža dječjih 
vrtića na njenom području. 

Članak 7.

Ovaj Plan će se objaviti  u «Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA_021-05/18-01/40
URBROJ:2178/02-3-18-1
Bebrina, 16. srpnja 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mijo Belegić, ing., v.r.
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OPĆINA  DAVOR

14.

 Na  temelju Zakona o proračunu („Narodne 
novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. 
s t a v a k  2 .  P r a v i l n i k a  o   p r o r a č u n s k o m 
računovodstvu i računskom planu („Narodne 
novine“ broj 124/14, 125/15, 87/16) i  članka 32. 
Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 12/09 i 07/13) Općinsko  
vijeće  općine  Davor na  svojoj  04. sjednici  
održanoj  09. ožujka  2018. godine, donosi  

ODLUKU

o preraspodjeli  rezultata  poslovanja  općine  
Davor  za  2017. godinu

Članak 1.

� Općina  Davor je  s  31. 12. 2017. godine 
ostvarila slijedeći poslovni rezultat:

1 .   Višak  prihoda  poslovanja  u  iznosu  od  
1.697.698,00 kn  raspoređuje  se  na

 2.    Manjak  prihoda  od nefinancijske  imovine  u  
iznosu  od  1.697.698,00 kn      

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE DAVOR

KLASA:400-01/17-01/7
URBROJ:2178/17-01-18-20
Davor, 09. ožujka 2018.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Lidija  Brlić, v.r.
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15.

 Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 
RH br, 82/15), članka 7. stavak 2. i stavak 3. 
Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika 
od katastrofa i velikih nesreća za područje 
Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (Narodne novine RH br. 
65/16), Smjernica za izradu procjene rizika za 
područje Brodsko posavske županije (KLASA: 810- 
00/17-01/06, URBROJ: 2178/1-11-01-17-1 od 
16.veljače 2017. godine) , te članaka 46. Statuta 
općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 05/18), načelnik općine Davor donosi

ODLUKU

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Davor

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade 
Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Davor, osnivanje radna skupina za izradu 
Procjene rizika od velikih nesreća te određuju 
konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području 
planiranja civilne zaštite.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Davor izrađuje se na temelju Smjernica za 
izradu procjene rizika za područje Brodsko 
posavske županije, te će se koristiti kao podloga za 
planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika 
od katastrofa te provođenju ciljanih preventivnih 
mjera. 
Postupak izrade Procjene obuhvaća pripremu 
metodologije za izradu Procjene, uputa i obrazaca za 
izradu svakog pojedinog scenarija kao podloga za 
identifikaciju, analizu, evaluaciju te izradu matrica i 
karata rizika te pregled i odobravanje Procjene.

Članak 2.

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Davor osniva se radna skupina. 

Radna skupina je dužna obavljati organizacijske, 
operativne, stručne, administrativne i tehničke 
poslove potrebne za izradu Procjene.

Radnu skupinu osnovat će načelnik općine Davor 
posebnom odlukom.

Članak 3.

Određuje se IN konzalting d.o.o. iz Slavonskog 
Broda, Baranjska 18, kao konzultant iz prve grupe 
stručnih poslova u području planiranja civilne 
zaštite, tijekom izrade Procjene rizika.

Članak 4.

Kao prioritetne prijetnje smatraju se, sukladno 
Kriterijima, prijetnje koje su u državnoj procjeni 
rizika za područje Brodsko posavske ocjenjene 
visokim ili većim rizikom kako slijedi:

1. poplave izazvane izlijevanjem kopnenih 
vodnih tijela,

2. potres.
3. ekstremne vremenske pojave,
4. epidemije i pandemije.

U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu 
procjene rizika na području Brodsko posavske 
županije utvrđena su još tri dodatna rizika koji su 
karakteristični za pojedine JLS kako slijedi:
1. Tehničko – tehnološke opasnosti sa opasnim 

tvarima (industrijske neseće, nesreće na 
odlagalištima otpada i onečišćenje kopnenih 
voda).

2. Tehničko – tehnološke i druge nesreće u 
prometu ( nesreće u cestovnom i željeznicom 
prometu).

3. Degradacija tla ( klizišta).

Članak 5.

Voditelj radne skupine dostavlja Prijedlog procjene 
glavnom koordinatoru koji dostavlja Općinskom 
vijeću prijedlog procjene rizika na donošenja.

Voditelj radne skupine, nakon donošenja Procjene, 
nastavlja s praćenjem događaja i kretanja od značaja 
za procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o 
promjenama, jedan puta godišnje ili po potrebi 
izvješćuje glavnog koordinatora.

Radna skupina za izradu Procjene predlaže glavnom 
koordinatoru pokretanje postupaka izmjena i 
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dopuna Procjene, odnosno ažuriranja Procjene.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Davor izrađuje se najmanje jednom u tri 
godine te usklađivanje i usvajanje mora provesti do 
kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem 
ciklusu.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Davor može se izrađivati i češće, ukoliko se u 
trogodišnjem periodu nastupi značajna promjena 
ulaznih parametara u korištenim scenarijima i 
postupcima analiziranja rizika ili ako se prepozna 
nova prijetnja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINA DAVOR
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 810-03/18-01/3
URBROJ: 2178/17-01-18-01
Davor, 05. srpnja 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Đuro Anđelković, prof., v.r.
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OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

32.

 Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o 
zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 
153/13, 78/15 i 12/18) i članka 29. stavak 2. Uredbe 
o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš (“Narodne novine” broj 03/17), 
načelnik općine Donji Andrijevci, dana 13.7.2018. 
godine donosi

ODLUKU

 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš 3. izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja općine 
Donji Andrijevci

 I.

 Donošenjem ove Odluke započinje 
postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
na okoliš 3. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu 
3.Izmjene i dopune PPUO). 

 Postupak ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš 3. Izmjene i dopune 

PPUO provodi Općina Donji Andrijevci, u suradnji 
sa Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i 
zaštitu okoliša Brodsko-posavske  županije.

II.

 Nositelj izrade 3. Izmjena i dopuna PPUO 
Donji Andrijevci i tijelo nadležno za provođenje 
postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
na okoliš je Jedinstveni upravni odjel općine.

III.

 Razlozi za izradu 3. Izmjena i dopuna PPUO 
proizlaze iz potrebe:         

- Tijekom primjene važećeg Prostornog plana 
općine Donji Andrijevci pokazala se 
potreba za ovim izmjenama i dopunama 
koja je proizašla iz potrebe omogućavanja 
boljeg održivog prostornog uređenja općine 
v e z a n o  z a  o s i g u r a n j e  o d r ž i v o g  
gospodarenja otpadom i manjih korekcija 
vezanih za sadržaje rekreacije, usklađenje 
vezano za vlasničke odnose kao i zatečeno 
stanje u prostoru.
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 IV.

 Ciljevi i programska polazišta 3. Izmjena i 
dopuna PPUO  su slijedeći:

- usklađenja Prostornog plana s izmjenama i 
dopunama Prostornog plana Brodsko-
posavske županije (PP BPŽ „Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
04/01, 06/05, 11/07 i 14/08 - pročišćeni 
tekst, 5/10 i 9/12), posebice u segmentu  
zaštite prostora, gospodarenje s otpadom, 
obnovl j iv i  i zvor i  energ i je ,   t r asa 
infrastrukture;    

- usklađenje  Prostornog plana s Zakonom o 
prostornom uređenju s pratećim aktima, u 
segmentu odredbi  za provođenje i 
kartografskih prikaza: definiranje i 
razgraničenje građevinskih područja 
naselja i izdvojenih građevinskih područja 
nase l j a  kao  i  i zdvo jen ih  d i j e lova 
građevinskih područja naselja, analiza 
potreba urbane sanacije, analiza potreba 
izrade prostornih planova nižeg reda sa 
smjernicama ili definiranje uvjeta provedbe  
zahvata s detaljnošću urbanističkog plana 
uređenja, uvjete provedbe zahvata u 
g rađev insk im područ j ima  i  i zvan 
građevinskih područja i sl.;

- usklađenje  Prostornog plana s Zakonom o 
zaštiti okoliša (NN 80/13, 163/12 i 12/18) s 
pratećim aktima i Zakona o zaštiti prirode 
(NN 80/13 i 15/18) s pratećim aktima;

- zahtjevi i smjernica javnopravnih tijela 
od ređen ih  od lukom:  usk l ađen je  i 
definiranje cestovne infrastrukture svih 
razina s definiranjem zaštitnih pojaseva, 
usklađenje u segmentu razvoja željezničke 
infrastrukture, usklađenje u segmentu 
magistralnih naftovoda, produktovoda i 
pl inovoda,  definiranje u segmentu 
e l e k t r o n i č k e  k o m u n i k a c i j s k e 
infrastrukture, definiranje i izmjena i 
dopuna kartografskog prikaza i odredbi za 
provođenje u segmentu zaštite kulturne 
baštine, omogućavanje izgradnje lokalne 
komunalne infrastrukture i ostali zahtjevi;

- omogućavanja boljeg održivog  prostornog 
uređenja općine na temelju analize tijela 
općine: definiranje   i analiza trase 

obilaznice  i ostalih prometnica svih razina 
kako grafički tako i kroz odredbe za 
provođenje uz analizu širina koridora, 
analiza potreba zona športa i rekreacije, 
m a n j e  k o r e k c i j e  n a m j e n a  u n u t a r 
građevinskih područja, omogućavanje 
i z g r a d n j e  r e c i k l a ž n i h  d v o r i š t a , 
omogućavanje razvoja gospodarskih 
aktivnosti kroz definiranje sadržaja 
postojeće gospodarske zone, manje 
korekcije građevinskih područja sukladno 
zatečenom stanju, detaljnija analiza i 
razrada odredbi za provođenje s dopunom 
istih;

- manje korekcije građevinskih područja 
naselja slijedom usklađenja s digitalno 
katastarskom podlogom,  usklađenje sa 
zatečenim stanjem, i realnim potrebama 
n a s e l j a  s u k l a d n o  d e m o g r a f s k i m 
pokazateljima i trendovima; 

V.

 Obuhvat 3. Izmjene i dopune PPUO Donji 
Andrijevci određen je administrativnim granicama 
područja općine, sukladno Zakonu o područjima 
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj 
(“Narodne novine” broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 
46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15). 

3. Izmjene i dopune PPUO planirane su u 
tekstualnom i grafičkom dijelu. 

VI.

 Radnje koje će se provesti u postupku 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o 
zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 
153/13, 78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“ broj 03/17) i odredbama 
posebnih propisa iz područja iz kojeg se Izmjene i 
dopune PPUO donose i to redoslijedom provedbe u 
Prilogu I ove Odluke.
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VII.

 U postupku ocjene o potrebi strateške 
procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i 
osobe:

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I 

ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, 

Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB,

2. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel 

za komunalno gospodarstvo i zaštitu 

okoliša, P. Krešimira IV br. 1, 35 000 

Slavonski Brod;

Javna ustanova

3.  Natura Slavonica, P. Krešimira IV br. 1, 35 

000 Slavonski Brod;

4. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 

Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 

26 a, 35 000 Slavonski Brod;

5. Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška, J.J. 

Strossmayera 11, 35 400 Nova Gradiška;

6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za 

srednju i donju Savu, VGI „BRODSKA 

POSAVINA“, Šetalište braće Radić 22, 

35000 Slavonski Brod;

7. URED DRŽAVNE UPRAVE U BPŽ, 

Služba za gospodarstvo i imovinsko-

pravne poslove, P. Krešimira IV. br. 1, 

35000 Slavonski Brod;

8. Općina Garčin, Kralja Tomislava 92, 35 212 

Garčin;

9. Općina Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, 35 

213 Oprisavci

10. Općina Velika Kopanica, Ulica Vladimira 

Nazora 1, 35 221 Velika Kopanica;

11. Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 

35 210 Vrpolje;

12. Općina Trnova, Ivana Meštrovića 2, 31 411 

Trnava.

VIII.

 Općina Donj i  Andri jevci  dužna je 
informirati javnost, sukladno odredbama Zakonu o 
zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 
153/13, 78/15 i 12/18) i odredbama Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne 
novine“ broj 64/08), kojima se uređuje informiranje 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša. 

IX.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesnik BPŽ“ i na 
službenoj internetskoj stranici općine Donji 
Andrijevci. 

KLASA: 350-01/18-01/17

URBROJ: 2178/04-03-18-5
Donji Andrijevci, 13.7.2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Marijanović, v.r.
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OPĆINA  GARČIN

42.

  � Na temelju članka 33. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novin'' br. 33/01,60/01 - vjerodostojno 
tumačenje, 129/05,109/07,128/08, 36/06, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)  i članka 32. 
Statuta općine Garčin (''Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije'' 02/18), Općinsko vijeće općine 
Garčin na 9. sjednici održanoj 08. lipnja 2018. 
godine, donosi

POSLOVNIK

Vijeća općine Garčin

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

� Rad i djelovanje Općinskog vijeća općine 
Garčin i radnih tijela Općinskog vijeća uređuje se 
Poslovnikom Vijeća općine Garčin (u daljnjem 
tekstu: Poslovnik).

Članak 2.

Ovim Poslovnikom se uređuje način konstituiranja 
Općinskog vijeća, prava i dužnosti vijećnika, izbor 
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
osnivanje i rad radnih tijela Vijeća, odnosi i suradnja 
Općinskog vijeća i Općinskog Načelnika i drugih 

tijela lokalne uprave i samouprave, način rada 
Vijeća, način donošenja akata općine te program 
rada Vijeća općine Garčin.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG 
VIJEĆA

Članak 3.

� Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog 
vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave 
izbornih rezultata.

� Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća 
saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za poslove lokalne i  područne 
(regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti, 
koji može utvrditi dnevni red.

� Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u 
zakazanom roku, ovlašetni sazivač odmah će sazvati 
novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u 
roku od 15 dana.

� Općinsko vijeće konstituirano je izborom 
predsjednika Općinskog vijeća na prvoj sjednici na 
kojoj je prisutna većina članova Općinskog vijeća.

� Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do 
izbora predsjednika, predsjeda najstariji član.

� Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, 
može se izvesti himna Republike Hrvatske ''Lijepa 
naša domovino''.
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Članak 4. 

� Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća 
ima obavezni slijedeći dnevni red:

- Utvrđivanje kvoruma,

1. Izbor Mandatno-imunitetne komisije,
2. Izvješće Mandatno-imunitetne komisije i 

verifikacija članova općinskog Vijeća,
- Utvrđivanje najstarijeg člana općinskog vijeća 

koji će preuzeti predsjedavanje sjednicom,
3. Svečana prisega članova općinskog vijeća,
4. Izbor Komisije za izbor i imenovanja,
5. Izbor predsjednika i potpredsjednika 

općinskog vijeća.

Članak 5.

� Potvrdu mandata novoizabranim članovima 
Općinskog vijeća na osnovu izvješća Izborne 
komisije o izboru obavlja Vijeće na prijedlog 
Mandatno-imunitetne komisije.

� Članu Vijeća kojem je prestao mandat u smislu 
članka 8. Zakona o izborima članova predstavničkih 
tijela jedinice lokalne samouprave i uprave 
nasljeđuje zamjenik kome Vijeće na prijedlog 
Mandatno-imunitetne komisije potvrđuje mandat.

Članak 6.

� Mandatno-imunitetna komisija razmatra 
izvješće Izborne komisije i izborne akte, te ispituje 
da li su izbori pravilno provedeni i o utvrđenom 
stanju podnosi izvješće Vijeću.

� Ako Mandatno-imunitetna komisija nije 
osporila niti jedan mandat članova Vijeća o izvješću 
te komisije glasuje se u cjelini. 

U protivnom, prvo se glasuje o cjelini o svim 
neospornim mandatima, a zatim o svakom 
osporenom mandatu. 

Članak 7.

� Poslije potvrde mandata članovima Vijeća, 
članovi Vijeća daju svečanu prisegu u tekstu koji je 
glasi: Prisežem da ću prava i obveze člana 
Općinskog vijeća obavljati  savjesno radi 
gospodarskog i socijalnog probitka Republike 
Hrvatske i da ću se u obavljanju dužnosti člana 
Općinskog vijeća pridržavati Ustava, Zakona i 

Statuta općine i da ću štititi ustavni poredak 
Republike Hrvatske.

� Potpisana prisega prilaže se materijalima o 
potvrdi mandata članova Vijeća.

� Prisega  č lanova  Vi jeća  da je  se  pred 
predsjednikom Vijeća.

Članak 8.

� Potvrdom mandata i davanjem svečane prisege 
član Vijeća stječe sva prava i dužnosti člana Vijeća 
utvrđena Zakonom, Statutom općine i ovim 
Poslovnikom.

Članovi Vijeća kojima je mandat osporen, a 
naknadno potvrđen ili koji nisu bili iz objektivnih 
razloga prisutni na konstituirajućoj sjednici Vijeća, 
kao i onih koji su naknadno izabrani, dati će prisegu 
na prvoj sjednici Vijeća na kojoj su prisutni.

Članak 9.

� Nakon izbora Mandatno-imunitetne komisije, 
dane prisege vijećnika, izbora Komisije za izbor i 
imenovanje i izbora predsjednika Općinskog vijeća i 
potpredsjednika Općinskog vijeća, predsjednik 
Općinskog vijeća može predložiti dnevni red radnog 
dijela konstituirajuće sjednice.

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 10.

� Obavljajući svoja prava i dužnosti iz 
samoupravnog djelokruga odlučivanja, Vijeće i 
njegova radna tijela u okviru zakona i Statuta općine 
organizira svoj rad tako:

- da se postupak odlučivanja u Vijeću temelji na 
prijedlogu Općinskog Načelnika ili zamjenika 
Načelnika, te inicijativama i prijedlozima članova 
Vijeća i njegovih radnih tijela,
- da se inicijative građana razmatraju s dužnom 
pažnjom i da se o njima donose odgovarajući 
zaključci,
- da se prati izvršenje akata i mjera koje je 
usvojilo Vijeće i da se ukazuje Načelniku ili 
zamjeniku Načelnika, Jedinstvenom upravnom 
odjelu općine i organizacijama kojima je povjereno 
obavljanje poslova od interesa za Općinu na 
propuste do kojih dolazi u izvršenju akata Vijeća,
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- da osigurava javnost svog rada, zakonitost i 
odgovornost u radu.

1. Prava članova Vijeća

Članak 11.

� Članovi Vijeća izabrani na višestranačkim i 
demokratskim izborima na četiri godine stječu prava 
i dužnosti danom potvrde mandata i davanja svečane 
prisege.

� Vijećnik ima prava i dužnosti utvrđena 
zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom, a osobito:

- prisustvovati sjednici Vijeća, sjednicama 
radnih tijela u koja je imenovan i sudjelovati u 
njihovom radu i odlučivati,

- prisustvovati sjednicama radnih tijela iako nije 
član tih tijela, te pravo sudjelovati u njihovom 
radu, ali bez prava odlučivanja, 

- predlagati Vijeću donošenje odluka i drugih 
akata iz samoupravnog djelokruga općine,

- predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz 
djelokruga rada Općinskog vijeća,

- predlagati Vijeću da uputi zahtjeve Hrvatskom 
Saboru za donošenje zakona ili drugih propisa 
iz njegove nadležnosti,

- sudjelovati u raspravi i glasati o prijedlogu akta,
- postavljati pitanja Načelniku, zamjeniku 

Načelnika i drugim tijelima općine o njihovom 
radu, sukladno Poslovniku,

- postavljati pitanja i tražiti podatke od 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela ili 
osoba koje oni ovlaste,

- postaviti pitanje i tražiti odgovor od općinskih 
službi i organizacija koje obavljaju poslove od 
interesa za Općinu iz  samoupravnog 
djelokurga,

- mogu se koristiti stručnim i tehničkim 
uslugama Jedinstvenog upravnog odjela, 
potrebnim za obavljanje poslova vijećnika,

- biti biran u radna tijela Općinskog vijeća,
- tražiti obavijesti i uvide u materijale ili 

dopunsku dokumentaciju o temama koje su na 
dnevnom redu ili se pripremaju za sjednice 
Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član,

- tražiti druge obavijesti koje su mu kao 
v i j e ć n i k u  p o t r e b n e  r a d i  p o t p u n i j e g 
upoznavanja i praćenja problema na koje 
nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

Vijećniku se dostavljaju:
- materijali o kojima će se raspravljati na sjednici 

Vijeća,

- materijali o kojima će se raspravljati na sjednici 
radnog tijela čiji je član,

Članak 12.

� Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i 
prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za 
glasovanje u radu Općinskog vijeća.

� Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka koje 
sazna u obnašanju dužnosti, koji su u skladu s 
posebnim propisima klasificirani određenom 
oznakom tajnosti.

Članak 13.

� Članovi Vijeća obavljaju svoju funkciju 
počasno i imaju pravo na naknadu troškova i 
izgubljenu zaradu prema posebnoj odluci 
Općinskog vijeća općine Garčin.

� Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi. 

Članak 14.

� Član Vijeća je dužan izvršavati zadatke koje mu 
povjeri Vijeće, odnosno tijelo Vijeća čiji je član.

� Član Vijeća ne može bez opravdanog razloga 
odbiti obavljanje svoje dužnosti i zadatke koje mu u 
okviru samoupravnog djelokruga općine povjeri 
Vijeće, odnosno radno tijelo čiji je član.

Članak 15.

� U zauzimanju stavova o pitanjima o kojima 
odlučuje Vijeće, član Vijeća je samostalan u 
odlučivanju i glasovanju.

� Član Vijeća može, kada ima izričite instrukcije i 
stavove svoje političke stranke o pojedinom pitanju, 
ovisno o tijeku diskusije u Vijeću o tom pitanju, 
zatražiti da se rasprava odgodi kako bi se u klubu 
stranke članova Vijeća moglo ponovo razmotriti 
pitanje koje je na dnevnom redu i zauzeti stavovi. 

Vijeće će na zahtjev tog člana odgoditi odlučivanje 
za 30 minuta.

� Ako se ne postigne suglasnost klubova stranaka 
članova Vijeća, o pitanju koje je na dnevnom redu 
odlučuje Vijeće glasovanjem natpolovičnom 
većinom nazočnih članova Vijeća na sjednici.
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2. Prisustvovanje sjednicama Vijeća

Članak 16.

� Član Vijeća ima pravo i dužnost prisustvovati 
sjednici Vijeća, sjednicama radnih tijela u koja je 
imenovan i sudjelovati u njihovom radu i odlučivati.

� Član Vi jeća  ima pravo pr isus tvovat i 
sjednicama radnih tijela Vijeća iako nije član tih 
tijela, te pravo sudjelovati u njihovom radu, ali bez 
prava odlučivanja. 

Članak 17.

� Član Vijeća koji je spriječen prisustvovati 
sjednici Vijeća dužan je o tome pravodobno 
izvijestiti predsjednika Vijeća.

� Član Vijeća dužan je postupiti na jednak način i 
u slučaju kada iz opravdanih razloga u tijeku rada 
Vijeća ili njezinih radnih tijela kojih je član treba 
napustiti sjednicu.

Članak 18.

� Ukoliko član Vijeća nije u mogućnosti 
obavijestiti predsjednika Vijeća da ne može 
prisustvovati sjednici, obavijest može dostaviti 
tijelu Jedinstvenog upravnog odjela nadležnom za 
poslove Općinskog vijeća uz navođenje razloga 
zbog kojih ne može prisustvovati sjednici.

Članak 19.

� O nazočnosti članova Vijeća sjednici vodi se 
evidencija o kojoj se brine tajništvo Vijeća.

� Ako član Vijeća neopravdano izostaje sa 
sjednice ili njenog radnog tijela čiji je član, 
predsjednik Vijeća opominje ga pismeno i o tome 
obavještava klub političke stranke čiji je član.

3.  Podnošenje prijedloga

Članak 20.

� Član Vijeća ima pravo podnositi prijedloge 
akata iz samoupravnog djelokruga općine i 
podnositi inicijativu da se na županijskoj skupštini i 
putem zastupnika Hrvatskog Sabora Republike 
Hrvatske raspravi određeno pitanje. 

Data inicijativa je podržana ako se o njoj izjasni 
natpolovična većina članova Vijeća.

� Član Vijeća može predložiti provođenje ankete 
po određenim pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga općine, te predlagati Vijeću da uputi 
zahtjeve Hrvatskom Saboru za donošenje zakona ili 
drugih propisa iz njegove nadležnosti.

Članak 21.

� Član Vijeća ima pravo predložiti raspravu:

- o stanju u pojedinim područjima života iz 
samoupravnog djelokruga općine,

- o pitanju zakonom utvrđenog nadzora i 
predlagati mjere za ostvarivanje tog nadzora,

- o pitanjima koja se odnose na odlučivanje iz 
samoupravnog djelokruga općine, kao i na rad 
nNačelnika i zamjenika Načelnika, na 
izvršavanju odluka i drugih akata Vijeća, na rad 
Jedinstvenog upravnog odjela i organizacija 
koje obavljaju poslove od interesa za Općinu.

4.  Postavljanje pitanja

Članak 22.

� Član Vijeća ima pravo tražiti objašnjenja i 
obavijesti od Načelnika općine, zamjenika 
Načelnika općine i drugih tijela općine o pitanjima 
koje se odnose na njihov rad.

Članak 23.

� Član Vijeća ima pravo postaviti pitanje i tražiti 
odgovor od Jedinstvenog upravnog odjela i 
organizacija koje obavljaju poslove od interesa za 
Općinu iz samoupravnog djelokruga, kao i o 
pitanjima koja su mu potrebita u cilju pravilnog 
obavljanja svoje dužnosti.

Članak 24.

� Član Vijeća postavlja pitanja u pravilu 
pismenim putem predsjedniku Vijeća ili usmeno na 
sjednici Vijeća.

� Predsjednik Vijeća ovisno o sadržaju pitanja, 
dostavit će pitanje Načelniku ili zamjeniku 
Načelnika, odnosno pročelniku Jedinstvenog 
upravnog odjela ili organizaciji koja obavlja poslove 
od interesa za Općinu radi dostavljanja odgovora.
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Članak 25.

� Na postavljena pitanja koja su postavljena 
pismenim putem prije dana utvrđenog za održavanje 
sjednice, odgovori se daju u pravilu prije utvrđivanja 
dnevnog reda sjednice Vijeća.

Članak 26.

� Na pitanja postavljena na početku ili tijeku 
sjednice Vijeća odgovori se mogu dati na istoj 
sjednici.

� Ako se odgovor ne bi mogao dati na istoj 
sjednici, odgovor će se obavezno dati u pismenoj 
formi najkasnije osam dana prije dana određenog za 
održavanje sljedeće sjednice Vijeća ili na samoj 
sjednici Vijeća.

� Kada se odgovor daje u pismenoj formi, 
potrebito je prethodno utvrditi koji će organ odnosno 
tijelo ili organizacija dati odgovor.

Članak 27.

� Pitanja koja postavljaju članovi Vijeća na 
samoj sjednici moraju biti  kratka i jasno 
formulirana.

Članak 28.

� Nakon primljenog odgovora član Vijeća može 
na sjednici Vijeća postaviti dopunsko pitanje, te 
predložiti da se o predmetu na koje se pitanje odnosi 
provede rasprava na jednoj od narednih sjednica.

� O prijedlogu odlučuje Vijeće bez rasprave.

5. Obavješćivanje

Članak 29.
�
Član Vijeća ima pravo biti redovito obaviješten o 
svakom pitanju o kojem se raspravlja i odlučuje u 
Vijeću, te o drugim pitanjima koja su mu potrebita 
radi obavljanja dužnosti člana Vijeća, a osobito:

- o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, Načelnika 
ili zamjenika Načelnika i Jedinstvenog 
upravnog odjela općine, te organizacija koje 
obavljaju poslove od interesa za Općinu,

- o stanju, problemima i osnovnim zadacima iz 
oblasti društvenog života koji spadaju u 
samoupravni djelokrug općine,

- o korištenju i uporabi imovine i radu 

organizacija kojima je data na raspolaganje i 
upravljanje ta imovina, i

- o svakom pitanju koje treba biti predmet 
rasprave na sjednici Vijeća.

Članak 30.

� Član Vijeća ima pravo tražiti izviješća od 
Načelnika općine ili zamjenika Načelnika općine, te 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Garčin i organizacija koje obavljaju poslove od 
interesa za Općinu u okviru samoupravnog 
djelokruga općine, a koji su dužni pružiti mu traženo 
objašnjenje.

� Izviješće se traži u pravilu pismenim putem, a 
ako se radi o kratkom izviješću može se tražiti i 
usmeno od odgovarajućeg obnašatelja dužnosti.

Članak 31.

� R a d i  š t o  p o t p u n i j e g  i n f o r m i r a n j a  i 
obavješćivanja članu Vijeća se, uz materijale o 
kojima se raspravlja i odlučuje u Vijeću, dostavljaju i 
razni pregledi, te određeni informativni i 
dokumentirani materijali.

� Član Vijeća ima pravo od službe koja opslužuje 
Vijeće tražiti razna dopunska obavještenja o 
pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice, kao i o 
drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga 
općine.

� Član Vijeća ima pravo uvida u informativne i 
dokumentarne materijale koji se prikupljaju u 
Općini.

Članak 32.

� Podatke koji predstavljaju službenu tajnu ili 
koji nisu za objavljivanje, a do kojih je član Vijeća 
došao u obavljanju svoje dužnosti, ne može niti 
smije priopćiti drugima i dužan je spriječiti 
mogućnost da takvi podaci budu dostupni drugim 
osobama.

Članak 33.

� Načelnik općine utvrđuje prigodom dostave 
materijala za sjednicu Vijeća koji se materijali 
smatraju službenom tajnom.

� Način rukovođenja materijalom koji se smatra 
s lužbenom tajnom utvrđuje  se  posebnim 
pravilnikom kojeg donosi Načelnik općine.
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6.  Osiguranje uvjeta za obavljanje dužnosti 
člana Vijeća

Članak 34.

� Član Vijeća ima pravo tražiti da mu službe koje 
opslužuju Vijeće pruže stručnu pomoć u izradi 
prijedloga koji podnosi Vijeću, kao i u izvršavanju 
drugih povjerenih mu zadataka.

Članak 35.

� Član Vijeća ima pravo koristiti prostorije koje 
im je Općina dužna staviti na raspolaganje za rad i 
sastanke.

7.  Mirovanje mandata

Članak 36.

� Vijećnik Općinskog vijeća koji za vrijeme 
trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se 
prema odredbama posebnog zakona smatra 
nespojivom, dužan je o tome obavijestit i 
predsjednika Općinskog vijeća u roku od 8 (osam) 
dana od dana prihvaćanja dužnosti, a za vrijeme 
obnašanja nespojive dužnosti mandat mu miruje.

� Ako vijećnik ne dostavi obavijest iz stavka 1. 
ovog članka, mandat mu miruje po sili zakona.

� Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata 
staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku 
Općinskog vijeća.

� Mirovanje mandata na temelju pisanog 
zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog 
zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim 
Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može 
trajati kraće od šest (6) mjeseci.

� Nastavljanje s obnašanjem dužnosti vijećnika 
na temelju prestanka mirovanja mandata može se 
tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

8.   Prestanak mandata člana Vijeća

Članak 37.

� Članu Vijeća prestaje mandat u slučajevima 
utvrđenim Zakonom i Statutom općine.

� Članu Vijeća koji je podnio ostavku prestaje 
mandat kada Vijeće prihvati ostavku.

� Pisana ostavka vijećnika treba biti zaprimljena 
najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja 
sjednice Općinskog vijeća.

Članak 38.

� Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena 
na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena 
najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja 
sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod 
javnog bilježnika najranije osam dana prije 
podnošenja iste,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 
oduzeta odnosno ograničena poslovna 
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske 
odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom 
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti 
presude,

- ako odjavi prebivalište s područja općine 
Garčin, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog 
prestanka,

- smrću.

Članak 39.

� Ostavku na mandat član Vijeća podnosi 
pismeno predsjedniku Vijeća.

� Ostavka na mandat data prije nego što je 
mandat potvrđen sprječava ispitivanje da li je izbor 
člana Vijeća pravilno proveden.

Članak 40.

� O razlozima za prestanak mandata člana Vijeća 
predsjednik Vijeća izvješćuje Vijeće na sjednici.

� Vijeće utvrđuje prestanak mandata i mjesto 
člana Vijeća popunjuje se zamjenikom. 

Izabranom zamjeniku potvrđuje se mandat na prvoj 
sjednici Vijeća na kojoj bude prisutan.
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IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 41.

Predsjednika Vijeća bira Vijeće općine iz reda svojih 
članova (u daljnjem tekstu: predsjednik).
�
Izbor predsjednika Vijeća, dva potpredsjednika 
Vijeća, vrši se u pravilu javnim glasovanjem.

� Za izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća 
glasuje se pojedinačno za svakog predloženog 
kandidata.

� Vijeće može odlučiti da se izbor ovih 
obnašatelja funkcija provede javno dizanjem ruku 
ali i tajnim glasovanjem putem glasačkih listića.

� Za predsjednika Vijeća i potpredsjednike 
Vijeća izabran je onaj kandidat za kojeg je glasovala 
većina članova Vijeća.

� Ako kandidat ne dobije većinu članova Vijeća, 
glasovanje se ponavlja.

� Komisija za izbor i imenovanje dužna je za 
ponovoljeno glasovanje predložiti novog kandidata 
po postupku predviđenom u članku 51. ovog 
Poslovnika. 

� Općinsko vijeće smatra se konstituiranim 
izborom predsjednika Vijeća na prvoj sjednici na 
kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

� Novoizabrani predsjednik Vijeća preuzima 
daljnje vođenje sjednice.

Članak 42.

� Predsjednik predstavlja i zastupa Vijeće.

� U obavljanju predsjedničkih poslova:

- predstavlja Općinsko vijeće,
- saziva s jednice  Vijeća i  predsjedava 

sjednicama,
- pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu o 

pojedinim pitanjima iz djelokruga Vijeća, 
- prima prijedloge za dnevni red sjednice, 
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda, 
- vodi sjednicu Vijeća, 
- stavlja prijedloge akata na glasovanje te 

utvrđuje njihovo donošenje,

- brine se o primjeni Poslovnika Vijeća, te o 
načelu javnosti rada Vijeća,

- potpisuje akte koje donosi Vijeće,
- ostvaruje suradnju s mjesnom samoupravom i 

građanima radi odlučivanja o inicijativi 
građana,

� Predsjednik Vijeća brine se o ostvarivanju 
programa rada Vijeća i njegovih radnih tijela, o 
suradnji Vijeća s vijećima susjednih općina i 
županijskom skupštinom.
�
Predsjednik Vijeća tumači odredbe Poslovnika u 
pogledu rada Vijeća i njegovih radnih tijela, te 
obav l ja  i  d ruge  pos love  određene  ov im 
Poslovnikom.

Članak 43.

� Predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći 
akt predstojniku ureda državne uprave Brodsko-
posavske županije zajedno sa izvatkom iz zapisnika 
koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta 
propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana 
od dana donošenja općeg akta.

� Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz 
stavka 1. ovog članka bez odgode dostaviti 
Načelniku.

Članak 44.

� Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u 
radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju 
poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.

� Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog 
vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti 
predsjednika.

Članak 45.

� Predsjednik i potpredsjedici Općinskog vijeća 
za svoj rad odgovorni su Općinskom vijeću.

� Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja 
može  se  pokrenut i  pos tupak  razr ješen ja 
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

� Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog 
vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati 
obrazloženje prijedloga.
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� Predsjednik,  odnosno potpredsjednik 
Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o 
prijedlogu.

� Predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog 
vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 
dana od kada je prijedlog zaprimljen.

� Odluka o razrješenju donosi se većinom 
glasova svih vijećnika.

� Ako Općinsko vijeće donese odluku o 
razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika 
Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju 
obavljanja dužnosti im prestaju danom donošenja 
odluke o razrješenju od dužnosti, ako odlukom o 
razrješenju nije drukčije određeno.

Članak 46.

� Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća 
mogu dati ostavku na dužnost.

� Dužnost im prestaje danom kada Općinsko 
vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na 
dužnost, a najkasnije tridesetog dana od dana 
podnošenja ostavke.

Članak 47.

� Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika 
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere 
novoga, Općinsko vijeće određuje koji od 
potpredsjednika Općinskog vijeća ima sva prava i 
dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi 
predsjednik.

� Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od 
donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati 
novog predsjednika.

V. RADNA TIJELA VIJEĆA

Članak 48.

� Općinsko vijeće osniva radna tijela radi 
pripreme, raspravljanja i mišljenja o prijedlozima za 
donošenje odluka o pitanjima iz djelokruga 
Općinskog vijeća, inicijativa te praćenja i 
provođenja utvrđene politike, zadaća i odluka od 
interesa za Općinskog vijeće.

� Radna tijela Općinskog vijeća osnovana 
Statutom općine Garčin su:

1. Mandatno-imunitetna komisija,
2. Komisija za izbor i imenovanja, i 
3. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost.

Naziv, djelokrug rada radnih tijela, njihova 
ovlaštenja i broj članova utvrdit će se posebnom 
odlukom Vijeća.

Članak 49.

� Radno tijela navedena u čl. 48. stavak 2. imaju 
predsjednika i određeni broj članova koji se imenuju 
na 4 godine.

� Predsjednika i članove radnih tijela, na 
prijedlog Komisije za izbor i imenovanje imenuje 
Vijeće na svojoj sjednici javnim glasovanjem.

Članak 50.

Radna tijela Vijeća rade na sjednicama.

Sjednicu saziva predsjednik radnog tijela na osnovu 
zaključka Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća 
ili na svoju inicijativu.

Radno tijelo može na svoje sjednice pozivati 
određene stručnjake radi davanja mišljenja o nekom 
značajnijem pitanju koje se raspravlja na sjednici 
radnog tijela.

Na sjednici radnog tijela obavezno prisustvuje 
predlagač akta o kome se raspravlja. On je dužan da 
obrazloži prijedlog akta i da odgovori na sva nejasna 
pitanja.

Svoje stavove o pojedinom pitanju radno tijelo 
donosi većinom glasova prisutnih.

Članak 51.

� Stavove radnog tijela na sjednici Vijeća iznosi 
predsjednik ili član koga odredi radno tijelo.

� Radno tijelo iznosi stavove i mišljenja o 
predmetu na sjednici Vijeća prije rasprave o tom 
predmetu.

� U svemu ostalom na rad tijela shodno se 
primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje se 
odnose na rad Vijeća.
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1. Mandatno-imunitetna komisija

Članak 52.

� Mandatsko-imunitetna komisija provjerava 
uvjerenja o izboru članova Vijeća, izbornu 
dokumentaciju i eventualne žalbe na izborni 
postupak, te utvrđuje da li postoje smetnje za 
potvrdu mandata svakog pojedinog člana Vijeća.

Mandatna komisija također:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava 
Općinsko vijeće o provedenim izborima za 
Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, 
temeljem objavljenih rezultata nadležnog 
izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 
ostavkama na vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 
počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika 
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 
dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
mirovanja mandata vijećnika,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
mandata kada se ispune zakonom predviđeni 
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su 
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 
zamjeniku vijećnika. 

Članak 53.

� U Mandatno-imunitetnu komisiju bira se tri 
člana Općinskog Vijeća. 

Izbor se obavlja javnim glasovanjem.

� Komisija između sebe bira svog predsjednika.

Članak 54.

� Mandatno-imunitetna komisija sastaje se 
odmah nakon izbora i ispituje na osnovi uvjerenja o 
izboru i izbornih akata, te eventualnih žalbi na 
provedene izbore izbor svakog pojedinog člana 
Vijeća i odlučuje čiji će mandat predložiti Vijeću na 
potvrdu, a čiji eventualno osporiti.

� Zaključci Komisije donose se većinom glasova 
i podnose se Vijeću na potvrdu u vidu izvješća.

2. Komisija za izbor i imenovanja

Članak 55.

� Nakon potvrde mandata članova Vijeća 
predsjedavajući predlaže izbor Komisije za izbor i 
imenovanja.

� Komisija za izbor i imenovanja broji pet 
članova.

� Članovi komisije biraju se javnim glasovanjem 
iz redova članova Vijeća.

� Predsjednika komisije bira Općinsko vijeće.

Članak 56.

� Komisija za izbor i imenovanje u konzultaciji s 
političkim strankama koje su na izborima dobile 
većinu vijećnika predlaže kandidate za predsjednika 
Vijeća, potpredsjednike Vijeća.

� O kandidatima za obnašatelje funkcija iz st. 1. 
ovog članka moguće je  i  međustranačko 
dogovaranje.

Članak 57.

Komisija za izbor i imenovanja predlaže također:

- i z b o r  i  r a z r j e š e n j e  p r e d s j e d n i k a  i 
potpredsjednika Općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela 
Općinskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba 
određenih ovim Statutom i drugim odlukama 
Općinskog vijeća,

- propise o primanjima vijećnika, te naknade 
troškova vijećnicima za rad u Općinskom 
vijeću.

3. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost

Članak 58.�

� Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost ima 3 člana koji između sebe biraju 
predsjednika.

� Članove komisije za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost bira Općinsko vijeće na prvoj 
sjednici Općinskog vijeća iz redova članova Vijeća, 
na prijedlog predsjedatelja Općinskog vijeća.
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� Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost:

- predlaže Statut općine i Poslovnik Općinskog 
vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu 
Statuta općine odnosno Poslovnika Općinskog 
vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata 
koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove 
usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te 
u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje 
mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

- obavlja i druge poslove određene ovim 
Statutom.

VI. ODNOS I SURADNJA OPĆINSKOG 
VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA, TE 
DRUGIH TIJELA LOKALNE UPRAVE I 
SAMOUPRAVE

Članak 59.

� Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo 
građana i tijelo lokalne samouprave u okviru prava i 
dužnosti općine donosi opće propise i druge akte 
kojima se iz samoupravnog djelokruga uređuju 
prava, obveze i pravni interesi građana i drugih 
pravnih subjekata. 

Kao predstavničko tijelo općine upućeno je na 
suradnju s ostalim tijelima (općinski Načelnik i 
zamjenik Načelnika i Jedinstveni upravni odjel 
općine, mjesni odbori ako su osnovani), radi i u cilju 
što učinkovitijeg obavljanja njihove dužnosti i 
nadzora kako se akti Vijeća izvršavaju u praksi.

Članak 60.

� U okviru međusobne suradnje usklađuju se 
mišljenja i utvrđuju odgovarajući stavovi radi 
rješavanja određenih pitanja i s tim u svezi obveze 
izvršne vlasti u predlaganju i provođenju zacrtane 
politike u Općini. 

Pri tome će Vijeće inzistirati da Načelnik i zamjenik 
Načelnika prate stanje u Općini, te da predlažu 
Vijeću donošenje onih propisa koje traži aktualna 
situacija i potrebe.

Članak 61.

� Međusobni odnosi razvijat će se u okviru 

utvrđenih prava svakog Općinskog tijela zakonom i 
Statutom općine.

Članak 62.

� Općinsko vijeće razvijat će suradnju s mjesnim 
odborima ako su osnovani i drugim subjektima u 
Općini radi jačanja i razvoja demokratskih odnosa i 
što učinkovitijeg rješavanja potreba građana od 
lokalnog značaja.

� Općinsko vijeće će također razvijati suradnju sa 
susjednim općinama u ci l ju usklađivanja 
zajedničkih interesa i razvoja zajedničkih 
organizacija i službi.

� Suradnju sa županijskom skupštinom Vijeće će 
razvijati u svim pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga općine kako bi se mogli donositi 
konzistentni propisi u onim djelatnostima u kojima 
je općina upućena na odlučivanje u županiji.

Članak 63.

� Načelnik općine i/ili njegov zamjenik 
prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća

� Za slučaj odsutnosti, Načelnika na sjednici 
Vijeća zamjenjuje zamjenik Načelnika.

Članak 64.

� Načelnik može odrediti svog predstavnika kao 
izvjestitelja u Općinskom vijeću povodom rasprave 
o prijedlogu odluka i drugih akata.

� Predstavnik Načelnika, prisutan na sjednicama 
Općinskog vijeća i radnih tijela, sudjeluje u 
njihovom radu, iznosi stajališta Načelnika, daje 
obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava 
Načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog 
vijeća odnosno radnih tijela.

� Ako na raspravi nije prisutan ovlašteni 
predstavnik Načelnika, Općinskog vijeće ili radno 
tijelo može, smatra li da je prisutnost izvjestitelja 
nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

Članak 65.

� O sazvan im s jedn icama preds jedn ik 
Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela 
Općinskog vijeća izvješćuju Načelnika i izvjestitelje 
najkasnije 2 dana prije dana održavanja sjednice.
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Članak 66.

� Način i postupak pokretanja opoziva načelnika 
propisan je Zakonom i Statutom.

VII.  NAČIN RADA VIJEĆA

Članak 67.

� Vijeće na sjednici obavlja Statutom općine i 
Zakonom određene poslove iz samoupravnog 
djelokruga općine.

1.  Sazivanje sjednice i dnevni red

Članak 68.

� Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća.

� Predsjednik Vijeća saziva sjednicu Vijeća po 
potrebi, na prijedlog Načelnika općine, a najmanje 
jednom u tri mjeseca.

� Predsjednik je dužan sazvati sjednicu 
Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 
jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od 
15 dana od primitka zahtjeva.

� Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne 
sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, 
sjednicu će sazvati općinski Načelnik, u daljnjem 
roku od 15 dana. 

Članak 69.

� Poziv na sjednicu Vijeća mora biti uručen 
članovima Vijeća u pravilu najkasnije pet dana prije 
dana određenog za održavanje sjednice.

� Zajedno s pozivom članovima Vijeća dostavlja 
se i prijedlog dnevnog reda te odgovarajući materijal 
za pitanja koja se predlažu za dnevni red i skraćeni 
zapisnik s prethodne sjednice.

� Poziv članovima Vijeća, prijedlog dnevnog 
reda i odgovarajući materijal za pitanja koja se 
predlažu za dnevni red i skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice može se dostaviti i elektroničkim 
putem ukoliko postoje uvjeti za to.

� Iznimno u hitnim slučajevima, predsjednik 
Vijeća može sazvati sjednicu Vijeća u roku kraćem 
od 5 dana, a dnevni red za tu sjednicu predložiti na 
samoj sjednici.

Članak 70.

� Dnevni  red s jednice  Vi jeća  predlaže 
predsjednik Vijeća.

� Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog 
reda sve predmete iz samoupravnog djelokruga 
odlučivanja općine koje mu do dana sazivanja 
sjednice podnesu ovlašteni predlagači.

Članak 71.

� Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice 
Vijeća.

� Ako predsjednik Vijeća nije u prijedlog 
dnevnog reda unio predmet kojeg je predložio 
Načelnik ili zamjenik Načelnika, a Načelnik ili 
zamjenik Načelnika ostaju pri svome prijedlogu, o 
prijedlogu se odlučuje na sjednici Vijeća bez 
rasprave.

� Na isti način odlučuje se i o prijedlogu koji daje 
ovlašteni predlagač nakon sazivanja sjednice Vijeća.

Članak 72.

� Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik 
Vijeća, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječe-
nosti, sjednicom predsjedava potpredsjednik Vijeća 
kojeg odredi predsjednik Vijeća.

Članak 73.

� Pravo i dužnost sudjelovanja u radu na sjednici 
Vijeća imaju svi članovi Vijeća, Općinski Načelnik i 
zamjenik Načelnika.

� Na sjednici mogu sudjelovati bez prava 
odlučivanja članovi komisija, odbora i drugih radnih 
tijela Vijeća koji nisu članovi Vijeća, pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela općine, komunalni 
redar, predstavnici mjesnih odbora ako su osnovani, 
članovi skupštine županije i zastupnici u Saboru 
Republike Hrvatske izabrani na području općine, 
predstavnici županije kao i stručni i javni djelatnici i 
građani koji su pozvani na sjednicu, te predstavnici 
sredstava javnog priopćavanja.

� Na sjednici mogu govoriti predstavnici 
županije i Hrvatskog Sabora Republike Hrvatske, 
kao i stručni i javni djelatnici, te građani kada izlažu 
određene stručne elaborate, odnosno kada obrazlažu 
podnijetu građansku inicijativu.
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� Na sjednici mogu govoriti strani državljani i 
gosti Vijeća koji su pozvani na sjednicu.

� Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i 
predstavnici organizacija u okviru općine dužni su 
prisustvovati sjednici Vijeća kada su na dnevnom 
redu pitanja iz djelokruga tih službi i organizacija i 
po potrebi davati odgovore i objašnjenja na pitanja 
članova Vijeća.

Članak 74.

� Nitko ne može govoriti na sjednici Vijeća prije 
nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Vijeća.

� Prijave za riječ podnose se čim se otvori 
rasprava i mogu se podnositi sve do zaključenja 
rasprave.

� U raspravi se u pravilu govori iz govornice. 

S mjesta se može govoriti samo ako to dozvoljavaju 
tehnički uvjeti da govornika svi čuju i da njegove 
riječi mogu biti zabilježene.

� Govornika može opomenuti i prekinuti u 
govoru samo predsjednik Vijeća.

� Predsjednik Vijeća osigurava da govornik ne 
bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 75.

� Predsjednik Vijeća daje riječ članovima Vijeća 
po redu kojim su se prijavili.

� Članu Vijeća koji želi govoriti o povredi 
Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog red 
predsjednik Vijeća daje riječ čim je ovaj zatraži. 

Govor tog člana Vijeća ne može trajati duže od pet 
minuta.

� Predsjednik Vijeća je dužan poslije iznijetog 
govora člana Vijeća dati objašnjenje vezano uz 
navod člana Vijeća da je povređen Poslovnik 
odnosno utvrđeni dnevni red.

� Ako navedeni član Vijeća nakon toga zatraži 
riječ da bi objasnio svoj navod koji je bio povod 
nesporazuma da izaziva potrebu njegovog 
objašnjenja predsjednik Vijeća dat će mu riječ  s 
time da njegov govor ne može trajati duže od pet 
minuta.

� Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog 
reda predsjednik Vijeća će ga opomenuti da se drži 
dnevnog reda.

� Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži 
predmeta dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti 
riječ.

Članak 76.

� Na sjednici Vijeća može se odlučiti da govornik 
o istom predmetu može govoriti samo jedanput, a 
može se odrediti i vrijeme trajanja govora.

� Na izlaganje govornika može se zatražiti 
replika. 

Replikom se ne može vrijeđati govornik, a niti 
dostojanstvo stranke koju predstavlja u Vijeću.

2.  Održavanje reda

Članak 77.

� Red na sjednici Vijeća osigurava predsjednik 
Vijeća.

� Za povredu reda na sjednici predsjednik može 
člana Vijeća opomenuti ili oduzeti riječ.

� Opomena će se izreći članu Vijeća koji na 
sjednici svojim ponašanjem ili govorom narušava 
red i odredbe Poslovanika.

� Članu Vijeća će se oduzeti riječ kad svojim 
govorom na sjednici narušava red i odredbe 
Poslovnika, a već je na istoj sjednici bio dva puta 
opomenut da se pridržava reda i odredaba 
Poslovnika.

� Ako predsjednik Vijeća ne može održati red na 
sjednici redovnim mjerama, održat će kratak prekid 
sjednice.

Članak 78.

� Predsjednik može naložiti da se iz dvorane 
udalji svaki slušatelj koji narušava red.

� Ako je red narušen, predsjednik može naložiti 
da se udalje svi slušatelji iz dvorane u kojoj se 
održava sjednica.
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Članak 79.

� Osobe koje se za vrijeme sjednice nalaze u 
dvorani po službenom poslu, dužne su u pogledu 
održavanja reda izvršiti naloge predsjednika Vijeća.

3.  Tijek sjednice

Članak 80.

� Prije početka sjednice predsjednik Vijeća 
provjerava da li sjednici prisustvuje potreban broj 
članova Vijeća za odlučivanje.

� Kad utvrdi da postoji kvorum za rad sjednice, 
predsjednik otvara sjednicu, te izvješćuje Vijeće koji 
su članovi Vijeća izvjestili da su spriječeni da 
prisustvuju sjednici.

� Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda 
predsjednik daje kratka priopćenja u svezi s radom 
Vijeća i izvješćuje o drugim prethodnim pitanjima.

� Prije utvrđivanja dnevnog reda, pristupa se 
usvajanju zapisnika s prethodne sjednice. 

O primjedbama na zapisnik odlučuje se bez 
rasprave.

� Nakon toga  pr i s tupa  se  r ješavanju  i 
postavljanju pitanja članova Vijeća. Članovi Vijeća 
postavljaju pitanja usmeno ili pismeno.

Ona moraju biti formulirana kratko i sažeto bez 
posebne rasprave. 

Odgovori se daju na pitanja po redoslijedu kako su 
postavljena. 

Ako je odgovor iz opravdanih razloga nemoguće 
dati na sjednici, onda se on daje pismenim putem s 
materijalima za iduću sjednicu.
�

Članak 81.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na rad ili 
raspravu o pojedinim pi tanj ima odnosno 
predmetima i to redom kako je utvrđeno u 
prihvaćenom dnevnom redu.

Na sjednici se o svakom predmetu koji se nalazi na 
dnevnom redu raspravlja prije nego što se o njemu 
odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno 
da se odlučuje bez rasprave.

O pojedinom se predmetu raspravlja dotle dok ima 
prijavljenih govornika.

Predsjednik zaključuje raspravu kad utvrdi da više 
nema govornika.

Članak 82.

Rasprava pojedinih pitanja u pravilu je jedinstvena 
ako se na sjednici ne odluči da će se o pojedinim 
osobito značajnim pitanjima voditi opću raspravu i 
raspravu o pojedinostima.

U tijeku opće rasprave raspravlja se o prijedlogu u 
načelu i mogu se iznositi mišljenja, tražiti 
objašnjenja i pokretati sva pitanja u pogledu rješenja 
datih u prijedlogu.

U tijeku rasprave o pojedinostima raspravlja se po 
dijelovima, glavama, odnosno odjeljcima, a po 
potrebitosti i po člancima. 

U tijeku rasprave o pojedinostima raspravlja se i o 
amandmanima.

Članak 83.

� Poslije završetka rasprave o prijedlogu akata, 
Vijeće može prijedlog akta usvojiti, odbiti ili vratiti 
predlagaču radi dopune.

� Ako je Vijeće odbilo prijedlog akta zbog toga 
što je ocijenilo da nema potrebe za donošenje takvog 
akta, taj prijedlog se može ponovno iznijeti na 
sjednicu najranije šest mjeseci poslije odbijanja 
prijedloga, ako Vijeće ne odluči drugačije.

� Kada Vijeće prijedlog akta vraća predlagaču 
radi dopune dat će mu smjernice i stavove u kom 
pogledu treba prijedlog akta dopuniti odnosno 
izmjeniti i odrediti rok do kojeg ga je predlagač 
dužan dostaviti Vijeću na raspravu.

4.  Odlučivanje

Članak 84.

� Za donošenje odluke ili drugog akta na sjednici 
Vijeća potrebna je prisutnost većine članova Vijeća.

� Ako predsjednik smatra da sjednici ne 
prisustvuje dovoljan broj članova Vijeća, naložit će 
prozivanje.
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� Prozivanje će se izvršiti i kad to zatraži jedan 
član Vijeća, čiji zahtjev podrži najmanje pet članova.

Članak 85.

� Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, 
ako je na sjednici nazočna većina članova 
Općinskog vijeća.

� Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna i odluka o pristupanju raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta, donošenje Poslovnika 
Općinskog vijeća, izboru i razrješenju predsjednika i 
potpredsjednika  Općinskog vijeća te o drugim 
pitanjima kada je to zakonom ili Statutom propisano, 
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih 
članova.

Članak 86.

� Član Vijeća ima pravo prije glasovanja 
obrazložiti svoj stav.

� Njegovo obrazloženje ne može trajati duže od 
pet minuta.

Članak 87.

� Glasovanje je u pravilu javno, osim ako 
većinom Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom 
pitanju glasuje tajno.

Članak 88.

Članovi Vijeća glasuju na način da se izjašnjavaju za 
prijedlog ili protiv prijedloga ili se uzdržavaju od 
glasovanja.

Glasovanje se obavlja istovremeno dizanjam ruku - 
“za” ili “protiv” ili “suzdržan”.

Članak 89.

� Glasovanje dizanjem ruku obavlja se tako što 
predsjednik poziva članove Vijeća da se izjasne tko 
je za prijedlog, tko je protiv njega i da li se tko 
uzdržao od glasovanja.

Članak 90.

� Pojedinačno glasovanje obavlja se ako to 
odredi predsjednik Vijeća, kad smatra da je potrebno 
da bi se točno utvrdio rezultat glasovanja, ili ako 
zatraži član Vijeća čiji zahtjev podrži najmanje 5 
članova Vijeća.

� Poimenično glasovanje obavlja se na taj način 
što se svaki prozvani član Vijeća izjašnjava “za” ili 
“protiv” prijedloga ili se “suzdržao” od glasovanja.

� Kad je prozivanje završeno, ponovo se 
prozivaju članovi Vijeća za koje u popisu nije 
naznačeno da su glasovali.

� Prozivanje članova Vijeća obavlja djelatnik 
koji pomaže predsjedniku u radu sjednice Vijeća.

� Predsjednik Vijeća utvrđuje i objavljuje 
rezultate glasovanja.

Članak 91.

� Tajno glasovanje obavlja se glasačkim 
listićima.

� Svaki glasački listići su iste veličine, oblika i 
boje.

� Na svakom glasačkom listiću utisnut je pečat 
općine.

Članak 92.

� Ako se tajnim glasovanjem odlučuje o 
prijedlogu općeg akta ili zaključku, na svakom 
glasačkom listiću mora biti ispisano pod 1) “za”, pod 
2) ”protiv” i pod 3) “suzdržan”.

� Član Vijeća glasuje na način da zaokružuje 
redni broj prema svom opredjeljenju.
�
Nevažećim glasačkim listićem smatra se onaj 
glasački listić iz kojeg se ne može točno utvrditi da li 
je član Vijeća glasovao “za” ili “protiv”.

Članak 93.

� Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik 
Vijeća kojemu u tome pomažu dva člana Vijeća koje 
odredi Vijeće.

� Svaki član Vijeća dobije glasački listić po 
pozivu.

� Po završenom glasovanju predsjednik Vijeća 
utvrđuje rezultat glasovanja i objvaljuje da li je 
odgovarajući prijedlog prihvaćen ili odbijen.
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5.  Izbori i imenovanja odnosno razrješenja

Članak 94.

� Vijeće bira i imenuje odnosno razrješava 
određene dužnosnike u skladu sa zakonom, 
Statutom općine i drugim propisima.

� Javnim glasovanjem, u pravilu, izabiru se 
predsjednik Vijeća i potpredsjednici vijeća.

� Način izbora ovih dužnosnika, ako zakonom 
nije drugačije određeno, obavlja se na način kako je 
to utvrđeno u članku 50., 51. i članku 41. ovog 
Poslovnika. 

Članak 95.

� Izbor članova tijela Vijeća, u pravilu, obavlja se 
javnim glasovanjem ukoliko posebnim propisima ili 
ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

� Na zahtjev jednog člana Vijeća, ako njegov 
zahtjev podrži najmanje pet članova Vijeća, izbor i 
imenovanje članova tijela Vijeća odnosno 
razrješenje može se obaviti tajnim glasovanjem.

Članak 96.

� Postupkom izbora odnosno imenovanja 
rukovodi predsjednik Vijeća kojemu, ako se izbor 
provodi tajno, pomažu i dva člana Vijeća koje za tu 
prigodu bira Vijeće.

Članak 97.

� Prije početka glasovanja predsjednik vijeća 
obavještava članove vijeća o načinu glasovanja i o 
načinu utvrđivanja rezultata glasovanja.

Članak 98.

� Za donošenje odluke o izboru i imenovanju 
odnosno razrješenju potrebna je prisutnost članova 
Vijeća utvrđena Statutom općine.

� Odluka o izboru i imenovanju odnosno 
razrješenju donosi se većinom glasova nazočnih 
članova Vijeća.

� Ako je na listi bio predložen veći broj kandidata 
od broja koji se biraju, izabrani su oni kandidati koji 
su dobili redom najveći broj glasova.

� Ako se u slučaju iz stavka 3. ovog članka ne 
može utvrditi koji su kandidati izabrani zbog toga 
što su dva ili više kandidata dobili jednak broj 
glasova, glasovanje se za nepopunjena mjesta 
ponavlja tako da se ponovo glasuje samo za te 
kandidate.

Članak 99.

� Ako pri glasovanju potrebnu većinu ne dobije 
toliki broj kandidata koliko se bira, glasovanje se 
ponavlja za kandidate koji nisu dobili potrebnu 
većinu.

� Ako ni pri ponovljenom glasovanju ne dobije 
potrebnu većinu toliki broj kandidata koliko ih se 
bira, prijedlog za izbor kandidata koji na 
ponovljenom glasovanju nisu dobili potrebnu 
većinu skida se s dnevnog reda.

Članak 100.

� Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićima. Glasački listići su jednake boje, iste 
veličine i oblika, a svaki je ovjeren pečatom općine.

� Glasačke listiće priprema određena služba 
Jedinstvenog upravnog odjela zadužena za rad 
Vijeća.

Članak 101.

� Postupak glasovanja provodi se tako da članovi 
Vijeća koji pomažu predsjedniku u provođenju 
izbora predaju članovima Vijeća glasački listić. 

Predaja glasačkih listića bilježi se na spisku članova 
Vijeća zaokruživanjem rednog broja ispred imena 
člana Vijeća kojemu je glasački listić uručen.

Članak 102.

� Glasovanju kod glasačke kutije prisustvuju 
članovi Vijeća izabrani da pomognu predsjedniku u 
provođenju glasovanja.

Članak 103.

� U slučaju ponovnog glasovanja sjednica Vijeća 
se prekida za vrijeme potrebno  radi pripreme novih 
glasačkih listića.

� Ponovno glasovanje provodi se po istom 
postupku kao i prvo glasovanje.
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Članak 104.

� Član Vijeća može glasovati samo jednim 
glasačkim listićem i osobno.

� Član Vijeća glasuje tako da na glasačkom 
listiću zaokruži redni broj ispred imena kandidata za 
kojeg glasuje.

� Glasački listić na kojem je zaokružen redni broj 
ispred imena većeg broja kandidata od broja koji se 
bira  smatra se nevažećim.

� Nevažeći je i neispunjeni glasački listić, 
odnosno glasački listić koji je tako ispunjen da se ne 
može sa sigurnošću utvrditi za koje je kandidate član 
Vijeća glasovao.
�
Dopisivanje na glasačkom listiću ne uzima se u 
obzir.

Članak 105.

� Nakon što su članovi Vijeća predali listiće i 
predsjednik Vijeća objavio da je glasovanje 
završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata 
glasovanja.

� Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi 
predanih glasačkih listića.

� Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik uz 
pomoć članova Vijeća koji mu pomažu.

Članak 106.

� Predsjednik objavljuje rezultate glasovanja o 
izboru odnosno imenovanju i razrješenju na istoj 
sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

� Predsjednik će objaviti koliko je članova Vijeća 
primilo glasačke listiće, koliko je članova ukupno 
glasovalo, koliko je bilo nevažećih listića, te koliko 
je članova glasovalo za izbor i imenovanje odnosno 
razrješenje za svakog kandidata.

� Iza toga predsjednik proglašava koji su 
kandidati izabrani, odnosno koji je dužnosnik 
razrješen.

Članak 107.

� Izbori i imenovanja kao i razrješenja koja se na 
sjednici Vijeća provode javnim glasovanjem, 
glasovanje se provodi na način da se članovi 

izjašnjavaju “za” ili “protiv” prijedloga.

Članak 108.

� Kada javno glasuju članovi Vijeća glasuju 
dizanjem ruke ili  usmeno poimenično.

� Glasovanje dizanjem ruke provodi se tako da 
predsjednik Vijeća prvo proziva članove Vijeća da se 
izjasne tko je “za” prijedlog, a zatim tko je “protiv” 
prijedloga i koliko se “suzdržalo” od glasovanja.

Članak 109.

� Poimenično se glasuje ako to odredi 
predsjednik Vijeća zato što smatra da je potrebito 
točno utvrditi rezultat glasovanja ili ako to zatraži 
jedan član Vijeća, a njegov zahtjev podrži najmanje 
pet članova Vijeća.

� Poimenično glasovanje provodi se tako da se 
svaki prozvani član izjašnjava “za” prijedlog ili 
“protiv” prijedloga.

� Kad prozivanje bude završeno predsjednik 
objavljuje rezultat glasovanja o izboru ili 
imenovanju, odnosno razrješenju.

Članak 110.

� Izbor predsjednika i članova odbora i komisija 
Vijeća kao radnih tijela obavlja se na osnovi 
kandidatske liste koju predlaže Komisija za izbor i 
imenovanja. Svaka mora sadržavati pored kandidata 
za predsjednika i najmanje onoliki broj kandidata 
koliko se bira u radno tijelo Vijeća.

� Izbor predsjednika i članova radnih tijela 
obavlja se prema kandidatskoj listi u cjelini.

� Naknadni izbori pojedinih članova radnih tijela 
vrše se na osnovi pojedinačnih prijedloga.

6.  Zapisnik Općinskog vijeća

Članak 111.

� O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik 
sadrži:
- redni broj sjednice, oznaku da li je sjednica 

redovna, izvanredna ili tematske, datum i 
mjesto njezina održavanja, vrijeme početka i 
završetka sjednice,

- podatke o ukupnom broju vijećnika, o broju 
nazočnih vijećnika, imena i prezimena 
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odsutnih vijećnika, te podatak o tome tko 
predsjedava sjednicom Vijeća,

- podatke o osobama koje sudjeluju u radu ili su 
prisutne na sjednici (ime, prezime, dužnost),

- podatke o otvaranju sjednice i o utvrđivanju 
dnevnog reda (s naznakom predloženih 
izmjena i dopuna dnevnog reda, tko ih je 
predložio, kako su prihvaćene), 

- utvrđeni dnevni red s izmjenama i dopunama 
ako ih je bilo, 

- vijećnička pitanja u integralnom tekstu, 
- naziv prijedloga akta, 
- ime, prezime i funkciju predlagatelja, ime, 

prezime i funkciju podnositelja amandmana, 
ime i prezime osoba koje su sudjelovale u 
raspravi, 

- rezultat glasanja, 
- naziv akta koje je Općinsko vijeće donijelo.

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice Vijeća 
iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na 
sjednici Općinskog vijeća bez rasprave.

Ako je primjedba prihvaćena, u zapisniku će se 
izvršiti odgovarajuća izmjena ili dopuna.

Članak 112.

� Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe 
odnosno zapisnik u kojem su suglasno prihvaćenim 
primjedbama unesene izmjene ili dopune, smatra se 
usvojenim.

� Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjednik 
Vijeća, odnosno potpredsjednik Vijeća, ako je on 
predsjedavao sjednici.

� Materijali upućeni uz poziv za sjednicu Vijeća 
čuvaju se u dokumentaciji nadležne službe Vijeća u 
skladu s propisima o uredskom poslovanju.

� Zapisniku se prilažu akti i odluke doneseni na 
sjednici Vijeća.

Članak 113.

� Vijećnik može izvršiti uvid u zapisnik.

� Predsjednik Općinskog vijeća može na zahtjev 
vijećnika, radnog tijela Općinskog vijeća ili drugog 
državnog ili upravnog tijela, dostaviti preslik 
zapisnika ili iste uputiti da izvrše uvid u zapisnik.

� Odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na 
zapisnik, primjenjuju se i na zapisnik radnih tijela 
Vijeća.

Članak 114.

� O radu Općinskog vijeća može se voditi tonski 
zapis kao i video zapis potpunog tijeka sjednice.

� Ukoliko se vode zapisi iz prethodnog stavka 
ovog članka, vijećnicima će se na zahtjev omogućiti 
reprodukcija istih te uz odobrenje predsjednika 
Općinskog vijeća stenografski prijepis određenog 
dijela ili cijele tonske snimke sjednice Općinskog 
vijeća.

� Kada se o radu sjednice Općinskog vijeća vodi 
tonski zapis, nije obavezno voditi stenografski 
zapisnik o radu sjednice.

VIII.   AKTI VIJEĆA OPĆINE

1. Opće odredbe

Članak 115.

� Vijeće općine u okviru samoupravnog 
djelokruga odlučivanja donosi odluke, naredbe, 
pravilnike, rješenja i zaključke.

Članak 116.

� Pravo predlaganja odluke i drugih akata ima 
svaki član Vijeća, radna tijela Vijeća, Načelnik 
općine i zamjenik Načelnika općine.

� Inicijativu za donošenje odluke ili drugog 
općeg akta mogu pokrenuti građani putem 
građanske inicijative i preko mjesnih odbora ako su 
osnovani.

� Uz prijedlog akta u pravilu se dostavlja 
odgovarajuća dokumentacija.

Članak 117.

� Prijedlog za donošenje odluke ili drugog akta 
kojeg su podnijeli članovi Vijeća i radna tijela Vijeća 
upućuje se na razmatranje Načelniku općine.

� Ukoliko Načelnik općine ocijeni osnovanost 
potrebe za donošenje odluke ili drugog akta, 
dostavlja prijedlog sa svojim stavom Vijeću na 
razmatranje i odlučivanje.
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� Ukoliko Načelnik općine ocijeni da ne postoji 
potreba za donošenjem odluke ili drugog općeg akta, 
vratit će prijedlog nadležnom tijelu koje je dalo 
prijedlog sa svojim mišljenjem i obrazloženjem.

Članak 118.

� Prijedlog za donošenje odluke ili drugog akta 
podnosi, u pravilu, Načelnik općine s navođenjem 
osnovnog sadržaja, kao i razloga i svrhe za 
donošenje tog akta.

Članak 119.

� Svaki prijedlog odluke ili drugog općeg akta 
prije iznošenja na sjednicu Vijeća razmatra 
odgovarajuće radno tijelo Vijeća.

Članak 120.

� Ukoliko je pokrenuta građanska inicijativa za 
donošenje određene odluke ili drugog općeg akta, 
nadležno tijelo Vijeća razmotrit će inicijativu i 
ukoliko ocijeni da postoji potreba za donošenje 
odluke ili drugog općeg akta, dostavit će se 
Načelniku općine zahtjev za izradu prijedloga 
odgovarajućeg akta.

� Ukoliko je nadležno tijelo Vijeća uz suglasnost 
Načelnika prihvatilo inicijativu dužno je o tome 
obavijestiti pokretača inicijative.

2. Javna rasprava

Članak 121.

� U postupku za donošenje akta može se provesti 
javna rasprava.

� Javnom raspravom smatra se upućivanje nacrta 
ili prijedloga akta, temeljem zaključka Načelnika 
odnosno Općinskog vijeća, na očitovanje 
vijećnicima, nadležnim tijelima vijeća, političkim 
strankama i nezavisnim listama čiji su kandidati 
vijećnici Općinskog vijeća, kao i drugim subjektima 
čije bi mišljenje bilo od značaja za donošenje općeg 
akta.

� Trajanje javne rasprave iz prethodnog stavka 
utvrđuje se zaključkom Načelnika odnosno 
Općinskog vijeća.

3. Rasprava o prijedlogu akta na sjednici 
Općinskog vijeća

Članak 122.

� O prijedlogu akta Općinskog vijeće raspravit će 
u pravilu u roku od mjesec dana od dana podnošenja 
prijedloga predsjednika Vijeća.

Članak 123.

� Rasprava o prijedlogu akta u Vijeću obuhvaća 
uvodno izlaganje predlagatelja, raspravu o 
prijedlogu akta i podnesenim amandmanima.

� Izviješća i stajališta radnih tijela dostavljaju se 
vijećnicima u pisanom obliku.

� Predlagatelj akta može svoj prijedlog akta 
povući do zaključenja rasprave.

� Nakon zaključenja rasprave predsjednik Vijeća 
daje riječ predlagatelju da odgovori na pitanja koja 
su postavljana tokom rasprave te Općinsko vijeće 
odlučuje o amandmanima i donosi odluke.

Članak 124.

� Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti 
objedinjenu raspravu za točke dnevnog reda koje su 
po svom sadržaju ili prirodi stvari slične.

� U slučaju primjedbe na provedbu objedinjene 
rasprave Općinsko vijeće o tome odlučuje bez 
rasprave.

Članak 125.

� U postupku donošenja akta predsjednik 
Općinskog vijeća može odrediti da se na Vijeću 
najprije provede rasprava o nacrtu prijedloga akta 
(prvo čitanje) koja obuhvaća uvodno izlaganje 
predlagatelja, opću raspravu, davanje mišljenja o 
iznesenim stavovima, primjedbama i prijedlozima 
tokom cijele rasprave.

� U općoj raspravi o aktu vijećnici iznose svoja 
mišljenja o osnovnim pitanjima koja treba aktom 
urediti, o opsegu i načinu uređivanja tih odnosa na 
području grada, provode raspravu o pojedinostima 
koja uključuje i raspravu o sadržaju akta, a 
izvjestitelj radnog tijela može iznositi mišljenja, 
primjedbe i prijedloge koje je zauzelo radno tijelo.

� Po završenoj raspravi Općinskog vijeće 
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zaključkom prihvaća donošenje akta i nacrt 
prijedloga upućuje predlagatelju radi pripreme 
konačnog prijedloga akta.

� Konačni prijedlog akta može utvrditi drugo 
tijelo ako je Općinsko vijeće tako odredilo, a 
predlagatelj se s time suglasio.

Članak 126.

� Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik 
može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno 
izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga.

� Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u 
tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 
mišl jenja i  izjašnjavati  se o podnesenim 
amandmanima i o izraženim mišljenjima i 
primjedbama.

� Gradonačelnik može tražiti riječ u toku 
rasprave o aktu i kada nije predlagatelj.

4. Amandmani

Članak 127.

� Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta 
podnosi se pisano, u obliku amandmana, sa 
obrazloženjem.

� Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni 
predlagatelji akata iz ovog Poslovnika.

� Amandman se predsjedniku Općinskog vijeća 
dostavlja:
- predajom Jedinstvenom upravnom odjelu 
općine Garčin, faksom, e-mailom s evidentirane 
adrese ovlaštenog predlagatelja,
- najkasnije do 12,00 sati, dva radna dana prije 
dana određenog za održavanje sjednice Općinskog 
vijeća na kojoj će se raspravljati o donošenju akta.

Podnesene amandmane predsjednik Vijeća upućuje 
predlagatelju i Načelniku ako on nije  predlagatelj, 
nadležnom radnom tijelu i Komisiji za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost.

Nadležna tijela svoja mišljenja i stavove o 
podnesenim amandmanima dostavljaju Općinskom 
vijeću odnosno obrazlažu tokom rasprave o 
predloženom aktu.

Članak 128.

� Iznimno vijećnik može podnijeti amandman i 
na sjednici Općinskog vijeća u toku rasprave, ako se 
većina prisutnih vijećnika s time složi.

� Takav amandman podnosi se pismeno uz 
obrazloženje.

� Predlagatelj akta i Načelnik mogu podnositi 
amandmane sve do zaključenja rasprave.

Članak 129.

� Amandman koji je podnesen u roku postaje 
sastavnim dijelom prijedloga akta i o njemu se 
odvojeno ne glasa:
- ako ga je podnio predlagatelj akta, 
- ako se s njime suglasio predlagatelj akta.
O amandmanu na prijedlog akta s kojim se 
predlagatelj nije suglasio glasa se odvojeno.

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća 
postaje sastavni dio prijedloga akta o kojem se 
odlučuje.

Članak 130.

� O amandmanu se izjašnjava predlagatelj i 
Načelnik, neovisno da li je Načelnik predlagatelj ili 
ne.

� Načelnik se o amandmanima u pravilu 
izjašnjava usmeno te mišljenje može iznositi 
uvodno, tokom rasprave, ili neposredno prije 
glasanja o pojedinim ili svim amandmanima.

� Izneseno mišljenje o amandmanu Načelnik 
dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 131.

� O amandmanima se glasa prema redoslijedu 
članaka prijedloga akta na koje se odnose.

� Ako je na jedan članak prijedloga akta 
podneseno više amandmana, najprije se glasa o 
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 
rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim 
amandmanima.

� Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.
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5. Donošenje proračuna

Članak 132.

� Načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj 
dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga 
Općinskom vijeću na donošenje na način i u roku 
utvrđenom posebnim zakonom.

� Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu sa 
posebnim zakonom.

� Predsjednik Općinskog vijeća upućuje 
proračun vijećnicima najkasnije 10 (deset) dana 
prije održavanja sjednice.

� O prijedlogu proračuna provodi se jedinstvena 
rasprava.

� Podneseni prijedlog proračuna Načelnik može 
povući prije glasanja o proračunu u cjelini.

� Ako Načelnik ne predloži proračun Općinskom 
vijeću ili povuče prijedlog prije glasanja o proračunu 
u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u 
roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada 
Republike Hrvatske će razriješiti načelnika i 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime, 
sukladno posebnom zakonu.

Članak 133.

� Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije 
početka proračunske godine, privremeno se, a 
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na 
osnovi odluke o privremenom financiranju, 
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa 
tijela općine Garčin i drugih proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim 
zakonom.

� Odluka o privremenom financiranju donosi 
Općinsko vijeće do 31. prosinca, u skladu s 
posebnim zakonom na prijedlog Načelnika ili 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

� U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko 
vijeće, a Načelnik nije razriješen, do imenovanja 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje 
se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka koju donosi Načelnik.

� Po imenovanju povjerenika Vlade Republike 

Hrvatske, Načelnik predlaže povjereniku novu 
odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u 
koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te 
izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska 
povjerenika.

� Ako se do 31. ožujka ne donse proračun, 
povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja 
proračuna.

� Odluka o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka sadržajno odgovara odluci o privremenom 
financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali 
razmjerno razdoblju za koje se donosi.

6. Donošenje akta po hitnom postupku

Članak 134.

� Iznimno, akt se može donijeti po hitnom 
postupku ako to zahtijeva interesi obrane i drugi 
osobito opravdani razlozi.

� Za donošenje akata po hitnom postupku ne 
primjenjuju se rokovi propisani ovim Poslovnikom.

� Uz prijedlog da se akt donese po hitnom 
postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog 
podnosi vijećnik tada mora imati potpisanu podršku 
od 7 (sedam) vijećnika.

� Prijedlog za donošenje akta po hitnom 
postupku podnosi se predsjedniku Općinskog 
vijeća, koji bez odlaganja prijedlog upućuje 
vijećnicima i Načelniku ako Načelnik nije 
predlagatelj.

Članak 135.

� O prijedlogu i opravdanosti razloga za hitan 
postupak donošenja akta, ako ga predsjednik 
Općinskog vijeća nije uvrstio u dnevni red, 
prethodno se glasa bez rasprave prilikom 
utvrđivanja dnevnog reda, a može se odlučivati i 
tokom utvrđivanja dopune dnevnog reda.

Članak 136.

� Na predloženi akt koji se donosi po hitnom 
postupku mogu se podnositi amandmani do 
zaključenja rasprave.

� Na postupak s amandmanima primjenjuju se 
odredbe Poslovnika koje se odnose na donošenje 
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akata u redovnom postupku.

Članak 137.

� Odluke i druge akte koje donosi Vijeće 
potpisuje predsjednik Vijeća.

Članak 138.

� Sa sadržajem odluka ili drugih akata Vijeća 
upoznavaju se građani putem službenog glasnika 
kao i putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 139.

� Autentično tumačenje odredaba, odluka i 
drugih akata daje Vijeće na sjednici.

Članak 140.

� Originali odluka ili drugih akata koje donosi 
Vijeće trajne su vrijednosti i o njihovom čuvanju 
brine se Načelnik općine i administrativni tajnik u 
skladu s odredbama Zakona o arhivskoj i 
registraturnoj građi.

IX. PROGRAM RADA VIJEĆA

Članak 141.

� Poslovi koji proizilaze iz samoupravnog 
djelokruga općine utvrđuju se programom rada.

� Programom rada utvrđuju se zadaci i poslovi 
Vijeća odnosno sadržaj  i  način nj ihovog 
ostvarivanja, te oblici suradnje s građanima.

Članak 142.

� Program rada Vijeća sadrži:

- zadatke koje treba izvršiti u periodu za koje se 
program donosi,
- nosioce obrade zadataka,
- akte o kojima će odlučivati Vijeće i po kojoj će 
se proceduri donositi (prvo i drugo čitanje) akti i koji 
će se eventualno staviti na javnu raspravu.

Članak 143.

� Program rada donosi se za razdoblje od godine 
dana.

Članak 144.

� Nacrt programa rada daje se na javnu raspravu 
putem sredstava javnog informiranja ili na drugi 
način.

� Na osnovi primljenih prijedloga i mišljenja o 
programu rada izjašnjava se Načelnik općine i daje 
svoj stav u pogledu programa rada Vijeća.

� O programu rada raspravljaju radna tijela 
Vijeća i svoje stavove iznose na sjednici Vijeća.

� Usvajanje programa rada obavlja se po 
postupku za donošenje odluka i drugih općih akata.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 145.

� Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika 
prestaje važiti Poslovnik Vijeća općine Garčin od 
14. srpnja 2009. godine.

Članak 146.

� Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana 
nakon objavljivanja u “Službenom vjesniku” 
Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Klasa: 021-01/18-01/75
Ur.broj:2178/06-18-01-1
Garčin, 08. lipanj 2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.
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43.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj 02/18), u vezi sa člankom 189. Zakona o javnoj 
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Općinsko 
vijeće općine Garčin na svojoj 9. sjednici dana 
08.06.2018. godine donosi

ODLUKU

o zajedničkom provođenju postupka davanja 
koncesije za obavljanje javne usluge 

prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog
i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

� Općina Vrpolje, kao središnje tijelo (u 
daljnjem tekstu: središnje tijelo) u smislu odredbe 
članka 189. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 120/16 – u daljnjem tekstu ZJN 2016), 
provest će postupak zajedničke koncesije s ciljem 
davanja koncesije za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada, na razdoblje od 
10 (deset) godina za sljedeće naručitelje (u daljnjem 
tekstu: pojedinačni naručitelji): Općinu Garčin, 
Općinu Donji Andrijevci, Općinu Gundinci, Općinu 
Vrpolje i Općinu Velika Kopanica.

Članak 2.

� S pojedinačnim naručiteljima iz točke 1. ove 
odluke načelnica općine Vrpolje potpisat će 
Sporazum o zajedničkom provođenju postupka 
davanja koncesije za usluge iz točke 1. kojim će se 
utvrditi međusobna prava i obveze vezano za 
postupak javne nabave.
�

Prijedlog sporazuma prilaže se ovoj odluci i 
čini njezin sastavni dio.�

Članak 3.

� Pojedinačni naručitelji koji su obveznici 
primjene Zakona o javnoj nabavi dužni su izraditi i 
donijeti Plan nabave roba, radova i usluga za tekuću 
godinu, postupajući sukladno odredbama članka 28. 
ZJN 2016. te ga dostaviti na uvid središnjem tijelu 
kao nositelju objedinjene nabave, kao i eventualne 
izmjene i dopune Plana nabave tijekom godine.
 

Članak 4.

� Ukupna procijenjena vrijednost zajedničke 
koncesije iznosi 18.027.379,10 kn, odnosno za 
svakog pojedinačnog naručitelja kako slijedi:

Naziv pojedinačnog naručitelja: 
Procijenjena vrijednost 

(za 10 godina) 

OPĆINA GARČIN   5.763.120,00 kn 

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI   3.965.916,00 kn 

OPĆINA GUNDINCI   3.819.139,10 kn 

OPĆINA VRPOLJE   3.114.548,60 kn 

OPĆINA VELIKA KOPANICA   1.364.654,80 kn 

UKUPNO: 18.027.379,10 kn 
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Članak 5.

� Postupak javne nabave provodi Stručno 
povjerenstvo za koncesiju.
�

Stručno povjerenstvo za koncesiju sastoji se 
od 7 članova, u koje svatko od pojedinačnih 
naručitelja predlaže po jednog člana te jedan član 
koji će bit imenovan zajedničkim dogovorom.

Članak 6.

� Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave, a bit će objavljena u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPCINE GARČIN

KLASA: 021-01/18-01/76
URBROJ: 2178/06-01-18-
Garčin, 08.06.2018.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Mato Jerković, v.r.

44.

  Na  temel ju  č lanka  11 .  Zakona  o 
komunalnom gospodarstvu (''Narodne Novine'' broj 
26/03 -  pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta 
općine Garčin (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije'', broj 02/18) Općinsko vijeće općine 
Garčin na 9. sjednici održanoj 08.06.2018. godine 
donosi

O D L U K U

o imenovanju člana stručnog povjerenstva za 
provođenje zajedničkog postupka davanja 

koncesije za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog

i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Garčin donosi 
Odluku o provođenju zajedničkog postupka davanja 
koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada s općinama Donji Andrijevci, 
Gundinci, Vrpolje i Velika Kopanica.

Članak 2.

Kao središnje tijelo za provedbu postupka 
javnog natječaja za davanje koncesije određuje se 
Općina Vrpolje.

Članak 3.

U stručno povjerenstvo za provedbu 
zajedničkog postupka davanja koncesije ispred 
općine Garčin imenuje se Miroslav Štefanac, ing. 
stroj.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave, a bit će objavljena u ''Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije''.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

KLASA: 021-01/18-01/77
URBROJ: 2178/06-01-18-1
Garčin, 08.06.2018.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Mato Jerković, v.r.
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45.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' br. 
2/2018), Općinsko vijeće općine Garčin na 9. 
sjednici održanoj  08. lipnja 2018.g. donijelo je

ODLUKU 

o ukidanju vijeća mjesnih odbora na području 
općine Garčin

Članak 1.
�

Sukladno članku 32. Statuta općine Garčin 
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' br. 
2/2018) općinsko vijeće općine Garčin ukida vijeće 
mjesnih odbora na području općine Garčin.

Članak 2.

� Sukladno odredbama Statuta općine Garčin 
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' br. 
2/2018) u člancima 70. – 87. predviđena je 
fakultativna mogućnost osnivanja mjesnih odbora 
za područna naselja navedena u čl. 2. Statuta.

Članak 3.

� Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave, a objaviti će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko – posavske županije“.

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 022-02/18-01/80
Urbroj: 2178/06-01-18-1
Garčin, 08. lipanj 2018.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.

46.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  2 9 .  Z a k o n a  o 
poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) i članka 
32. Statuta općine Garčin (''Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije'' br. 2/2018), Općinsko 
vijeće općine Garčin na 9. sjednici održanoj  08. 
lipnja 2018.g. donijelo je

ODLUKU 

usvajanju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području 
općine Garčin

Članak 1.
�

S u k l a d n o  č l a n k u  2 9 .  Z a k o n a  o 
poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) i članku 
32. Statuta općine Garčin (''Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije'' br. 2/2018) općinsko 
vijeće općine Garčin usvaja Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Garčin.

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave, a objaviti će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko – posavske županije“.

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 022-02/18-01/83
Urbroj: 2178/06-01-18-1
Garčin, 08. lipanj 2018.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.
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47.

 Na temelju ovlaštenja iz članka 32. Odluke 
o izmjenama i dopunama Statuta općine Garčin 
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' br. 
9/18), Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost je utvrdila pročišćeni tekst Statuta općine 
Garčin.
� Pročišćeni tekst Statuta općine Garčin 
obuhvaća Statut općine Garčin (''Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije'' 2/18), te njegove 
izmjene i dopune objavljene u ''Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije'' broj 9/18 , u kojima je 
naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

STATUT 

općine Garčin
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni 
djelokrug općine Garčin, njezina službena obilježja, 
javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela 
općine Garčin, način obavljanja poslova, oblici 
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, 
p rovođen je  r e f e renduma  u  p i t an j ima  i z 
samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, 
ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, te druga pitanja od važnosti za 
ostvarivanje prava i obveza općine Garčin.

Članak 2.

Općina Garčin je jedinica lokalne samouprave.

Općina Garčin obuhvaća područna naselja: Garčin, 
Bicko Selo, Klokočevik, Sapci, Selna, Trnjani, 
Vrhovina i Zadubravlje.

Granice općine Garčin mogu se mijenjati na način i u 
postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Općina Garčin je pravna osoba.

Sjedište općine Garčin je u Garčinu, Kralja 
Tomislava 92.

II.  OBILJEŽJA OPĆINE GARČIN

Članak 4.

Općina Garčin može imati grb i zastavu.

Način uporabe i zaštita obilježja općine Garčin 
utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog Vijeća, u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne 
Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 5.

Briše se.
Članak 6.

Briše se.

Članak 7.

Dan općine Garčin je 18. travnja, koji se svečano 
slavi kao općinski blagdan.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja 
za razvitak i ugled općine Garčin, a osobito za 
naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, 
znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog 
okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih 
javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su 
tome usmjerene.

Članak 9.

Javna priznanja općine Garčin su:

1. Počasni građanin općine Garčin,
2. Nagrada općine Garčin za životno djelo,
3. Nagrada općine Garčin,
4. Plaketa općine Garčin.

Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i 
oblik, kriterij i postupak njihove dodjele, tijela koja 
provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
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IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)   
SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
Općina Garčin uspostavlja i održava suradnju s 
drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i 
inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim 
ugovorima.

Članak 12.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 
suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, 
povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim 
jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da 
postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje 
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća.

Članak 13.

� O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum 
koji može imati i drugi naziv (ugovor, povelja, 
memorandum ili sl.).
Sporazum o suradnji općine Garčin i općine ili grada 
druge države objavljuje se u Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije.

V.  SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Općina Garčin samostalna je u odlučivanju u 
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te 
podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata 
tijela općine Garčin.

Članak 15.

Općina Garčin u svom samoupravnom djelokrugu 
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu 
Ustavom i zakonom dodijeljeni državnim tijelima i 
to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- održavanje nerazvrstanih cesta
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Garčin obavlja poslove iz samoupravnog 
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog 
članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se 
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog 
načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Općina Garčin može organizirati obavljanje 
pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta 
zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave 
ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili 
službe, zajedničkog trgovačkog društva ili 
zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova 
u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u 
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, 
temeljem koje se zakl jučuje sporazum o 
zajedničkom organiziranju poslova kojim se uređuju 
međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 17.

Općinsko vijeće općine Garčin može posebnom 
odlukom pojedine poslove iz samoupravnog 
djelokruga općine, čije je obavljanje od šireg 
interesa za građane na području više jedinica lokalne 
samouprave prenijeti na Brodsko-posavsku 
županiju, u skladu sa njezinim Statutom i statutom 
Brodsko-posavske županije.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju 
o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i 
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zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom.

Članak 19 .

� Referendum se  može  raspisa t i  rad i 
odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta općine, 
o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog 
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni 
područja općine kao i o drugim pitanjima određenim 
zakonom. 

� Na temelju odredaba zakona i statuta 
raspisivanje referenduma može predložiti jedna 
trećina članova predstavničkog tijela, općinski 
načelnik i 20% ukupnog broja birača u jedinici za 
koju se traži raspisivanje referenduma. 
�
Predstavničko tijelo može donijeti odluku o 
raspisivanju referenduma na prijedlog podnesen od 
jedne trećine članova predstavničkog tijela i na 
prijedlog općinskog načelnika, ako se za podneseni 
prijedlog izjasni većina svih članova predstavničkog 
tijela. 

Predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o 
podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 
donijeti odluku  o raspisivanju referenduma u roku 
od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od 
ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik 
predstavničkog tijela dužan je dostaviti zaprimljeni 
prijedlog središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja 
prijedloga. 

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 
dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog 
prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen 
od potrebnog broja birača u jedinici i je li 
referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona 
te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom 
tijelu. 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi 
da je prijedlog ispravan, predstavničko tijelo 
raspisat će referendum u roku od 30 dana od 
zaprimanja odluke. 

Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave 
kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije 

dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni 
spor pred Visokim upravnim sudom Republike 
Hrvatske.

� Predstavničko t i je lo  može raspisat i 
savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 
djelokruga.

� Referendum raspisan radi prethodnog 
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni 
područja općine Garčin nije obvezujući.

Na postupak provođenja referenduma shodno se 
primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje 
provedba referenduma.

Članak 20.

� Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je 
izabran zajedno sa njim mogu se opozvati putem 
referenduma.

� Raspisivanje referenduma za opoziv može 
predložiti 20 % ukupnog broja birača i 2/3 članova 
Općinskog vijeća.�  

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 
predložilo 20% ukupnog broja birača općine Garčin, 
Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 
izabran zajedno s njim, u dijelu koji se odnosi na 
utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog 
broja birača u jedinici.

� Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o 
raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 
za jedno  s  n j im Opć insko  v i j eće  donos i 
dvotrećinskom većinom glasova svih članova 
Općinskog vijeća općine Garčin.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za 
zamjenika općinskog načelnika.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i 
mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, 
adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.

� � Referendum za opoziv Općinskog 
načelnika i njegova zamjenika ne smije se raspisati 
prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni 
ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 
Općinskog načelnika.
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� Odluka o opozivu Općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim 
donesena je ako se na referendumu za opoziv 
izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da 
ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača u jedinici.
Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće 
se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i zakona 
kojim se uređuje provedba referenduma.

Članak 20. a
Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika 
nastupio prije isteka dvije godine mandata, u Općini 
Garčin raspisat će se prijevremeni izbori za 
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do 
provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog 
načelnika, obnašat će njegov zamjenik koji je 
izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i 
zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora 
dužnost općinskog načelnika, obnašat će povjerenik 
Vlade Republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika 
nastupio nakon isteka dvije godine mandata, u toj 
jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave 
neće se raspisati prijevremeni izbori za općinskog 
načelnika, a dužnost općinskog načelnika do kraja 
mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran 
zajedno s njim.
Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog 
načelnika prestane mandat samo njegovom 
zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za 
zamjenika Općinskog načelnika.
Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost 
općinskog načelnika, iz stavka 2. ovoga članka,  
raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe 
prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika 
obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika, i 
njegovog zamjenika nastupio opozivom, raspisat će 
se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih 
izbora dužnost općinskog načelnika, obnašat će 
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
O svim promjenama tijekom mandata općinskog 
načelnika, i njegovog zamjenika, pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Garčin dužan 
je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne 
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu.

Članak 21.

� Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća je 

dužan podneseni prijedlog za raspisivanje 
referenduma u roku od 30 dana od dana primitka 
dostaviti središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu.�

� Ako središnje tijelo državne uprave nadležno 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma 
ispravan, općinsko vijeće će raspisati referendum u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga.

� Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
za opoziv Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika podnijeli birači, predsjednik općinskog 
vijeća, dužan je postupiti kao i stavku 1. i 2. ovog 
članka.

Članak 22.

� Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži 
naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za 
koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se 
odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja 
o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili 
pitanja o kojima se raspisuje referendum, 
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili 
više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan 
održavanja referenduma.

Članak 23.

� Pravo glasovanja na referendumu imaju 
građani koji imaju prebivalište na području općine 
Garčin, odnosno na području za koje se raspisuje 
referendum i upisani su u popis birača.

Članak 24.

� Briše se.
Članak 25.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete 
na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti 
općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne 
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu. 

Članak 26.

� Z b o r o v i  g r a đ a n a  s a z i v a j u  s e  r a d i 
izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od 
lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i 
interesima građana te davanja prijedloga za 
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rješavanje pitanja od lokalnog značaja.

� Zborove građana saziva Općinsko vijeće, a 
mogu i Vijeća mjesnih odbora ako su ustanovljena.

� Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog 
pitanja iz djelokruga općine kao i o drugim pitanjima 

 
određenim zakonom.

� Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. 
ovog članka može dati jedna trećina vijećnika 
Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

� Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog 
iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana 
zaprimanja prijedloga.

� Odlukom iz stavka 5. ovog članka određuju se 
pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova 
građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba 
dostaviti općinskom vijeću.

Članak 27.

� Zbor građana saziva predsjednik Općinskog 
vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke 
Općinskog vijeća.

� Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru 
građana potrebna je prisutnost najmanje 10 % birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije 
područje je sazvan zbor građana.

� Izjašnjavanje građana na zboru građana je 
javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih 
građana.

� Većina nazočnih može odlučiti da je 
izjašnjavanje tajno.

Članak 28.

� Građani imaju pravo predlagati Općinskom 
vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja 
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

� Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 
stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača općine.

� Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od 
prijema prijedloga.

Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
predstavke i pritužbe na rad tijela općine Garčin kao 
i na rad Jedinstvenog upravnog odjela, te na 
nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im 
se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa 
ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 
općine Garčin odnosno pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 
dana od dana podnošenja predstavke, odnosno 
pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka 
osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, 
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe te 
neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim 
predstavnicima tijela općine Garčin ili sredstvima 
elektroničke komunikacije.

VII. TIJELA  OPĆINE GARČIN

Članak 30.

Tijela općine Garčin su Općinsko vijeće i  općinski 
načelnik.
 
1. Općinsko vijeće

Članak 31.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i 
tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte 
u okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge 
poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim 
Statutom.

� Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno 
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se 
odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a 
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog 
načelnika.

� Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće.
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Članak 32.

� Općinsko vijeće:

- donosi Statut općine,
- donosi Poslovnik o radu,
- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
općine,

- donosi proračun i odluku o izvršenju 
proračuna,

- usvaja godišnje izvješće o izvršenju 
proračuna,

- donosi odluku o privremenom financiranju
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina čija ukupna vrijednost   prelazi 
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih 
u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
nekretnina, odnosno čija je pojedinačna 
vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,

- donosi odluku o promjeni granice općine 
Garčin,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog 
upravnog odjela,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 
društva i druge pravne osobe, za obavljanje 
gospodarskih, društvenih, komunalnih i 
drugih djelatnosti od interesa za  općinu, 

- daje prethodne suglasnosti na statute  
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 
osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 
suradnji s drugim jedinicama lokalne  
samouprave, u skladu sa općim aktom i 
zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,
- b i r a  i  r a z r j e š a v a  p r e d s j e d n i k a  i 

potpredsjednike Općinskog vijeća,  
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih 

tijela Općinskog vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku 

za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna 
priznanja, 

- imenuje i razrješava i druge osobe određene 
zakonom, ovim Statutom i posebnim 
odlukama Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu 
s t a v l j e n i  u  d j e l o k r u g  z a k o n o m  i 
podzakonskim aktima,

- osniva radna tijela  te bira i razrješuje članove 
tih tijela i druge osobe određene zakonom, 
drugim propisima ili statutom,

- imenuje i razrješuje predstavnike  općine 
Garčin u upravnim nadzornim tijelima javnih 
ustanova i drugih pravnih osoba, na prijedlog 
Općinskog načelnika.

Članak 33.

� Općinsko vijeće donosi odluke većinom 
glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih 
članova (relativna većina).

� Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna i odluka o pristupanju raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta donose se većinom 
glasova svih članova Općinskog vijeća (apsolutna 
većina).

� Odluka o raspisivanju referenduma za opoziv 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 
predložilo 2/3 članova općinskog vijeća Općinsko 
vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova općinskog vijeća.

Članak 34.

� Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 
potpredsjednika.
�
� Funkcija predsjednika i potpredsjednika 
vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne 
primaju plaću. 

� Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na 
naknadu troškova sukladno posebnoj odluci 
Općinskog vijeća.

Članak 35.

� Predsjednik Općinskog vijeća:

- zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama 

Općinskog vijeća, 
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih 

akata, 
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko 

vijeće,
- brine o suradnji  Općinskog vijeća i 

Općinskog načelnika,
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- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i 

Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 36.

� Općinsko vijeće općine Garčin ima 13 
članova.

� Općinsko vijeće može imati i više od 13 
vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala 
odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne 
manjine u Općinskom vijeću sukladno Ustavnom 
zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 37.

� Pripadnicima srpske nacionalne manjine 
jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću jednim 
članom.

Članak 38.

� Mandat člana predstavničkog tijela jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
izabranog na redovnim izborima traje do dana 
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske 
o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se 
održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama 
zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do 
dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike 
Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela 
sukladno odredbama ovoga Zakona.

Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne 
i područne (regionalne) samouprave izabranog na 
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 
mandata predstavničkog tijela izabranog na 
redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte 
godine sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 
raspuštanju predstavničkog tijela sukladno 
odredbama ovoga Zakona.

Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani 
neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 
predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.

Ostala prava i dužnosti članova predstavničkog 
tijela utvrđuju se zakonom, statutom jedinice 
loka lne ,  odnosno  područne  ( reg iona lne) 
samouprave i poslovnikom predstavničkog tijela.

� Funkcija članova Općinskog vijeća je 
počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

� Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u 
skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

� Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi.

Članak 39.

� Vijećniku prestaje mandat prije isteka 
vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena 

najkasni je  t r i  dana pr i je  zakazanog 
održavanja sjednice Općinskog vijeća i 
ovjerena kod javnog bilježnika najranije 
osam dana prije podnošenja iste,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 
oduzeta odnosno ograničena poslovna 
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske 
odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom 
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od šest mjeseci, danom 
pravomoćnosti presude,

- ako odjavi prebivalište s područja općine 
Garčin, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog 
prestanka,

- smrću.

Članak 40.

� Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata 
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 
odredbama posebnog zakona nespojiva s dužnošću 
člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to 
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s 
odredbama posebnog zakona.

� Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, 
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, 
ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog 
vijeća u roku od osam dana od dana prestanka 
obnašanja nespojive dužnosti. 

� Mirovanje mandata prestaje osmog dana od 
dana podnošenja pisanog zahtjeva.

� Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata.
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Članak 41.

� Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 

je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi 

prijedloge akata i podnositi amandmane na 
prijedloge akata,

- postavljati pitanja iz djelokruga rada 
Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja općinskom načelniku i 
zamjeniku općinskog načelnika,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela 
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u 
radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje 
dužnosti vijećnika, od tijela općine te u svezi s 
tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

� Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i 
prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za 
glasovanje u radu Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su 
kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, 
za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti 
vijećnika.

� Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća. 

Članak 42.

� Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti 
v i jećnika ,  os tvar ivanje  prava  i  dužnost i 
predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i 
način rada radnih tijela, način i postupak donošenja 
akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i 
razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te 
druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

1.1.  Radna tijela

Članak 43.

� Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut, poslovnik i normativnu 
djelatnost,
- Mandatna komisija.

Članak 44.

� Komisija za izbor i imenovanja predlaže:

- i z b o r  i  r a z r j e š e n j e  p r e d s j e d n i k a  i 
potpredsjednika Općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela 
Općinskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba 
određenih ovim Statutom i drugim odlukama 
Općinskog vijeća,

- propise o primanjima vijećnika, te naknade 
troškova vijećnicima za rad u Općinskom 
vijeću.

Članak 45.

� Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost:

- predlaže Statut općine i Poslovnik Općinskog 
vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu 
Sta tu ta  općine  odnosno Poslovnika 
Općinskog vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih 
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu 
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim 
sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade 
i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom 
vijeću,

- obavlja i druge poslove određene ovim 
Statutom.

Članak 46.

� Mandatna komisija:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava 
Općinsko vijeće o provedenim izborima za 
Općinsko vijeće i imenima izabranih 
vijećnika, temeljem objavljenih rezultata 
nadležnog izbornog povjerens tva  o 
provedenim izborima,

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 
ostavkama na vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 
počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika 
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 
dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
mirovanja mandata vijećnika,
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- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
mandata kada se ispune zakonom predviđeni 
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su 
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 
zamjeniku vijećnika. 

Članak 47.

� Općinsko vijeće može uz radna tijela 
osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i 
povremena radna tijela radi proučavanja i 
razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog 
vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, 
davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su 
na dnevnom redu Općinskog vijeća.
�
� Sastav, broj članova, djelokrug i način rada 
radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim 
odlukama. 

2. Općinski  načelnik

Članak 48.

� Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je 
izvršne vlasti općine.

� Mandat Općinskog načelnika počinje prvog 
radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji 
slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog 
općinskog načelnika.

� Mandat Općinskog načelnika traje u pravilu 
četiri godine.

� U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

Općinskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna općine i 

izvještaj o izvršenja proračuna,
- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice 

lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave u obavljanju poslova iz 
njihovoga samoupravnog djelokruga te 
nadzire njihov rad,

- upravlja nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu jedinice lokalne, odnosno 
područne (regionalne) samouprave kao i 
njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa 
zakonom i statutom,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina jedinice lokalne, samouprave i 
raspolaganju imovinskim pravima te 
n o v č a n i m  s r e d s t v i m a  u  s k l a d u  s 
ograničenjima propisanim ovim Zakonom, 
statutom jedinice i posebnim propisima,

- općinski načelnik može odlučivati o visini 
pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% 
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina, odnosno drugom raspolaganju 
imovinom. 

Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kn, općinski 
načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 
kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, 
tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. 

Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te 
raspolaganje drugom imovinom  mora biti planirano 
u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa 
zakonom.

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te 
raspolaganju ostalom imovinom većom od 
spomenute vrijednosti, odlučuje Općinsko vijeće 
općine Garčin.

- upravlja prihodima i rashodima općine,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima 

na računu proračuna općine,
- od luču je  o  davan ju  sug la snos t i  z a 

zaduživanje pravnim osobama u većinskom 
izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o 
davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova 
kojih je osnivač Općina, 

- donosi  pravilnik o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela općine,

- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje 
službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela,

- utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni 
upravni odjel općine,

- predlaže izradu prostornog plana kao i 
njegove izmjene i dopune na temelju 
obrazloženih i argumentiranih prijedloga 
fizičkih i pravnih osoba,

- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog 
odjela i službi općine u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga općine, odnosno 
poslova državne uprave, ako su preneseni 
Općini,

- nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela i 
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službi u samoupravnom djelokrugu i 
poslovima državne uprave,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 
drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  
mjesnih odbora ako su isti osnovani,

- obavlja i druge poslove predviđene ovim 
Statutom i drugim propisima.

�
� Općinski načelnik je dužan izvijestiti 
Općinsko vijeće o danim suglasnostima za 
zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka 
tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno 
izvještajno razdoblje.

Članak 49.

� Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  
upravnih tijela općine.

Članak 50.

� � Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom 
vijeću općine Garčin i to do 31. ožujka tekuće godine  
za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 
15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

� � Općinsko vijeće može, pored izvješća iz 
stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika 
tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga.

� � Općinski načelnik podnosi izvješće po 
zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana 
od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom 
traži izviješće za veći broj različitih pitanja, rok za 
podnošenje izviješća iznosi 60 dana od dana 
primitka zahtjeva.

� � Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od 
Općinskog načelnika  izvješće o bitno podudarnom 
pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije 
podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 51.

� Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene 
statutom općine.
� Općinski načelnik u obavljanju poslova  iz 
samostalnog djelokruga općine ima pravo obustaviti 
od primjene opći akt predstavničkog tijela. 

Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili 
drugi propisi, Općinski načelnik donijet će odluku o 
obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana 
donošenja općeg akta. 

Općinski načelnik ima pravo od predstavničkog 
tijela tražiti da u roku od 8 dana od dana donošenja 
odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u 
općem aktu.
�
Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene 
nedostatke iz stavka 2 ovog članka, Općinski 
načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti 
predstojnika ureda državne uprave u Brodsko-
posavskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi 
općeg akta.
�
Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 
dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke 
Općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg 
akt.

Članak 52.

� Općinski načelnik ima jednog zamjenika, koji 
zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju duže 
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u 
obavljanju  svoje dužnosti.

� Smatra se da je Općinski načelnik duže 
odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako 
duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine, 
a pritom dužnosnicima i zaposlenicima nije 
neposredno dostupan na drugom mjestu radi 
dogovora o obavljanju poslova, donošenju odluka, 
potpisivanju akata i sl.

Članak 53.

� Općinski načelnik može obavljanje određenih 
poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali 
mu time ne prestaje odgovornost za njihovo 
obavljanje.

� Zamjenik Općinskog načelnika je u slučaju iz 
stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa 
Općinskog načelnika.

Članak 54.

� Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit 
će hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati 
profesionalno, osim u godini održavanja redovnih 
lokalnih izbora.
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� Općinski načelnik i njegov zamjenik dužni 
su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost 
dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom 
odjelu općine o tome hoće li dužnost obavljati  
profesionalno.

Članak 55.

� Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku  
mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju 
poslovne sposobnosti,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom 
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti 
sudske presude,
- danom odjave prebivališta s područja općine 
Garčin,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.

� Ako Općinskom načelniku nastupom 
okolnosti iz st. 1. ovoga članka mandat prestane prije 
isteka dvije godine mandata, Pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Garčin će u roku od 8 dana 
obavijestiti Vladu RH o prestanku mandata 
O p ć i n s k o g  n a č e l n i k a  r a d i  r a s p i s i v a n j a 
prijevremenih izbora za novog Općinskog 
načelnika.
�
� Ako mandat Općinskog načelnika iz nekog od 
razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane 
nakon isteka dvije godine mandata Općinskog 
načelnika, dužnost Općinskog načelnika do kraja 
mandata obnaša zamjenik Općinskog načelnika.

Članak 56.

� Ako na referendumu bude donesena odluka o 
opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
mandat im prestaje danom objave rezultata 
referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora 
dužnost Načelnika obnašat će povjerenik kojeg 
imenuje Vlada Republike Hrvatske.

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA 
SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Članak 57.

Pripadnici srpske nacionalne manjine u Općini 

Garčin sudjeluju u javnom životu i upravljanju 
lokalnim poslovima putem Vijeća nacionalne 
manjine. 

Članak 58.

Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Garčin 
ima pravo:

- predlagati tijelima općine Garčin mjere za 
unapređivanje položaja srpske nacionalne manjine u 
Općini Garčin, uključujući davanje prijedloga općih 
akata kojima se uređuju pitanja od značaja za 
nacionalnu manjinu;
- isticati kandidate za dužnosti u tijelima 
općine Garčin;
- biti obaviješteno o svakom pitanju o kome će 
raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se 
položaja nacionalne manjine;

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz 
stavka 1.  uredit će se poslovnikom Općinskog 
vijeća općine Garčin.

Članak 59.

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga 
općih akata od Vijeća srpske nacionalne manjine, 
osnovanog za područje općine Garčin, zatražiti 
mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se 
uređuju prava i slobode srpske nacionalne manjine.

Članak 60.

� Na području općine Garčin, pripadnici 
nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati 
simbole i zastave nacionalne manjine. 

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu 
Republike Hrvatske i zastavu općine Garčin isticati 
na poslovnim zgradama u kojima nacionalna 
manjina ima sjedište  i u svečanim prigodama 
značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 61.

Vijeće srpske nacionalne manjine može u službene 
svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja 
svoje nacionalne manjine  i to:

- u sastavu svojih pečata i žigova
- u natpisnim pločama na poslovnim zgradama 
u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim 
prostorijama
- u zaglavljima službenih akata koje donose.
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Članak 62.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu 
manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma 
nacionalne manjine.

� Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme 
nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna 
Republike Hrvatske.
 

Članak 63.

Općina Garčin, u skladu s mogućnostima, 
financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga 
koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi 
očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Općina Garčin osigurava sredstva za rad Vijeća 
srpske nacionalne manjine. 

IX. UPRAVNA TIJELA

Članak 64.

� Za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga općine Garčin, utvrđenih zakonom i 
ovim Statutom, te obavljanje poslova državne 
uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, 
ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

� Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog 
odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog 
vijeća.

� Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja 
pročelnik kojeg  na temelju javnog natječaja 
imenuje Općinski načelnik.

Članak 65.

� Jedinstveni upravni odjel u okviru djelokruga 
utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava 
i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata 
tijela općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta 
poduzima propisane mjere. 

Članak 66.

� Jedinstveni upravni odjel samostalan je u 
okviru  svog dje lokruga,  a  za  zakoni to  i 
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje 
nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Članak 67.

� Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog 
odjela, osiguravaju se u Proračunu općine Garčin, 
Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa 
zakonom.

X. JAVNE SLUŽBE

Članak 68.

� Općina Garčin u okviru samoupravnog 
djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima 
se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na 
području komunalnih, društvenih i drugih 
djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se 
obavljaju kao javna služba. 

Članak 69.

� Općina Garčin osigurava obavljanje  
djelatnosti iz članka 68. ovog Statuta osnivanjem 
trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih 
osoba i vlastitih pogona.

� U trgovačkim društvima u kojima Općina 
Garčin ima udjele ili dionice Općinski načelnik je 
član skupštine društva. 

� Obavljanje određenih djelatnosti Općina 
Garčin može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim 
osobama temeljem ugovora o koncesiji.

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 70.

� Na području općine Garčin mogu se osnovati 
mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi 
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u 
odlučivanju o lokalnim poslovima. 

� Mjesni odbori mogu se osnovati za pojedina 
naselja ili više međusobno povezanih manjih 
naselja, na način i po postupku propisanom 
zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom 
Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje 
postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
�
� Mjesni odbor će u slučaju osnivanja za 
pojedino naselje imati pravnu osobnost. 
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Članak 71.

Naselja na području općine Garčin za koja se mogu 
osnovati mjesni odbori su:

- Mjesni odbor Garčin,
- Mjesni odbor Sapci,
- Mjesni odbor Bicko Selo,
- Mjesni odbor Selna,
- Mjesni odbor Trnjani,
- Mjesni odbor Zadubravlje,
- Mjesni odbor Vrhovina, i
- Mjesni odbor Klokočevik.

Područje i granice mjesnih odbora bit će određeni 
posebnom odlukom Općinskog vijeća  i prikazuju se  
na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te 
odluke.

Članak 72.

� Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora može dati 20 % građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se predlaže osnivanje 
mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, 
članovi predstavničkog tijela te Općinski načelnik.

� U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog 
članka, daju građani ili njihove organizacije i 
udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku 
Općinskom načelniku.

Članak 73.

Općinski načelnik  u roku od 15 dana od dana 
primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog 
podnesen na način i po postupku  utvrđenim 
zakonom i ovim Statutom. 

� Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da 
prijedlog nije podnesen na propisani način i  po 
propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i 
zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za 
osnivanje mjesnog odbora.

� Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik 
upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se 
o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema 
prijedloga.

Članak 74.

� U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora 
navode se podaci o predlagatelju, području i 

granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog 
odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i 
izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 75.

� Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog 
odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 76.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s 
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo 
na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na 
vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog 
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora vijeća mjesnog uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća  uz shodnu  
primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 
samouprave.

Članak 77.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje 
Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana 
donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju 
mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana  od dana 
isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog 
odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne 
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 78.

� Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 
predsjednika, 5–7 članova.

� Za člana vijeća mjesnog odbora može biti 
biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina 
života koji ima prebivalište na području mjesnog 
odbora.

Članak 79.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz 
svog sastava većinom glasova svih članova.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj 
rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora. 
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Članak 80.

� Vijeće mjesnog odbora donosi program rada 
mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  
poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji 
obračun, te obavlja druge poslove utvrđene 
zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog 
vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 81.

� Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 
odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju 
područja mjesnog odbora, provođenjem manjih 
komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni 
standard građana na području mjesnog odbora, 
vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja 
lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, 
socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih 
potreba na svom području

Članak 82.

� Pravilima mjesnog odbora detaljnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća 
mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća 
mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja 
od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 83.

� Prihode mjesnog odbora čine prihodi od 
pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te 
prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko 
vijeće.

Članak 84.

� Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o 
potrebama i interesima građana, te davanja 
prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog 
značenja, može sazivati zborove građana.

� Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog 
odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 
vijeće.

Članak 85.

� Stručne i administrativne poslove za potrebe 
mjesnog odbora  obavlja Jedinstveni upravni odjel 
općine na način propisan općim aktom kojim se 
uređuje ustrojstvo i način rada Jedinstvenog 

upravnog odjela općine.

Članak 86.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog 
odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski 
načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka 
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno 
pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za 
koje se traži  promjena područja.

Članak 87.

� Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
odbora obavlja Općinski načelnik.

� Općinski načelnik može u postupku 
provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog 
odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono 
učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog 
odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.
 

XII. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE 
GARČIN

Članak 88.

� Sve pokretne i nepokretne stvari, te 
imovinska prava koja pripadaju Općini Garčin, čine 
imovinu općine Garčin.

Članak 89.

� Imovinom općine upravljaju Općinski 
načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama 
ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.

� Općinski načelnik u postupku upravljanja 
imovinom općine donosi pojedinačne akte glede 
upravljanja imovinom, na temelju općeg akta 
Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine.

Članak 90.

� Općina Garčin ima  prihode kojima u okviru 
svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
�
� Prihodi općine Garčin su:

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim 
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odluka Općinskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu  općine i 

imovinskih prava,
- prihod od  trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu općine odnosno u 
kojima Općina ima udjele ili dionice,

- naknada za koncesije,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše Općina Garčin u 
skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima sa Brodsko-
posavskom županijom i Republikom 
Hrvatskom, 

- sredstva pomoći Republike Hrvatske 
predviđena u državnom proračunu, 

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 91.

� Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te 
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja općine 
Garčin iskazuju se u proračunu općine Garčin.

� Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni 
predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i 
podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u 
roku utvrđenom posebnim zakonom.

� Svi prihodi i primici proračuna moraju biti 
raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz 
kojih potječu.

� Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u 
proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 92.

� Proračun općine Garčin i odluka o izvršenju 
proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi 
za godinu za koju je donesen.

� Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. 
prosinca.

Članak 93.

� Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 
proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom. 

� Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku 
godinu ne može donijeti u propisanom roku, 
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom 

financiranju na način i postupku propisanim 
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri 
mjeseca proračunske godine. 

Članak 94.

� Ako se tijekom proračunske godine smanje 
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti 
sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem 
novih prihoda.

� Uravnoteženje proračuna provodi se 
izmjenama i dopunama proračuna po postupku 
propisnom za donošenje proračuna.

Članak 95.

� Ukupno materijalno i financijsko poslovanje 
općine nadzire Općinsko vijeće.

� Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost 
korištenja proračunskih sredstava općine nadzire 
Ministarstvo financija.

XIII. AKTI OPĆINE

Članak 96.

� Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, 
Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, 

 odluke i druge opće akte i zaključke.
�
� Općinsko vijeće donosi rješenja i druge 
pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava 
o pojedinačnim stvarima.

� Predsjednik predstavničkog tijela dužan je 
akte iz stavka ovog članka bez odgode dostaviti 
Općinskom načelniku.

Članak 97.

� Općinski načelnik u poslovima iz svog 
djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te 
opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim 
aktom Općinskog vijeća.

Članak 98.

� Radna  tijela Općinskog vijeća donose 
zaključke i preporuke. 
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Članak 99.

� Općinski načelnik osigurava izvršenje općih 
akata iz članka 96. ovog Statuta, na način i u 
postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja 
nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela. 

Članak 100.

� Jedins tveni  upravni  odje l  općine  u 
izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi 
pojedinačne akte kojima rješava o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba.

� Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog 
članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom 
tijelu Brodsko-posavske  županije.

� Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa.

� U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, 
povjerene javne ovlasti.

Članak 101.

� Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi 
razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada 
donose se u skraćenom upravnom postupku.

� Skraćeni upravni postupak provodi se i kod 
donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o 
pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih 
osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina 
Garčin osnivač.

� Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i 
općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije 
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može 
pokrenuti upravni spor.

Članak 102.

� Nadzor zakonitosti općih akata Općinskog 
vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu 
obavlja ured državne uprave u Brodsko-posavskoj 
županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, 
svako u svojem djelokrugu. 

Članak 103.

� Detaljnije odredbe o aktima općine Garčin i 
postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom 
Općinskog vijeća .

Članak 104.

� Opći akti se prije nego što stupe na snagu, 
objavljuju  u Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije. 

� Opći akti stupaju na snagu osmog dana od 
dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih 
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na 
snagu prvog dana od dana objave.

� Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 105.

� Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i 
Jedinstvenog upravnog odjela općine je javan.

� Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća u skladu s odredbama poslovnika Općinskog 
vijeća.

Članak 106.

� Javnost rada Općinskog  vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 

oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u 

službenom glasilu Brodsko-posavske 
županije.

� Javnost rada općinskog načelnika osigurava 
se:

- održavanjem konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 

oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u 

službenom glasilu Brodsko-posavske 
županije.
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� Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela 
općine osigurava se izvještavanjem i napisima u 
tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 107.

� Način djelovanja općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika u obnašanju javnih 
dužnosti uređen je posebnim zakonom. 

Članak 108.

� Općinsko vijeće posebnom odlukom 
propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u 
obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje 
sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u 
obnašanju javne vlasti.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 109.

� Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski 
načelnik i Komisija za Statut, poslovnik i 
normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

� Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća.

� Općinsko vijeće, većinom glasova svih 
vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta.

� Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne 
donese odluka da će se pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može 
ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, 
prije isteka roka od šest mjeseci od dana 
zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 110.

� Do donošenja općih akata kojima se uređuju 
poslovi iz samoupravnog djelokruga op Garčin 
sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog 
Statuta, primjenjivat će se akti općine Garčin u onim 
odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i 
ovim Statutom.

� U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz st. 
1. ovog članka, primjenjuju se neposredno odredbe 
zakona i ovog statuta.

Članak 111.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u ''Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije''.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti 
Statut općine Garčin (''Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije'' br. 9/09), te izmjene i dopune 
Statuta objavljene u ''Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije br. 5/13).

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GARČIN

Klasa: 021-01/18-01/70
Ur.br. 2178/06-09-01-01
Garčin,  09. svibanj 2018.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Općine Garčin
Mato Jerković, v.r.
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48.

 Na temelju članka 12. i 15. Zakona o 
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 
turizma (“Narodne novine”, broj 152/2008), 
Skupština Turističke zajednice općine Garčin, uz 
prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na 
sjednici održanoj 16. srpnja 2018. god., donijela je  

S T A T U T

Turističke zajednice općine Garčin

� I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turistička zajednica općine Garčin (u daljnjem 
tekstu: Zajednica) je pravna osoba, čije su članice 
pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva, 
turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanim 
djelatnostima na području općine Garčin.

Članak 2.

Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na 
snagu ovoga Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe 
danom upisa u Upisnik turističkih zajednica 
Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice 
utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i 
promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: 
Zakon) i ovim Statutom.

Članak 3.

(1) Naziv Zajednice je: "Turistička zajednica općine 
Garčin".
(2) Sjedište Zajednice je u Garčinu.

Članak 4.

(1) Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i 
sjedištem "Turistička zajednica općine Garčin“ 
promjera 30 mm.
(2) Žig Zajednice je četvrtastog oblika, dimenzija 
40x15 mm, a sadrži sjedište Zajednice općine, te 
prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma 
primitka pismena.
(3) Žig se koristi za svakodnevno poslovanje 
Zajednice. Svaki pečat i žig imaju redni broj.
(4) O broju pečata i žiga, načinu njihovog korištenja, 
te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje 

odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 5.

(1) Zajednica ima znak koji je identičan grbu općine 
Garčin. 
(2) O promjeni sadržaja i oblika znaka odlučuje 
Turističko vijeće
(3) O načinu korištenja znaka odlučuje direktor 
Turističkog ureda.

Članak 6.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se 
prava utvrđuju prema visini udjela članova u 
prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni 
razvoj turizma.

Članak 7.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih 
i administrativnih poslova vezanih za zadaće 
Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 8.

(1) Rad Zajednice je javan.
(2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način 
propisan ovim Statutom.

Članak 9.

(1) Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće 
korisnosti.
(2) Turistička zajednica ne smije obavljati 
gospodarske djelatnosti, osim ako Zakonom nije 
drugačije propisano.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Turistička 
zajednica može:
1. � u p r a v l j a t i  j a v n o m  t u r i s t i č k o m 
infrastrukturom danom na upravljanje od strane 
jedinice  lokalne samouprave,
2. � organizirati manifestacije i priredbe,
3. � objavljivati komercijalne oglase na svojim 
promotivnim materijalima,
4. � prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, 
osim vlastitog promotivnog materijala, 
5. � obavljati druge poslove i zadaće od javnog 
interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koje 
nisu u suprotnosti sa Zakonom, drugim propisima i 
ovim Statutom.
(4) Turistička zajednica ne smije imati ulog u 
temeljnom kapitalu trgovačkog društva.
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� II.  ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 10.

� � (1) Zadaće Zajednice su slijedeće:
1. � promoviranje turističke destinacije na razini 
općine samostalno i putem udruženog oglašavanja,
2. � u p r a v l j a n j e  j a v n o m  t u r i s t i č k o m 
infrastrukturom danom na upravljanje od strane 
općine,
3. � sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike 
razvoja turizma na nivou općine,
4. � sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu 
koordinaciju javnog i privatnog sektora,
5. � poticanje optimalizacije i uravnoteženje 
ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
6. � izrada strateških i razvojnih planova turizma 
na nivou općine,
7. � poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u 
cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim 
izgradnje komunalne infrastrukture,
8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, 
prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj 
ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima 
(kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama), 
radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, 
pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za 
boravak i putovanje turista,
9. � izdavanje turističkih promotivnih materijala
10. � obavljanje informativnih poslova u svezi s 
turističkom ponudom,
11. � poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, 
umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje 
pridonose obogaćivanju turističke ponude,
12. � koordinacija djelovanja svih subjekata koji su 
neposredno ili posredno uključeni u turistički 
promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i 
provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja 
turističke ponude,

13. � poticanje, organiziranje i provođenje akcija u 
cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja 
turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te 
prirodne i kulturne baštine, 
14. � poticanje, unapređivanje i promicanje 
specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje 
općinu čine turistički prepoznatljivim i stvaranje 
uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
15. � vođenje jedinstvenog popisa turista za 
područje općine, poglavito radi kontrole naplate 
boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
16. � dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada 
podataka o turističkom prometu na području općine,
17. � provjera i prikupljanje podataka o prijavi i 
odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim 

inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, 
naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom 
i odjavom turista,
18. � poticanje i sudjelovanje u aktivnostima 
obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju 
i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti 
prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o 
važnosti i učincima turizma, te svojih članova, 
odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja 
kvalitete usluga,
19. � organizacija, provođenje i nadzor svih radnji 
promocije turističkog proizvoda općine sukladno 
smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem 
programu rada i financijskom planu Zajednice,
20. � ustrojavanje jedinstvenog turističkog 
informacijskog sustava, sustava prijave i odjave 
turista i statističke obrade, 
21. � obavljanje i drugih poslova propisanih ovim 
Zakonom ili drugim propisom.
� � (2) Zajednica sudjeluje u provedbi programa i 
akcijama Turističke zajednice županije od 
zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s 
područja županije.
� � (3) Zajednica općine može na temelju 
posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske 
turističke zajednice, biti član međunarodnih 
turističkih organizacija.
�
� III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA 
PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 11.

� (1) Zajednica ima obvezatne i počasne 
članove.
� (2) Osim članova iz stavka 1. ovoga članka 
Zajednica može imati i dragovoljne članove.�

� 1. Obvezatni članovi

Članak 12.

� � (1) Obvezatni članovi Zajednice su sve 
domaće pravne i fizičke osobe koje na području 
Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnice, pogon, 
filijalu i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a 
koje ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih i 
turističkih, te s turizmom neposredno povezanih 
djelatnosti.
� � (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka 
primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl. 
stranih fizičkih i pravnih osoba, koje imaju sjedište u 
turističkom mjestu.
� � (3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. 
ovoga članka postaju obvezatni članovi Zajednice 
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danom osnivanja Zajednice ili danom početka 
obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na 
području Zajednice.

Članak 13.

� � (1) Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: 
prestankom rada Zajednice; prestankom pravne ili 
smrću fizičke osobe, te djelomičnim ili potpunim 
gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe; 
prestankom poslovne jedinice; promjenom sjedišta; 
prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem 
ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili 
obavljanjem s turizmom neposredno povezanih 
djelatnosti.
� � (2) Na prestanak obvezatnog članstva u 
Turističkoj zajednici ne utječe privremena obustava 
djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.
�
� 2. Počasni članovi

Članak 14.

� � (1) Počasnim članom Zajednice mogu biti 
imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno 
zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području 
Zajednica.
� � (2) Odluku o imenovanju počasnog člana 
Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog 
Turističkog vijeća.
� � (3) Počasni članovi Zajednice ne mogu birati 
niti biti birani u tijela Zajednice.
� � (4) Počasni članovi mogu sudjelovati u radu 
sjednice Skupštine Zajednice i skupovima što ih 
organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

� 3. Dragovoljni članovi

Članak 15.

� � (1)  Kao dragovoljni članovi u Zajednicu se 
mogu učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu 
obvezatni članovi Zajednice sukladno članku 12. 
ovog Statuta.
� � (2) O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovog članka 
odlučuje Skupština Zajednice.
� � (3) Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje 
istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest 
mjeseci ili isključenjem
� � (4) Dragovoljni član Zajednice može biti 
isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi 
ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice 
ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.
� � (5) Odluku o isključenju dragovoljnog člana 
donosi Skupština Zajednice�

� 4. Prava, obveze i odgovornosti članova 
Zajednice

Članak 16.

� � (1)  Članovi  Zajednice  (obvezatni  i 
dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:
- � oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani u 
tijela Zajednice,
- � upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u 
radu Zajednice,
- � daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i pro-
micanje turizma na području  Zajednice,
- � daju prijedloge i primjedbe na rad tijela 
Zajednice,
- � predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga 
Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge 
za njihovo rješavanje,
- � predlažu i usklađuju svoje međusobne odnose u 
zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice 
u skladu sa Zakonom i ovim statutom,
- � predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim 
akcijama u cilju očuvanja turističkog prostora, 
unapređivanja turističkog okružja i zaštite 
čovjekovog okoliša na području Zajednice,
- � predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima 
na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,
- � razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju 
konzultacije i organiziraju sastanke,
- � putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim 
tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima 
rješavanje poremećaja u turizmu i većih problema u 
ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima 
ugostiteljstva i s tim djelatnostima neposredno 
povezanih djelatnosti,
- � daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz 
područja turizma,
- � koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz 
djelokruga Zajednice,
- � predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih 
akata,
- � budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela 
i o materijalno-financijskom poslovanju,
- � sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama 
koje ona organizira,
- � provode odluke i zaključke što ih donose tijela 
Zajednice,
- � zastupaju dogovorene stavove Zajednice u 
Turističkoj zajednici županije,
- � razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje 
zadataka Zajednice,
- � daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje 
zadaća Zajednice,
- � pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, 
zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.
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� � (2) Počasni članovi Zajednice imaju osobita 
prava iz stavka 1. alineje 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14 i 15 
ovoga članka.
�
� IV.  TIJELA ZAJEDNICE

Članak 17.

� � Tijela Zajednice su:
� � 1. Skupština
� � 2. Turističko vijeće
� � 3. Nadzorni odbor
� � 4. Predsjednik zajednice

� 1. Skupština Zajednice
�

� Članak 18.

� � (1) Skupština Zajednice je najviše tijelo 
upravljanja u Zajednici.
� � (2) Skupštinu Zajednice čine predstavnici  
fizičkih i pravnih osoba, članova Zajednice, s 
područja općine, razmjerno visini udjela pojedinog 
člana u prihodu Zajednice, i to tako da:
- � članovi Zajednice s područja djelovanja 
Zajednice koji sudjeluju s najmanje 1% u ukupnom 
prihodu Zajednice imaju jednog predstavnika u 
Skupštini Zajednice,
- � članovi Zajednice koji sudjeluju s više od 3% 
u ukupnom prihodu Zajednice imaju dva 
predstavnika,
 - � članovi Zajednice koji sudjeluju s više od 5% 
u  ukupnom pr ihodu Zajednice  imaju  t r i 
predstavnika.
 � � (3) Članove Zajednice koji sudjeluju u 
ukupnom prihodu Zajednice ispod 1%  predstavljat 
će po jedan predstavnik unutar svake pojedine 
grupacije, i to:
・ članove Zajednice koji ostvaruju prihod 

obavl janjem ugost i te l jske djelatnost i 
predstavljat će  predstavnik sa najvećim 
udjelom u prihodu Zajednice unutar ove  
grupacije,   

・ članove Zajednice koji obavljaju turističku 
djelatnost predstavljat će predstavnik sa 
najvećim udjelom u prihodu Zajednice unutar 
ove grupacije,

・ članove Zajednice koji ostvaruju prihod u 
djelatnostima s turizmom neposredno 
povezanim predstavljat će predstavnik s 
najvećim udjelom u prihodu Zajednice unutar 
ove grupacije.       

          (4) Ukoliko predstavnici iz stavka 3. ovog 
članka odbiju predstavljati članove svoje grupacije 

u Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju 
predstavljat će član koji po udjelu u prihodu 
Zajednice slijedi iza predstavnika sa najvećim 
udjelom, i tako redom.   
� � (5) Jedan član Zajednice  može imati 
maksimalno 40% predstavnika u Skupštini. 
� �  (6) Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 2. 
i 3. ovog članka računaju se  članarina i 25% 
boravišne pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici 
u godini koja prethodi godini u kojoj se provode 
izbori za Skupštinu Zajednice.
� � (7) Ako  tijekom mandata dođe do promjene 
udjela u prihodima za više od 10 %, broj 
predstavnika  članova Skupštine iznova će se 
utvrditi prema stavku 2. ovog članka.
� � (8) Promjenu iz stavka 4. ovog članka 
utvrđuje Skupština istodobno s donošenjem 
godišnjeg financijskog izvješća.
� � (9) Članovi, odnosno predstavnici članova 
Zajednice ne mogu putem punomoć ovlastiti drugu 
osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

Članak 19.

� � (1) Skupština Zajednice:
1. � donosi Statut Zajednice,
2. � donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima i 

dužnostima, te načinu poslovanja,
3. � odlučuje o izboru i razrješenju članova 

Turističkog vijeća,
4. � odlučuje o izboru i razrješenju članova 

Nadzornog odbora,
5. � donosi godišnji program rada Zajednice,
6. � donosi financijski plan i godišnje financijsko 

izvješće Zajednice,
7. � odlučuje o zahtjevima za dragovoljno 

članstvo,
8. � imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog 

vijeća počasne članove Zajednice,
9. � donosi odluku o osnivanju i ustroju 

Turističkog ureda,
10. � utvrđuje visinu članarine za dragovoljne 

članove Zajednice,
11. � bira predstavnike Zajednice u Skupštinu 

Turističke zajednice županije,
12. � donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,
13. � daje nadležnim tijelima inicijative za 

donošenje zakona i drugih propisa,
14. � razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim 

pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednica, 
predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo 
izvršavanje,

15. � donosi odluku o osnivanju i ustroju 
podružnice Zajednice,

16. � prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o 
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drugim pitanjima kada je to  predviđeno 
propisima i ovim Statutom.

Članak 20.

� � (1) Mandat članova Skupštine Zajednice traje 
četiri godine.
� � (2) Članu Skupštine Zajednice može prestati 
mandat i prije isteka vremena na koje je primljen:
- � opozivom od strane člana Zajednice čiji je 
predstavnik,
- � prestankom rada kod člana Zajednice čiji je 
predstavnik,
- � na osobni zahtjev.
� (3) Skupština Zajednice može predložiti 
članu Zajednice da opozove svog predstavnika, ako 
svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama 
Zajednice ili je uopće ne obavlja.
� (4) Novoizabranom članu Skupštine mandat 
traje do isteka vremena na koji je bio izabran član 
Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od 
načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 21.

� � Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje 
Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka 
mandata Skupštine Zajednice

Članak 22.

� � (1) Skupština Zajednice odlučuje na 
sjednicama.
� � (2) Redovna sjednica održava se dva puta 
godišnje.
� � (3) Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:
- � izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog 

odbora ako se njihov broj smanji za više od 1/4,
- � na zatjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, 

najmanje 1/10 članova Skupštine, direktora 
Turističkog ureda.

� � (4) Podnositelj zahtjeva za sazivanje 
izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red 
Skupštine Zajednice.
� (5) Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka 
predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu 
Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati 
Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20 % članova 
Skupštine.

Članak 23.

� � (1) Skupština Zajednice pravovaljano 
odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice 
ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

� � (2) Skupština Zajednice donosi odluke 
većinom glasova nazočnih članova Skupštine, ako 
za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije 
odredeno.
� � (3) Način sazivanja i vođenja sjednice 
Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za 
održavanje sjednice Skupštine uređuje se 
Poslovnikom.
�
� 2. Turističko vijeće

Članak 24.

� � (1) Turističko vijeće je izvršno je tijelo 
Skupštine Zajednice.
� � (2) Turističko vijeće odgovorno je Skupštini 
Zajednice.

Članak 25.

� � (1) Turističko vijeće Zajednice:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine 
Zajednice,

2. predlaže Skupštini godišnji program rada i 
financijski plan,

3. predlaže Skupštini godišnje financijsko 
izvješće,

4. upravlja imovinom Zajednice sukladno 
Zakonu i ovom Statutu, te sukladno programu 
rada i financijskom planu,

5. donosi opće akte za stručnu službu Zajednice,
6. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena 

Statuta,
7. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima 

o kojima odlučuje Skupština,
8. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, 

adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u 
skladu s financijskim planom,

9. imenuje direktora Turističkog ureda na temelju 
javnog natječaja, te ga razrješava,

10. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje 
Zajednice i raspolaganje financijskim 
sredstvima Zajednice,

11. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u 
slučaju spriječenosti direktora,

12. donosi poslovnik o svom radu,
13. donosi opće akte koje ne donosi Skupština 

Zajednice,
14. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o 

njegovom radu i radu Turističkog ureda, te 
obavezno donosi odluku o prihvaćanju ili 
neprihvaćanju navedenog izvješća,

15. potiče suradnju s  drugim turis t ičkim 
zajednicama i drugim pravnim i fizičkim 
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osobama koje su neposredno ili posredno 
uključene u turistički promet,

16. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o 
turističkim zajednicama i  promicanju 
hrvatskog turizma i ovim Statutom. 

Članak 26.

� � (1)  Turist ičko vijeće Zajednice ima 
predsjednika i osam članova koje bira Skupština 
Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći 
računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu 
(pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i 
sl.).
� � (2) Predsjednik Zajednice je predsjednik 
Turističkog vijeća.

Članak 27.

� � (1) Mandat članova Turističkog vijeća traje 
četiri godine.
� � (2) Članu Turističkog vijeća može prestati 
mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
1. razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,
2. na osobni zahtjev.� �
� � (3) Član Turističkog vijeća može se opozvati 
ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i 
ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine 
Zajednice i Turističkog vijeća.
� � (4) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem 
je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, 
nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka 
mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 28.

� � (1) Turističko vijeće radi na sjednicama.
� � (2)  Preds jednik  Za jednice  saz iva  i 
predsjedava sjednici Turističkog vijeća.
� � (3 )  U  s luča ju  odsu tnos t i ,  odnosno 
spriječenosti predsjednika, sjednici Turističkog 
vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg 
odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad 
odgovara predsjedniku Zajednice.

Članak 29.

� � (1) Turističko vijeće može pravovaljano 
odlučivati ukoliko je na sjednici nazočno više od 
polovice članova Vijeća.
� � (2) Turističko vijeće odlučuje većinom 
glasova nazočnih članova.

Članak 30.

� � (1) Turističko vijeće odluke donosi u pravilu 
javnim glasovanjem.
� � (2) Turističko vijeće može odlučiti da se o 
određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.
� � (3) Način sazivanja i vođenja sjednica 
Turističkog vijeća i druga pitanja u svezi održavanje 
sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.
�
� 3. Nadzorni odbor

Članak 31.

� � (1) Nadzorni odbor je nadzorno tijelo 
Zajednice.
� � (2) Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga:
1. dva člana koja bira Skupština Zajednice,
2. jedan član kojeg delegira Turističko vijeće 
Turističke zajednice županije.
� � (3) Član Nadzornog odbora ne može biti 
članom drugih tijela Zajednice.
� � (4) Nadzorni odbor iz redova svojih članova 
bira predsjednika i njegovog zamjenika.
� � (5) Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom 
radu. 

Članak 32.

� � (1) Nadzorni odbor nadzire:
1. vođenje poslova Zajednice,
2. materijalno i  f inancijsko poslovanje i 
raspolaganje sredstvima Zajednice,
3.  izvršenje i provedbu programa rada i 
financijskog plana Zajednice.
� � (2) O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor 
Zajednice podnosi pisano izvješće Turističkom 
vijeću i Skupštini Zajednice, te Turističkom vijeću 
Turističke zajednice županije.
� � (3) U izvješću iz stavka 2. ovog članka Statuta 
Nadzorni odbor dužan je posebno navesti: djeluje li 
Zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice, 
te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća; jesu li 
godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u 
skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i 
pokazuju li ispravno stanje; ocjenu o poslovanju i 
vođenju poslovanja; da li se program rada i 
financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, 
te mišljenje i savjete o mogućnostima poboljšanja 
njihove provedbe.
� � � (4) Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 
1. ovog članka Statuta najmanje dva puta godišnje.
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Članak 33.

� � (1) Sjednicu Nadzornog odbora saziva i 
rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju 
njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.
� � (2) Nadzorni odbor može pravovaljano 
odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova 
Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog 
broja članova.
� � (3) Način sazivanja i vođenja sjednica 
Nadzornog odbora i druga pitanja u svezi održavanje 
s j e d n i c a  N a d z o r n o g  o d b o r a  u r e đ u j u  s e 
Poslovnikom.
� � (4) Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi 
Nadzorni odbor.

Članak 34.

� � (1) Mandat članova Nadzornog odbora traje 
četiri godine.
� � (2) Članu Nadzornog odbora može prestati 
mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
- opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, 
odnosno delegiralo,
- na osobni zahtjev.
� � (3) Član Nadzornog odbora može se opozvati 
ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u 
skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.
� � (4) Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem 
je mandat prestao na temelju prethodnog stavka 
nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka 
mandata na koje je izabran prethodnik.
�
� 4. Predsjednik Zajednice

Članak 35.

� (1) Predsjednik Zajednice predstavlja Zajednicu.
� (2) Dužnost predsjednika Zajednice obnaša 
načelnik.
� (3) Predsjednik Zajednice je i predsjednik 
Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.
� (4) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava 
Skupštini Zajednice i saziva  i predsjedava  
sjednicama Turističkog vijeća.
� (5) U trenutku razrješenja načelnika sukladno 
propisu kojim se uređuju jedinice lokalne 
samouprave prestaje njegova dužnost predsjednika 
Zajednice, a u navedenom slučaju dužnost 
predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu 
koji regulira izbore načelnika.

Članak 36.

� � Predsjednik Zajednice:

- � predstavlja Zajednicu,
- � saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
- � saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
- � organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti 

Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i 
programom rada Zajednice,

- � brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju 
zadaća Zajednice,

- � pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim 
turističkim zajednicama i drugim tijelima sa 
zajedničkim interesom,

- � brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice 
i Turističkog vijeća,

- � potpisuje odluke i druge akte koje donosi 
Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

- � obavlja i druge poslove utvrđene aktima 
Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 37.

� � U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti 
predsjednika, sjednici Skupštine predsjeda zamjenik 
predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i 
koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.
�
� 5. Radna tijela

Članak 38.

� � (1) Skupština Zajednice i Turističko vijeće 
mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna 
tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi 
razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i 
prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog 
djelokruga.

� � (2) Skupština Zajednice i Turističko vijeće 
odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka 
utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja 
vezana za rad toga tijela.
�
� V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE 
ZAJEDNICE

Članak 39.

� � (1) Zajednicu predstavlja predsjednik 
Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.
� � (2) Direktor Turističkog ureda može dati 
pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje 
Zajednice.
� � (3) Ako se opća punomoć daje osobi koja nije 
zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći 
potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.
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� � (4) Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuju 
obvezni odnosi.
�
� VI. TURISTIČKI URED

Članak 40.

� � ( 1 )  R a d i  o b a v l j a n j a  s t r u č n i h  i 
administrativnih poslova Zajednice osniva se 
Turistički ured.
� � (2) Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu 
Zajednice.

Članak 41.

� � (1) Odluku o osnivanju Turističkog ureda 
donosi Skupština Zajednice.
� � (2) Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, 
organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta 
Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o 
ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora 
Ureda.

Članak 42.

� � Turistički ured obavlja osobito ove poslove:
- � provodi zadatke utvrđene programom rada 

Zajednice,
- � obavlja stručne i administrativne poslove u svezi 

pripremanja sjednica tijela Zajednice,
- � obavlja stručne i administrativne poslove u svezi 

s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,
- � obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene 

poslove, kadrovske i opće poslove, vodi 
evidencije i statističke podatke utvrđene 
propisima i aktima Zajednice,

- � izrađuje analize, informacije i druge materijale 
za potrebe tijela Zajednice,

- � daje  t i j e l ima Zajednice  kao  i  d rugim 
zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz 
djelokruga Zajednice,

- � obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela 
Zajednice.

Članak 43.

� � (1) Na radne odnose zaposlenih u Turističkom 
uredu primjenjuju se opći propisi o radu, ako 
Zakonom nije drugačije propisano.
� � (2) Ministar pravilnikom propisuje posebne 
uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja 
jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje 
moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu.

� � (3) Direktor Turističkog ureda i radnici na 
stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, 
osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih 
pravilnikom iz stavka 2. ovog članka Statuta, moraju 
imati položen stručni ispit za rad u Turističkom 
uredu.
� � (4) Stručni ispit polaže se prema ispitnom 
programu, a o položenom ispitu izdaje  se uvjerenje.
� � (5) Ministar pravilnikom propisuje ispitni 
program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i 
način polaganja ispita.
� � (6) Iznimno od stavka 3. ovog članka položeni 
stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju 
odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina 
radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj 
spremi.
� � (7) Osoba iz stavka 3. ovog članka, koja u 
trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete 
utvrđene propisom iz stavka 2. ovog članka, ali 
nema položen stručni ispit mora u roku od jedne 
godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.
� � (8) Radniku iz stavka 7. ovog članka koji ne 
položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku 
posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita. 

Članak 44.

� � (1) Turistički ured Zajednice ima direktora.
� � (2) Direktora Turističkog ureda na temelju 
javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.
� � (3) Direktor Turističkog ureda, osim uvjeta 
propisanih pravilnikom iz stavka 2. članka 44. ovog 
Statuta,   mora ispunjavati  i  uvjet da mu 
pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o 
prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna 
mjera zabrane obavljanja poslova iz područja 
turizma, dok ta mjera traje.    

Članak 45.

� � Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili 
nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, 
natječaj će se ponoviti.

Članak 46.

� � Turističku zajednicu do izbora direktora 
zastupa predsjednik Zajednice.

Članak 47.

� � (1) Direktor Turističkog ureda organizira i 
rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u 
granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za 
poslovanje Zajednice.
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� � (2) Direktor je za svoj rad odgovoran 
Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.
� � (3) Direktor Turističkog ureda i drugi radnici 
zaposleni u Turističkom uredu ne mogu biti 
predsjednicima niti članovima skupštine, turističkog 
vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke 
zajednice.
� � (4) Direktoru Turističkog ureda nije 
dopušteno obavljanje ugostiteljske  i  turističke 
djelatnosti na području općine.
� � (5) Direktor Turističkog ureda ne smije 
donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju 
odluka koje utječu na financijski ili drugi interes 
njegovog bračnog druga, djeteta ili roditelja.
� � (6) Direktor Turističkog ureda ne smije biti 
član upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog  
društva ili druge pravne osobe koja je član 
Zajednice.
� � (7) Direktor Turističkog ureda:
1. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u 
ime i za račun Zajednice,
2. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred 
sudovima,  upravnim i drugim državnim tijelima, te 
pravnim osobama za javnim ovlastima,
3. organizira i rukovodi radom i poslovanjem 
Turističkog ureda,
4. provodi odluke Turističkog vijeća,
5. organizira izvršavanje zadaća Zajednice,
6. u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za 
poslovanje Zajednice i   zakonitost rada Turističkog 
ureda,
7. usklađuje materijalne i druge uvjete rada 
Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaću budu 
na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s 
odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice 
i njezinih tijela,
8. najmanje jednom godišnje Turističkom vijeću 
podnosi izvješće o svom radu i radu Turističkog 
ureda,
9. odlučuje o zapošljavanju djelatnika u Turističkom 
uredu i raspoređivanju djelatnika na određena radna 
mjesta u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji 
Turističkog ureda,
10. upozorava djelatnike Turističkog ureda i tijela 
Zajednice na zakonitost njihovih odluka,
11. odlučuje o službenom putovanju djelatnika 
Zajednice, korištenju osobnih automobila u 
s lužbene  svrhe  i  o  kor i š ten ju  s reds tava 
reprezentacije,
12. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog 
ureda,
13. odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova 
trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i 
svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,
14. potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

15. priprema, zajedno sa predsjednikom Zajednice, 
sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,
16. predlaže mjere za unapređenje organizacije rada 
Turističkog ureda, 
17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, 
aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 48.

� � (1) Direktor Turističkog ureda može biti 
razriješen:

1. na osobni zahtjev,
2. ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja svoje 
dužnosti Zajednica nije mogla vršiti svoje zadatke ili 
je izvršenja tih zadataka bilo otežano,
3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili 
nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja 
nastala ili mogla nastati šteta,
4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije 
izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno 
tim odlukama,
5. ako najmanje jednom godišnje ne podnese 
Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu   
Turističkog ureda,
6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu 
direktora i Turističkog ureda. 
� � (2) Prijedlog za pokretanje postupka za 
razrješenje direktora, predsjednik, Skupština ili 
Nadzorni odbor moraju podnijeti u slučaju iz stavka 
1. točka 2.,3., 4., 5. i 6. ovog članka.
� � (3) Prije donošenja odluke o razrješenju, 
direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o 
razlozima za razrješenje.
� � (4)  Odluku o  razr ješenju  d i rek tora 
Turističkog ureda donosi Turističko vijeće 
glasovanjem.
�
� VII. TURISTIČKO INFORMATIVNI 
CENTAR

Članak 49.

� � (1) Radi prikupljanja, obrade i raspačavanja 
informacija o radu Zajednice Skupštine Zajednice 
može odlukom o osnivanju Turističkog ureda 
ustrojiti Turističko-informativni centar (u daljnjem 
tekstu: TIC) kao užu organizacijsku jedinicu 
Turističkog ureda.
� � (2) TIC nema svojstvo pravne osobe.

Članak 50.

� � (1) Zadaće TIC-a su:
- prikupljanje, obrada i raspačavanje informacija u 
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cilju poticanja i promidžbe turizma na području 
Zajednice,
- prikupljanje informacija o turističkim potrebama i 
drugih pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za 
turizam Zajednice,
- informiranje turista o znamenitostima i 
privlačnostima turističkog okružja, spomenicima 
kulture i dr.,
- promocija turističkog proizvoda s područja 
Zajednice,
- davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
- suradnja s tuzemnim  inozemnim informativnim 
organizacijama,
- drugi poslovi utvrđeni odlukom o osnivanju Centra 
i drugim aktima Skupštine Zajednice ili Turističkog 
vijeća.
� � (2) TIC-a radi izvršavanja zadataka iz stavka 
1. ovog članka može izdavati biltene ili druge 
periodične publikacije.

Članak 51.

� � (1) Poslove TIC-a vodi i organizira voditelj 
TIC-a.
� � (2) Voditelj TIC-a za svoj rad i rad TIC-a 
odgovara Turističkom vijeću i direktoru Turističkog 
ureda.
� � (3) U pogledu pravnog statusa TIC-a 
odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Članak 52.

� � Unutarnja organizacija i ostala pitanja u svezi 
s radom T1C-a uredit će se općim aktom kojima se 
ova pitanja uređuju za Turistički ured.
�
� VIII. ODGOVORNOSTI ZA 
OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 53.

� � (1) Svaki član tijela Zajednice osobno je 
odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.
� � (2) Svaki član tijela Zajednice odgovoran  je 
za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi 
Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice 
kojeg predstavljaju.
� � (3) Direktor Turističkog ureda odgovoran je 
za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i 
zadataka koje  mu je utvrdilo Turističko vijeće.
�

� IX. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 54.

� � (1) Zajednica nastupa u pravnom prometu 
samostalno - u svoje ime i za svoj račun.
� � (2) Za obveze u pravnom prometu Zajednica 
odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 55.

� � Financi j sko-mater i ja lno  pos lovanje 
Zajednice vodi se po propisima koji uređuju 
računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 56.

� � Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje 
program rada i financijski plan.

Članak 57.

� � (1) Prijedlog programa rada i prijedlog 
financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko 
Vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice do 31. 
listopada tekuće godine za slijedeću poslovnu 
godinu.
� � (2) Zajednica dostavlja prijedlog programa 
rada i prijedlog financijskog plana za slijedeću 
poslovnu godinu, u roku iz st. 1 ovog članka, 
Turističkoj zajednici županije.

Članak 58.

� � (1) Godišnji program rada i godišnji 
financijski plan Zajednice sadrže pojedinačno 
utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska 
sredstva za njihovo izvršenje.
� � (2) Prijedlog programa rada i financijskog 
plana Zajednice dostavlja se članovima Skupštine 
Zajednice u roku od 8 dana prije održavanja sjednice 
na kojoj se isti dokumenti donose.

Članak 59.

� � (1) Tijekom godine Zajednica može mijenjati 
i dopunjavati svoj program rada i godišnji 
financijski plan.
� � (2) Ako tijekom godine dođe do odstupanja 
programa rada i financijskog plana u obujmu većem 
od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, 
odnosno dopune programa rada i financijskog plana.   
� � (3) Izmjene iz  stavka 2. ovog članka 
obavljaju se po postupku koji je propisan za 
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donošenje programa rada i godišnjeg financijskog 
plana.

Članak 60.

� � (1) Za izvršenje programa rada i godišnjeg 
financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.
� � (2) Naredbodavac za izvršenje financijskog 
plana je direktor Turističkog ureda.

Članak 61.

� � Turističko vijeće dužno je Skupštini 
Zajednice podnijeti financijsko izvješće u roku koje 
ono odredi.

Članak 62.

� �� (1) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća 
za prethodnu godinu  Turističko vijeće podnosi 
Skupštini Zajednice do kraja tekuće godine.
� � (2) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća 
u roku iz stavka 1. ovog članka Turističko Vijeće 
podnosi i Nadzornom odboru.
� �� (3) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća 
mora se staviti na uvid članovima Skupštine 
Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini.
� �� (4) Godišnje financijsko izvješće za 
prethodnu godinu dostavlja se Turističkoj zajednici 
županije. 
� �� (5) Godišnje financijsko izvješće za 
prethodnu godinu donosi Skupština Zajednice do 
kraja ožujka tekuće godine.
� �� (6) Godišnje financijsko izvješće obvezno 
sadržava podatke o izvršenju programom  rada 
pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog 
izvršenja, izdacima za poslovanje Turističkog ureda 
i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po 
izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, 
usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja 
s obrazloženjem odstupanja, analizu i  ocjenu 
izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih 
aktivnosti na razvoj turizma. 

Članak 63.

� � (1) Zajednica ostvaruje prihode iz slijedećih 
izvora:
1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim 
zakonom,
2. članarine, u skladu s posebnim zakonom,
3. proračuna općine,
4. od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 
10. stavak 3. Zakona,
5. od imovine u vlasništvu.

� � (2) Pored izvora iz stavka 1. ovog članka, 
poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se 
financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju 
njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke 
osobe.
� �� (3) Zajednica se, na temelju posebne odluke 
Turističkog vijeća,  može financijski zaduživati u 
cilju realizacije programa rada i financijskog plana, 
ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 
50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 64.

� � (1) Domaće i strane pravne i fizičke osobe 
plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim 
zakonom.
� � (2) Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju 
članarinu Zajednici u visini koju posebnom 
odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

Članak 65.

� � (1) U financijskom planu Zajednice može se 
izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva 
(tekuća rezerva) koja se koriste tijekom godine za 
nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i 
zadatke koji se financiraju iz financijskog plana 
Zajednice.
� � (2) Sredstvima tekuće rezerve raspolaže 
Turističko vijeće.

Članak 66.

� � Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom 
žiro-računu.

Članak 67.

� � Višak prihoda nad rashodima Zajednice 
koristi se u svrhu promicanja i unapređenja 
turističkog područja Zajednice.

Članak 68.

� � (1) Turističko vijeće Zajednice upravlja 
imovinom Zajednice s pozornošću urednog i 
savjesnog gospodarstvenika.
� � (2) Za nabavu i otuđenje nekretnina 
Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu 
suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome 
odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine 
Zajednice.

�
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� X. JAVNOST  RADA  ZAJEDNICE

Članak 69.

� � Javnost rada Zajednice osigurava se i 
ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem 
sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, 
objavom na oglasnoj ploči Zajednice odnosno 
putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi 
prikladan način.

Članak 70.

� � Predsjednik Zajednice odgovoran je za 
redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno 
informiranje javnosti o radu Zajednice.
�
� XI. POSLOVNA TAJNA

Članak 71.

� � (1) Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i 
podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo 
protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i 
poslovnom ugledu Zajednice.
� � (2) Predsjednik Zajednice određuje koje 
isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala 
pitanja u svezi s poslovnom tajnom.
� � (3) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi 
i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju 
za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna 
tajna.
� � (4) Povreda odredaba ovog Statuta koja se 
odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne 
dužnosti.
�
� XII. ZAŠTITA PRIRODE I 
ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 72.

� � (1) Zajednica obavlja poslove i ispunjava 
svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i 
poboljšava kvalitet čovjekova okoliša sukladno 
propisima u Republici Hrvatskoj.
� � (2) Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i 
čuvanju kulturnih dobara.
�
� XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 73.

� � (1) Zajednica ima Statut i druge opće akte 
(pravilnici, odluke, poslovnici).

� � (2) Opći akti Zajednice moraju biti u 
suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u 
suglasnosti sa zakonom i drugim propisima.
� � (3) U slučaju nesuglasnoti općih akata sa 
Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe 
Statuta.
� � (4) Ocjenu suglasnosti općih akata sa 
Statutom daje Skupština Zajednice.
� � (5) Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti 
sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom 
ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine 
odredbe.

Članak 74.

� � (1) Statut donosi, uz prethodnu suglasnost 
Ministarstva turizma, Skupština Zajednice 
dvotrećinskom većinom svih predstavnika u 
Skupštini Zajednice.
� � (2) Poslovnik o radu Skupštine donosi 
Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici 
običnom većinom glasova.
� � (3) Ostale opće akte donosi Turističko vijeće 
Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na 
osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na 
prijedlog direktora Turitičkog ureda.

Članak 75.

� � Opći akti Turističkog ureda su:
- o ustrojstvu,
- o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
- o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj 
odgovornosti zaposlenih,
- o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostala 
primanja,
- akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog 
vijeća.

Članak 76.

� � (1) Izmjene i dopune Statuta donose se u 
postupku i na način određen za donošenje Statuta.
� � (2) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta 
može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje 
desetina članova Skupštine Zajednice.
� � (3) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta 
dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi 
davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i 
prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću 
Zajednice u roku od osam dana od dana primitka. 
Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko 
vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i 
upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost. 
Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i 
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dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice na 
usvajanje.

Članak 77.

� � (1) Statut Zajednice objavljuje se u 
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
� � (2) Opći akti Zajednice oglašavaju se na 
oglasnoj ploči Zajednice ili općine, a opći akti 
Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda ili općine.
        (3) Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom 
oglašavanja.

�

� XV. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE 
ODREDBE

Članak 78.

� � Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko– posavske 
županije“.

KLASA: 334-01/18-01/01
UR.BROJ: 2178/06-03-18-01
Garčin, 16. srpnja 2018. god.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Načelnik, v.r.
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34.

 Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' br. 28/10.) i članka 30. Statuta općine Gundinci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 
01/18.), Općinsko vijeće općine Gundinci, na 11. sjednici, održanoj dana 14. srpnja 2018. godine, donijelo 
je

O D L U K U

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika općine Gundinci

Članak 1.

 Ovom Odlukom određuju se  koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu općine Gundinci.

Članak 2.

 Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se unutar 
raspona koeficijenata utvrđenih zakonom i iznose:

OPĆINA  GUNDINCI

R.br.  Naziv radnog mjesta  Kategorija  
Klasifikacijski 

rang 
Koeficijent  

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  I. 1. 3,012  

2. 
Rukovoditelj za administrativno – tehničke 
poslove  

I. 10. 2,300  

3. Referent za uredsko poslovanje  III.  11.  1,810  

4. Referent za računovodstvo i financije  III.  11.  1,810  

5. Administrativni referent - komunalni redar  III.  11.  1,810  

6. Čistač/ica  IV.  13. 1,300  
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Članak 3. 

 Koeficijent za obračun plaće službenika primljenog u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova 
vezanih uz  upravljanje projektom koji se financira iz fondova ili programa Europske unije iznosi: 

Članak 4. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika 
i namještenika općine Gundinci Klasa: 120-01/16-01/3, Urbroj: 2178/05-02/16-1  od 16.07.2016., Odluka o 
izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika  i namještenika općine Gundinci Klasa: 120-01/16-
01/3, Urbroj: 2178/05-02/16-2 od 09.09.2016. i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika općine Gundinci Klasa: 120-01/17-01/1, Urbroj: 2178/05-02/17-1 od 28.09.2017. 

Članak 5.

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 120-01/18-01/2
URBROJ: 2178/05-02/18-1
U Gundincima, 14. srpnja 2018. godine

PREDSJEDNICA
Marija Kadić, v.r.

R.br.  Naziv radnog mjesta  Kategorija  
Klasifikacijski 

rang  
Koeficijent  

1.  Viši referent –  asistent voditelju projekta  III.  9.  2,080  
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35.

 Na temelju članka 4. Zakona o službenicima 
i  namještenicima u lokalnoj  i  područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
86/08. i 61/11 i 4/18,), Uredbe o dopuni Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 
novine“ broj 4/18),  članka 53. i 53a. 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., 137/15.) i 
Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 74/10 i 125/14), temeljem članka 44. 
Statuta općine Gundinci (''Službeni vjesnik'' 
Brodsko- posavske županije br. 01/18.),  Općinski 
načelnik općine Gundinci, donosi

P R A V I L N I K

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Gundinci

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se:
ľ unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog 
odjela,
ľ nazivi  radnih  mjes ta  s lužbenika  i 
namještenika sa brojem izvršitelja i opisom poslova 
radnog mjesta,
ľ stručne i druge uvjete za raspored na radna 
mjesta i
ľ druge odredbe značajne za rad jedinstvenog 
upravnog odjela.

II UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

Za obavljanje upravnih, stručnih, administrativnih, 
općih, tehničkih, pomoćnih poslova i zadataka iz 
samoupravnog djelokruga općine Gundinci kao i 
poslova državne uprave prenijetih na općinu, 
Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Gundinci KLASA: 023-01/16-01/16,  
URBROJ: 2178/05-02/16-1 od 18.03.2016. godine,  
ustrojen je Jedinstveni upravni odjel općine 
Gundinci.

Poslove iz stavka 1. ovog članka obavljaju 
službenici i namještenici.

Članak 3.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik 
kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski 
načelnik.
U odnosu na službenike i namještenike u 
Jedinstvenom upravnom odjelu, pročelnik je 
nadređeni službenik i radno mjesto pročelnika je 
položaj.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za 
obavljanje poslova iz svog djelokruga rada 
odgovoran je općinskom načelniku.

III NAZIVI RADNIH MJESTA, BROJ 
IZVRŠITELJA I OPIS POSLOVA

Članak 4.

Za obavljanje poslova i zadataka u djelokrugu 
jedinstvenog upravnog odjela određuju se slijedeća 
radna mjesta službenika i namještenika:

1. PROČELNIK JEDINSTVENOG 
UPRAVNOG ODJELA

Broj službenika po položaju: jedan (1).

Naziv kategorije, potkategorije i razine 
potkategorije radnog mjesta:
ľ Radno mjesto I. kategorije,
ľ Potkategorija: Glavni rukovoditelj
ľ Razina: a) prva razina I. kategorije
ľ Klasifikacijski rang: 1.

Standardna mjerila za prijam u službu i 
imenovanje na radno mjesto:

1.Stručno znanje: magistar struke ili stručni 
specijalist pravnog, upravnog, ekonomskog ili 
drugog odgovarajućeg društvenog ili humanističkog 
smjera, odnosno osoba koja je po ranijim propisima 
stekla visoku stručnu spremu.

Iznimno, na radno mjesto pročelnika jedinstvenog 
upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni 
prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik 
struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva 
na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale 
uvjete za imenovanje ili osoba koja je po ranijim 
propisima stekla višu stručnu spremu.
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Osoba iz stavka 2. ove točke može se imenovati na 
radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela ako se na javni natječaj ne javi osoba koja 
ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.
Mogućnost prijave kandidata iz stavka 2. ove točke 
navodi se u tekstu javnog natječaja.

2. Radno iskustvo: jedna (1) godina radnog 
iskustva na odgovarajućim poslovima.

3. Organizacijske sposobnosti i komunikacijske 
vještine: imati potrebno za uspješno upravljanje 
Jedinstvenim upravnim odjelom, te stalna stručna 
komunikacija unutar i izvan jedinstvenog upravnog 
odjela od utjecaja na provedbu plana i programa 
tijela općine. 

4. Stupanj složenosti posla: složenost najviše 
razine koja uključuje planiranje, vođenje i 
koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju 
novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća.

5. Stupanj samostalnosti: uključuje samostalnost u 
radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim 
pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama 
vezanima uz utvrđenu politiku tijela općine.

6. Stupanj odgovornosti: uključuje najvišu 
materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost 
rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i 
upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja 
na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na 
određivanje politike tijela općine i njenu provedbu.

Ostali obvezatni uvjeti za prijam u službu i 
imenovanje na radno mjesto:
ľ punoljetnost,
ľ hrvatsko državljanstvo,
ľ zdravstvena sposobnost za obavljanje 
poslova radnog mjesta,
ľ položen državni stručni ispit, a ako nema, 
dužan ga je položiti u roku od jedne (1) godine od 
dana imenovanja na radno mjesto,
ľ  poznavanje rada na računalu i
ľ položen vozački ispit za upravljanje 
osobnim automobilom.
Opis poslova:
ľ rukovodi radom Jedinstvenog upravnog 
odjela,
ľ osigurava zakonit rad jedinstvenog 
upravnog odjela,
ľ organizira, koordinira i kontrolira rad 
unutar odjela,

ľ provodi izvršenje Odluka općinskih tijela 
općine Gundinci,
ľ prati i nadzire primjenu zakonskih propisa 
te daje prijedloge za primjenu istih,
ľ izrađuje prijedloge akata u suradnji s 
ovlaštenim predlagateljima koje donose općinska 
tijela,
ľ donosi rješenja u upravnim postupcima iz 
nadležnosti jedinstvenog upravnog odjela,
ľ obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, 
statutom i drugim aktima općine kao i poslove po 
nalogu općinskog načelnika općine Gundinci.

2. RUKOVODITELJ ZA 
ADMINISTRATIVNO TEHNIČKE POSLOVE

Broj službenika: jedan (1).

Naziv kategorije, potkategorije i razine 
potkategorije radnog mjesta:
ľ Radno mjesto I. kategorije,
ľ Potkategorija: Rukovoditelj
ľ Razina: c) treća razina I. kategorije
ľ Klasifikacijski rang: 10.
Standardna mjerila za prijam u službu i 
raspoređivanje na radno mjesto:

1. Stručno znanje: srednja stručna sprema 
upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg 
društvenog smjera,

2. Radno iskustvo: najmanje četiri (4) godine 
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

3. Stupanj složenosti posla: složenost posla 
uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu 
službenicima u rješavanju složenih zadaća i 
obavljanje najsloženijih poslova unutarnje 
ustrojstvene jedinice.

4. Stupanj samostalnosti: uključuje samostalnost u 
radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći 
nadređenog pri rješavanju stručnih problema.

5. Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za 
materijalne resurse s kojima radi, te višu 
odgovornost za zakonitost rada i postupanja i 
pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u 
odgovarajućim unutarnj im ust rojs tvenim 
jedinicama.

6. Komunikacijske vještine: stupanj učestalosti 
stručnih komunikacija koji uključuje kontakte 
unutar i izvan upravnog tijela u okviru nadležnosti 
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radnog mjesta, u svrhu prikupljanja ili razmjene 
informacija. 

Ostali obvezatni uvjeti za prijam u službu i 
raspoređivanje na radno mjesto:
ľ punoljetnost,
ľ hrvatsko državljanstvo,
ľ zdravstvena sposobnost za obavljanje 
poslova radnog mjesta,
ľ položen državni stručni ispit, a ako nema, 
dužan ga je položiti u roku od jedne (1) godine od 
dana raspoređivanja na radno mjesto,
ľ poznavanje rada na računalu i
ľ položen vozački ispit za upravljanje 
osobnim automobilom.
Opis poslova:
ľ obavljanje radnji u upravnom postupku do 
donošenja rješenja kao i donošenje rješenja u 
jednostavnim upravnim stvarima u granicama 
dobivene ovlasti,
ľ vođenje propisanih očevidnika i izdavanje 
izvoda iz tih očevidnika,
ľ vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica 
o kojima se ne vode službeni očevidnici i izdavanje 
uvjerenja o tim činjenicama,
ľ sudjeluje u izradi nacrta općih akata koje 
donose tijela općine,
ľ o b a v l j a  o b r a d u  p o d a t a k a  p r e m a 
metodološkim i drugim uputama,
ľ obavlja stručne i administrativno-tehničke 
poslove 
ľ obavlja i druge odgovarajuće stručne i 
upravne poslove po nalogu Pročelnika jedinstvenog 
upravnog odjela.

3. VIŠI REFERENT – ASISTENT 
VODITELJU PROJEKTA 
Privremeno radno mjesto sistematizirano u svrhu 
obavljanja poslova za vrijeme ugovorenog 
trajanja projekta,  koji  projekt se financira iz 
fondova ili programa Europske unije

Broj službenika: jedan (1).

Naziv kategorije, potkategorije i razine 
potkategorije privremenog radnog mjesta:
ľ Radno mjesto III. kategorije,
ľ Potkategorija: Viši referent
ľ Razina: b) , druga razina III. kategorije
ľ Klasifikacijski rang: 9.

Standardna mjerila za prijam u službu i 
raspoređivanje na radno mjesto:

1. Stručno znanje: sveučilišni prvostupnik ili 
stručni prvostupnik upravne struke, 

2. Radno iskustvo: najmanje jedna (1) godina 
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

3. Stupanj složenosti posla: složenost posla 
uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju 
primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih  
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

4. Stupanj samostalnosti: uključuje redovan 
nadzor nadređenog službenika te njegove upute za 
rješavanje relativno složenih stručnih problema 

5. Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za 
materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu 
primjenu propisanih postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika. 

6. Komunikacijske vještine: stupanj stručnih 
komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u okviru nadležnosti radnog mjesta, 
u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 

Ostali obvezatni uvjeti za prijam u službu i 
raspoređivanje na radno mjesto:
ľ punoljetnost,
ľ hrvatsko državljanstvo,
ľ zdravstvena sposobnost za obavljanje 
poslova radnog mjesta,
ľ položen državni stručni ispit, a ako nema, 
dužan ga je položiti u roku od jedne (1) godine od 
dana raspoređivanja na radno mjesto,
ľ poznavanje rada na računalu i
ľ položen vozački ispit za upravljanje 
osobnim automobilom.

Opis poslova privremenog radnog mjesta:
      -      obavljanje privremenih poslova za vrijeme 
ugovorenog trajanja projekta, koji projekt
              se financira iz fondova ili programa 
Europske unije,
- organizacijska, funkcionalna i tehnička 
provedba projekta,
- organiziranje programa edukacija za žene;
- pripremanje dokumentacije za nabavu 
robe i usluga te sudjelovanje u nabavi istih;

- koordiniranje radom projektnih partnera, 
sazivanje sastanaka te izrađivanje i
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- predavanje izvještaja u skladu s uvjetima 
ugovora;
- komuniciranje s ugovornim tijelom;
- obavljanje i drugih poslova iz djelokruga 
Jedinstvenog upravnog odjela po nalogu
općinskog načelnika.

4. REFERENT ZA UREDSKO 
POSLOVANJE

Broj službenika: jedan (1).

Naziv kategorije, potkategorije i razine 
potkategorije radnog mjesta:
ľ Radno mjesto III. kategorije,
ľ Potkategorija: Referent
ľ Razina: treća razina III. kategorije
ľ Klasifikacijski rang: 11.

Standardna mjerila za prijam u službu i 
raspoređivanje na radno mjesto:

1. Stručno znanje: srednja stručna sprema 
upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg 
društvenog smjera,

2. Radno iskustvo: najmanje jedna (1) godina 
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

3. Stupanj složenosti posla: složenost posla 
uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove 
koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

4. Stupanj samostalnosti: uključuje stalni nadzor i 
upute nadređenog službenika

5. Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za 
materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu 
primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada 
i stručnih tehnika. 

6. Komunikacijske vještine: stupanj stručnih 
komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnog tijela u oviru nadležnosti radnog mjesta, u 
svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 

Ostali obvezatni uvjeti za prijam u službu i 
raspoređivanje na radno mjesto:

ľ punoljetnost,
ľ hrvatsko državljanstvo,
ľ zdravstvena sposobnost za obavljanje 
poslova radnog mjesta,

ľ položen državni stručni ispit, a ako nema, 
dužan ga je položiti u roku od jedne (1) godine od 
dana raspoređivanja na radno mjesto,
ľ poznavanje rada na računalu i
ľ položen vozački ispit za upravljanje 
osobnim automobilom.

Opis poslova:
ľ prijem akata, upisivanje akata u propisane 
očevidnike,
ľ vođenje propisanih očevidnika o aktima o 
uredskom poslovanju, arhiviranje, poslovi arhive i 
otprema pismena,
ľ vodi i druge propisane očevidnike te o 
činjenicama iz istih izdaje potvrde i uvjerenja po 
nalogu Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela,
ľ obavlja nadzor nad uredskim poslovanjem,
ľ obavlja poslove za potrebe čelnika tijela u 
svezi s prijemom stranaka i telefonskih poziva,
ľ priprema sjednice općinskih tijela i na 
istima vodi zapisnik.
ľ obavlja i druge uredske poslove po nalogu 
čelnika tijela i pročelnika jedinstvenog upravnog 
odjela.

5. REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I 
FINANCIJE

Broj službenika: jedan (1).

Naziv kategorije, potkategorije i razine 
potkategorije radnog mjesta:
ľ Radno mjesto III. kategorije,
ľ Potkategorija: Referent
ľ Razina: c) treća razina III. kategorije
ľ Klasifikacijski rang: 11.

Standardna mjerila za prijam u službu i 
raspoređivanje na radno mjesto:

1. Stručno znanje: srednja stručna sprema 
ekonomskog smjera

2. Radno iskustvo: najmanje jedna (1) godina 
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

3. Stupanj složenosti posla: jednostavni i 
uglavnom rutinski poslovi koji zahtijevaju primjenu 
precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika;
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4. Stupanj samostalnosti: uključuje stalni nadzor i 
upute nadređenog službenika

5. Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za 
materijalne resurse s kojima službenik radi, te 
pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika

6. Komunikacijske vještine: stupanj učestalosti 
stručnih komunikacija koji uključuje kontakte 
unutar i izvan upravnog tijela u okviru nadležnosti 
radnog mjesta, u svrhu prikupljanja ili razmjene 
informacija

Ostali obvezatni uvjeti za prijam u službu i 
raspoređivanje na radno mjesto:

ľ punoljetnost,
ľ hrvatsko državljanstvo,
ľ zdravstvena sposobnost za obavljanje 
poslova radnog mjesta,
ľ položen državni stručni ispit, a ako nema, 
dužan ga je položiti u roku od jedne (1) godine od 
dana raspoređivanja na radno mjesto,
ľ poznavanje rada na računalu i
ľ položen vozački ispit za upravljanje 
osobnim automobilom.

Opis poslova:

ľ obavlja računovodstvene poslove 
kontiranja,
ľ knjiži financijsko-računovodstvenu 
dokumentaciju,
ľ izrađuje izvještaje o financijskom stanju, 
bilance i prateće porezne evidencije, 
ľ vodi knjigovodstvo imovine općine,
ľ obračunava plaće i naknade za službenike 
i namještenike,
ľ obavlja računovodstvene poslove 
likvidature, 
ľ ispostavlja fakture, 
ľ vodi poslove blagajne te financijsko-
materijalno knjigovodstvo i dokumentaciju,
ľ obavlja poslove zaduženja i naplate 
prihoda općine,
ľ obavlja i druge srodne poslove po nalogu 
pročelnika, odnosno načelnika.

6. ADMINISTRATIVNI REFERENT – 
KOMUNALNI REDAR

Broj izvršitelja: jedan (1)

Naziv kategorije, potkategorije i razine 
potkategorije radnog mjesta:
ľ Radno mjesto III. kategorije,
ľ Potkategorija: Referent
ľ Razina: c) treća razina III. kategorije
ľ Klasifikacijski rang: 11.

Standardna mjerila za prijam u službu i 
raspoređivanje na radno mjesto:

1. Stručno znanje: srednja stručna sprema 
upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg 
društvenog smjera,

2. Radno iskustvo: najmanje jedna (1) godina 
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
3. Stupanj složenosti posla: uključuje jednostavne 
i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju 
primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda 
rada i stručnih tehnika, ali i vođenje upravnih 
postupaka iz svog djelokruga

4. Stupanj samostalnosti: uključuje povremeni 
nadzor i upute pročelnika

5. Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost 
za materijalne resurse s kojima službenik radi, te 
pravilnu primjenu načelno propisanih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika

6. Komunikacijske vještine: uključuje kontakte 
unutar Upravnog odjela i povremene kontakte 
izvan njega

Ostali obvezatni uvjeti za prijam u službu i 
raspoređivanje na radno mjesto:

ľ punoljetnost,
ľ hrvatsko državljanstvo,
ľ zdravstvena sposobnost za obavljanje 
poslova radnog mjesta,
ľ položen državni stručni ispit, a ako nema, 
dužan ga je položiti u roku od jedne (1) godine od 
dana raspoređivanja na radno mjesto,
ľ poznavanje rada na računalu i
ľ položen vozački ispit za upravljanje 
osobnim automobilom.

Opis poslova:
ľ provođenje propisa o komunalnom redu, 
p o s l o v i  k o m u n a l n o g  r e d a ,  p r o m e t n o g  i 
građevinskog redarstva
ľ poslovi utvrđivanja obveznika i donošenje 
rješenja u upravnom postupku za plaćanje 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 13 Strana: 2713



komunalne naknade, komunalnog doprinosa, 
naknade za uređenje voda i drugih naknada 
utvrđenih zakonom, kao i rješenja u postupku ovrhe 
tih naknada, te vođenje potrebnih evidencija
ľ vođenje postupaka i donošenje rješenja za 
plaćanje naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru, te pokretanje i vođenje 
postupaka prisilne naplate iste naknade
ľ zaprimanje prijava od strane fizičkih i 
pravnih osoba i članova mjesnih odbora koje se 
odnose na uređenje naselja, odnosno rješavanje 
potreba lokalnog stanovništva, evidentiranje istih i 
suradnja s drugim tijelima u rješavanju predmetnih 
prijava i potreba
ľ pr ipremanje  i  izvršavanje  općih  i 
pojedinačnih akata iz područja upravljanja 
komunalnim, stambenim i poslovnim objektima i 
poslovnim prostorom
ľ pr ipremanje  i  izvršavanje  općih  i 
pojedinačnih akata u području utvrđivanja naknada 
za korištenje javnih prostora, zakupa poslovnih 
prostora u vlasništvu općine, kao i donošenje 
rješenja u postupku ovrhe, te vođenje potrebnih 
evidencija
ľ vođenje brige o održavanju prostora i 
opreme za potrebe Upravnog odjela i Općinskog 
načelnika
ľ provođenje postupaka u upravnim stvarima 
iz svog djelokruga
ľ procjena štete od elementarnih nepogoda

7. SPREMAČ/ICA

Broj izvršitelja: jedan (1)

Naziv kategorije, potkategorije i razine 
potkategorije radnog mjesta:
ľ Radno mjesto IV. kategorije,
ľ Potkategorija: II.
ľ Razina: 2.
ľ Klasifikacijski rang: 13.

Standardna mjerila za prijam u službu i 
raspoređivanje na radno mjesto:

1. Stručno znanje: niža stručna sprema ili osnovna 
škola

2. Radno iskustvo: 1 godina, od čega najmanje 6 
mjeseci na istim ili sličnim poslovima

3. Stupanj složenosti posla: uključuje 
najjednostavnije i rutinske poslove koji zahtijevaju 
primjenu jednostavnih postupaka i metoda rada 

4. Stupanj samostalnosti: uključuje stalni nadzor 
i upute pročelnika 

5. Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost 
za materijalne resurse s kojima namještenik radi, te 
pravilnu primjenu najjednostavnijih i rutinskih 
postupaka i metoda rada

6. Komunikacijske vještine: uključuje kontakte 
isključivo unutar Upravnog odjela

Ostali obvezatni uvjeti za prijam u službu i 
raspoređivanje na radno mjesto:
ľ punoljetnost,
ľ hrvatsko državljanstvo,
ľ zdravstvena sposobnost za obavljanje 
poslova radnog mjesta,
ľ položen vozački ispit za upravljanje 
osobnim automobilom.

Opis poslova:
ľ poslovi čišćenja i održavanja općinskih 
prostorija
ľ poslovi čišćenja i održavanja drugih 
prostora u vlasništvu/posjedu općine
ľ obavljanje i drugih poslova koji su mu 
stavljeni u nadležnost. od pročelnika  i Općinskog 
načelnika 

IV PRIJAM U SLUŽBU, OBVEZE I 
ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA I 
NAMJEŠTENIKA

Članak 5.

Službenici se primaju u službu i raspoređuju na 
radna mjesta za koje ispunjavaju uvjete, a postupak i 
način prijema propisan je Zakonom o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi.
Na prijem namještenika,  prava,  obveze i 
odgovornosti namještenika odgovarajuće se 
primjenjuju odredbe Zakona o prijemu službenika, 
osim odredaba o vježbeničkom stažu i obvezi 
polaganja državnoga stručnog ispita te odredaba o 
raspolaganju.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Odredbe ovog Pravilnika u odgovarajućem padežu 
odnose se na oba spola.
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Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti 
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Gundinci, KLASA: 023-01/17-01/37, 
URBROJ: 2178/05-01/17-1 od 30. listopada 2017. 
godine.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINA GUNDINCI

KLASA: 023-01/18-01/27
URBROJ: 2178/05-01/18-1
Gundinci, 13. srpnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ilija Markotić, v.r.

36.

 Na temelju članka 9. i 10. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' br. 86/08 i 61/11) i članka 44. Statuta općine 
Gundinci (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske 
županije br. 09/13), a u skladu s Proračunom općine 
Gundinci za 2018.godinu, općinski načelnik općine 
Gundinci,  dana 04. siječnja 2018.g.. godine, donosi

PLAN PRIJMA 

u službu u općinu Gundinci  za 2018. godinu

Članak 1.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Gundinci u 
Jedinstvenom upravnom odjelu je predviđeno 
ukupno 6 radnih mjesta.

Članak 2.

Na dan 04. siječnja 2018.godine,  utvrđuje se da su 
nepopunjena slijedeća radna mjesta:
· Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
· Referent za uredsko poslovanje,
· Referent za računovodstvo i financije,

Članak 3.

Tijekom 2018. godine ne planira se prijam u službu u 
Općinu Gundinci  na neodređeno vrijeme.

Članak 4.

Sastavni dio Plana prijma u službu u Općinu 
Gundinci je Tablica koja prikazuje stvarno stanje 
popunjenosti radnih mjesta, potreban broj 
službenika, namještenika na neodređeno vrijeme za 
2018. godinu i potreban broj vježbenika za 
2018.godinu.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se na internetskim stranicama općine 
Gundinci www.gundinci.hr

OPĆINA GUNDINCI

KLASA: 112-01/18-01/1
URBROJ: 2178/05-01/18-1
U Gundincima, 04. siječnja 2018.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ilija Markotić, v.r.
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37.

 Na temelju članka 9. i 10. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' br. 86/08 i 61/11 i 4/18)) i članka 44. Statuta 
općine Gundinci (''Službeni vjesnik'' Brodsko-
posavske županije br. 01/18), a u skladu s 
Proračunom općine Gundinci za 2018.godinu, 
općinski načelnik općine Gundinci,  dana 13. srpnja 
2018.g.. godine, donosi

1. IZMJENE PLANA PRIJMA 

u službu u općinu Gundinci  za 2018. godinu

Članak 1.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Gundinci u 
Jedinstvenom upravnom odjelu je predviđeno 
ukupno 7 radnih mjesta.

Članak 2.

Na dan 13. srpnja 2018.godine,  utvrđuje se da su 
nepopunjena slijedeća radna mjesta:
· Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
· Referent za uredsko poslovanje,
· Referent za računovodstvo i financije,
· Viši referent – asistent voditelju projekta – 
privremen radno mjesto sistematizirano u svrhu 
obavljanja poslova za vrijeme ugovorenog trajanja 
projekta, koji projekt se financira iz fondova ili 
programa Europske unije.

Članak 3.

Tijekom 2018. godine planira se prijam u službu u 
Općinu Gundinci  na određeno vrijeme, za sljedeće 
radno mjesto: 
· VIŠI REFERENT – ASISTENT 
VODITELJU PROJEKTA 
Privremeno radno mjesto sistematizirano u svrhu 
obavljanja poslova za vrijeme ugovorenog 
trajanja projekta,  koji  projekt se financira iz 
fondova ili programa Europske unije

Članak 4.

Sastavni dio Plana prijma u službu u Općinu 
Gundinci je Tablica koja prikazuje stvarno stanje 
popunjenosti radnih mjesta, potreban broj 
službenika, namještenika na neodređeno vrijeme za 
2018. godinu i potreban broj vježbenika za 
2018.godinu.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se na internetskim stranicama općine 
Gundinci www.gundinci.hr

OPĆINA GUNDINCI

KLASA: 112-01/18-01/1
URBROJ: 2178/05-01/18-2
U Gundincima, 13. srpnja 2018.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ilija Markotić, v.r.
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OPĆINA  KLAKAR

19.

 Na temelju 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 svojoj 25. sjednici održanoj 31. svibnja 
2016. godine, donosi

ODLUKU

o izgradnji i lokaciji
spomen obilježja Hrvatskim braniteljima 

Domovinskog rata

Članak 1.

� Općinsko vijeće pokreče inicijativu 
izgradnje spomen obilježja Hrvatskim braniteljima 
domovinskog rata u Ruščici.
� Obvezuje se načelnik za osnivanje Stručnog 
povjerenstva koje će prikupiti idejna rješenja izgleda 
Spomen obilježja.

Članak 2.

� L o k a c i j e  S p o m e n  o b i l j e ž j a  j e  n a 
katastarskoj čestici 69/1, K.O. Ruščica, koja se 
nalazi u centru naselja Ruščica, sjevernozapadno od 

kružnog toka, te graniči sa katastarskim česticama 
69/5 i 68/1 K.O. Ruščica, koje su u vlasništvu Ivana 
Bošković-a, odnosno Mate Kudrić-a.
� Općinsko vijeće, na prijedlog Stručnog 
povjerenstva, može promijeniti lokaciju  Spomen 
obilježja ako Stručno povjerenstvo ocjeni da 
spomenuta lokacija nije prikladna i ako se nađe 
prikladnija lokacija postavljanje Spomen obilježja.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

Klasa: 021-05/16-02/17
Ur.br: 2178/07-02-16-1
Klakar, 31.svibnja 2016.god.  

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing. str.
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20.

 Na temelju članka 4. Zakona o službenicima 
i  namještenicima u lokalnoj  i  područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 
86/08, 61/11 i 04/18), članka 41. Statuta općine 
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije“ br. 12/09, 6/13) i članka 3. Odluke o 
ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije“ br. 05/11) načelnik općine Klakar donosi:

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Klakar

I. Opće odredbe
Članak 1.

P r a v i l n i k o m  o  u n u t a r n j e m  r e d u 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Klakar (u 
nastavku: Pravilnik) uređuje se unutarnji ustroj 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Klakar, broj 
potrebnih djelatnika, te opis i popis osnovnih 
poslova i radnih zadaća sa stručnim uvjetima 
potrebnim za obavljanje tih poslova, te druga pitanja 
značajna za rad odjela.

Članak 2.

U jedinstvenom upravnom odjelu općine 
Klakar obavljanju se poslovi utvrđeni zakonom, 
Statutom općine Klakar, Odlukom o ustrojstvu 
Jedinstvenog upravnog odjela i ovim Pravilnikom.

II .  Način  rada  i  rukovođenja  pos lovima 
Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 3.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela 
rukovodi Pročelnik.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
odredit će radno vrijeme u tijeku radnog tjedna u 
kojem su djelatnici dužni primati stranke.

Tjedno radno vrijeme je 5 radnih dana od 
ponedjeljka do petka.
Djelatno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog 
odjela je  od 8:00 do 16:00 sati. 

Općinski načelnik izvršava sve ovlasti i 
odgovornosti pročelnika u slučaju njegove 
spriječenosti. Općinski načelnik po vlastitoj odluci i 
u  drugim s lučajevima izvršava ovlas t i  i 
odgovornosti pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela.

Članak 4.

Godišnji plan i program rada Jedinstvenog 
upravnog odjela donosi, uz prethodnu suglasnost 
Općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela.

Godišnji program rada sadrži prikaz poslova 
i radnih zadaća iz djelokruga Jedinstvenog upravnog 
odjela.

Prijedlog godišnjeg programa za sljedeću 
kalendarsku godinu, pročelnik dostavlja Općinskom 
načelniku najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela 
dužni su sudjelovati u izradi plana i programa iz 
stavka 1. ovog članka s obzirom na poslove i radne 
zadaće koje izvršavaju.

Članak 5.

Izvješće o ostvarenju plana i programa za 
proteklu kalendarsku godinu izrađuje pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela i podnosi ga 
Općinskom načelniku na usvajanje najkasnije do 15. 
veljače tekuće godine.

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela 
dužni su sudjelovati u izradi izvješća iz stavka 1. 
ovog članka s obzirom na poslove i radne zadaće 
koje izvršavaju.

III. Radna mjesta i stručna sprema

Članak 6.

U Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar 
ustrojava se sljedeća organizacija i utvrđuju sljedeća 
radna mjesta i poslovi:

1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG 
ODJELA

Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:

-  VII/I stupanj stručne spreme pravnog, 
ekonomskog ili tehničkog smjera;

-  najmanje 3 godine radnog iskustva u 
struci;

-  poznavanje rada na računalu;
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-  položen državni stručni ispit ili obavezno 
polaganje državnog stručnog ispita u roku 
godinu dana;

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:
-  rukovodi radom odjela,
-  osigurava zakonit rad odjela,
-  planira, organizira, koordinira i kontrolira 

rad unutar odjela,
-  provodi i osigurava izvršenje odluka 

Općinskog vijeća općine Klakar,
-  prati i nadzire primjenu zakonskih propisa te 

daje prijedloge za primjenu istih,
-  donosi rješenja u upravnim postupcima iz 

nadležnosti odjela,
-  odgovoran je za materijalno-financijsko 

poslovanje upravnog odjela,
-  predlaže pokretanje sudskih sporova radi 

naplate općinskih prihoda,
-  obavlja pravne i kadrovske poslove 

Jedinstvenog upravnog odjela,
-  po ovlaštenju čelnika tijela lokalne 

samouprave donosi akte iz nadležnosti 
Jedinstvenog upravnog odjela,

-  izrađuje program rada odjela te podnosi 
izvješća,

-  razmatra predstavke i pritužbe na rad 
djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela,

-  izrađuje prijedloge ugovora iz nadležnosti 
Jedinstvenog upravnog odjela,

-  koordinira rad Odbora te drugih tijela 
Općinskog vijeća,

-  vodi evidenciju i prati postupak javne 
nabave,

-  obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, 
Statutom i drugim aktima općine kao i 
poslove po nalogu čelnika tijela lokalne 
samouprave.

2. VODITELJ ODJELA ZA FINANCIJE I 
PRORAČUN

Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:
-  VII/I stupanj stručne spreme Ekonomskog 

smjera
-  3 godina radnog iskustva u struci,
-  poznavanje rada na računalu,
-  položen državni stručni ispit ili obavezno 

polaganje državnog stručnog ispita u roku 
godine dana.

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:
-  organizira rad službe, te odgovara za njenu 

efikasnost;
-  prati problematiku i propise iz svog 

djelokruga, te načelniku i pročelniku 
predlaže mjere, sredstva i akte za njegovo 
unapređenje;

-  vodi financijsko poslovanje općine;
-  priprema Proračun, godišnji i polugodišnji 

izvještaj o izvršenju proračuna;
-  naplata prihoda i primitaka koji pripadaju 

općini;
-  obavlja računovodstvene poslove;
-  vodi poslovne knjige općine (dnevnik, 

glavna knjiga i pomoćne knjige);
-  vodi evidenciju imovine općine – registar 

nekretnina;
-  vodi evidenciju ugovora o koncesiji i prijava 

istih u registar koncesija;
-  obavlja ostale poslove po nalogu čelnika 

tijela lokalne samouprave i pročelnika.

3. VODITELJ ODJELA ZA STRUČNE I 
ADMINISTRATIVNE POSLOVE OPĆINSKOG 
VIJEĆA I NAČELNIKA
  
Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:
-  VI/I stupanj stručne spreme upravnog, 

ekonomskog ili drugog odgovarajućeg 
smjera;

-  poznavanje rada na računalu;
-  položen državni stručni ispit ili obavezno 

polaganje državnog stručnog ispita u roku 
godine dana.

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:
-  obavlja radnje u upravnom postupku do 

donošenja rješenja;
-  predlaže rješenja u jednostavnijim stvarima 

u granicama dobivene ovlasti;
-  sudjeluje u pripremi sjednica općinskog 

vijeća, vodi i izrađuje zapisnik sa sjednica  
općinskog vijeća, izrađuje pismene 
otpravke akata općinskog vijeća;

-  vodi evidenciju o postavljenim pitanjima 
vijećnika i brine za pravovremenu dostavu 
odgovora;

-  vodi evidenciju o nagrađenima općine 
Klakar;

-  dostavlja akte na nadzor i objavu;
-  vodi i izrađuje zapisnike radnih tijela 

općinskog vijeća;
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-  vodi poslove arhive i skrbi o arhivskom 
materijalu;

-  vodi registar općinskog vijeća;
-  vodi poslove pisarnice;
-  vrši protokolarne poslove za potrebe čelnika 

tijela lokalne samouprave kao i za 
pročelnika   Jedinstvenog upravnog odjela;

-  vodi zapisnike javnih rasprava u postupku 
donošenja prostornih planova i drugih 
javnih   rasprava uz djelokrug rada 
općinskih tijela;

-  prati problematiku i propise te priprema 
nacrte općih akata iz oblasti predškolskog i   
školskog obrazovanja, kulture, socijalne 
skrbi, sporta i drugih društvenih djelatnosti;

-  predlaže pročelniku i načelniku mjere, 
sredstva i akte za unapređenje poslova iz 
ob las t i    d ruš tvenih  d je la tnos t i  i 
informiranja;

-  pomaže u izradi smjernica, nacrta i planova 
protupožarne i civilne zaštite;

-  obavlja ostale poslove po nalogu čelnika 
tijela lokalne samouprave i pročelnika.

4. VODITELJ EU I NACIONALNIH 
PROGRAMA I PROJEKATA
  
Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:
-  VII/I stupanj stručne spreme ekonomskog 

ili nekog drugog društvenog smjera;
-  poznavanje rada na računalu;
-  položen vozački ispit »B« kategorije;
-  položen državni stručni ispit ili obavezno 

polaganje državnog stručnog ispita u roku 
godine dana.

Broj izvršitelja: 2

Opis poslova:
-  o b a v l j a  n a d z o r  n a d  c j e l o k u p n o m 

provedbom programa i projekata;
-  provodi kontrole kod korisnika;
-  vodi urudžbeni zapisnik;
-  o b a v l j a  r a č u n o v o d s t v e n o  – 

knjigovodstvene poslove vezane za 
programe i projekte;

-  uspostavlja sustav za praćenje i kontrolu 
vremenskog i financijskog plana programa i           
projekata;

-  povezuje ključne dionike programa i 
projekata;

-  obavlja ostale poslove nužne za izvršenje 
programa i projekata

-  obavlja ostale poslove po nalogu čelnika 

tijela lokalne samouprave i pročelnika.

5. VODITELJ ODJELA ZA KOMUNALNE 
POSLOVE

Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:
- IV/I stupanj stručne spreme, srednja 

stručna sprema (četverogodišnja srednja 
škola)

- poznavanje rada na računalu,
- državni stručni ispit ili obavezno polaganje 

državnog stručnog ispita u roku godine  
dana.

- položen vozački ispit »B« kategorije.

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:
-  prati problematiku i propise iz svog 

djelokruga, te načelniku i pročelniku 
predlaže mjere, sredstva i akte za njegovo 
unapređenje;

-  priprema nacrte općih akata iz oblasti 
komunalnog gospodarstva, provodi upravni 
postupak u najsloženijim upravnim 
stvarima do donošenja rješenja;

-  priprema nacrte općih akata iz oblasti 
graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite 
okoliša, te gospodarenja stambenim i 
poslovnim prostorima;

-  odgovorna je osoba za pravilno i zakonito 
d o n a š a n j e  p r o s t o r n o - p l a n s k e 
dokumentacije;

-  priprema nacrte akata iz oblasti javne 
nabave;

-  p r ip rema nacr te  aka ta  vezan ih  za 
raspolaganje državni poljoprivrednim 
zemljištem;

-  p r ip rema nacr te  aka ta  vezan ih  za 
r a s p o l a g a n j e  p o l j o p r i v r e d n i m  i 
građevinskim općinskim  zemljištem.

-  Prati problematiku i propise iz oblasti 
komunalnog gospodarstva;

-  provodi nadzor nad komunalnim redom;
-  nadzire provođenje odluka i drugih akata iz 

oblasti komunalnog gospodarstva;
-  obavlja radnje u upravnom postupku 

s u k l a d n o  Z a k o n u  o  k o m u n a l n o m 
gospodarstvu i Zakonu o sigurnosti 
prometa;

-  nadzire rad poslovnih subjekata koji na 
području  općine  Klakar  obavl ja ju 
komunalnu  djelatnost;
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-  obavlja poslove vezane uz gospodarenje 
javnim površinama, te vodi poslove 
održavanja i izgradnje komunalnih objekata 
i infrastrukture;

-  obavlja poslove vezane uz katastarsku 
izmjeru, vodi katastarsku evidenciju 
prostora; 

-  priprema objave poziva na nadmetanje u 
otvorenom i ograničenom postupku javne    
nabave;

-  priprema objave poziva na otvoreni ili 
ograničeni natječaj;

-  izrađuje i postupa s dokumentacijom za 
nadmetanje i ponudama, sastavljanje 
upisnika o zaprimanju ponuda, zapisnika o 
otvaranju ponuda i zapisnika o pregledu i 
ocjeni ponuda;

-  sudjeluje u izradi izviješća o stanju u 
prostoru i postupak izrade i donošenja 
prostornog  plana uređenja općine;

-  sudjeluje u izradi i donošenju plana zaštite 
od požara na temelju procjene ugroženosti 
od  požara;

-  sudjeluje  u  izradi  nacr ta  procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i plan zaštite i spašavanja 
stanovništva; 

-  obavlja ostale poslove po nalogu čelnika 
tijela lokalne samouprave i pročelnika.

6. ADMINISTRATIVNI TAJNIK/REFERENT
 
Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:
-  IV/I stupanj stručne  spreme upravnog ili 

drugog odgovarajućeg smjera;
-  Poznavanje rada na računalu;
-  3 godine radnog iskustva u struci;
-  Položeni državni stručni ispit ili obavezno 

polaganje državnog stručnog ispita u roku 
godine dana.

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:
-  vrši protokolarne poslove za potrebe 

o p ć i n s k o g  n a č e l n i k a ,  o p ć i n s k o g 
poglavarstva;

-  prima stranke i usmjerava ih nadležnim 
osobama;

-  vodi telefonsku centralu;
-  obavlja uredske i tehničke poslove za 

potrebe općinskog poglavarstva i Odjela;
-  prima i otprema poštu;
-  sudjeluje u obavljanju poslova pisarnice;

-  obavlja i druge poslove po nalogu voditelja 
službe i pročelnika.

7. KOMUNALNI REDAR

Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:
-  IV/I stupanj stručne spreme, srednja 

stručna sprema (četverogodišnja srednja 
škola)

-  poznavanje rada na računalu,
- državni stručni ispit ili obavezno polaganje 

državnog stručnog ispita u roku godine 
dana.

- položen vozački ispit »B« kategorije.

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:
-  provodi nadzor nad komunalnim redom;
-  priprema nacrte općih akata iz oblasti 

komuna lnog  gospoda r s tva  i  p r a t i 
problematiku i  propise iz tih oblasti;

-  nadzire provođenje odluka i drugih akata iz 
oblasti komunalnog gospodarstva;

-  obavlja radnje u upravnom postupku 
s u k l a d n o  Z a k o n u  o  k o m u n a l n o m 
gospodarstvu i Zakonu o sigurnosti 
prometa;

-  nadzire rad poslovnih subjekata koji na 
području  općine  Klakar  obavl ja ju 
komunalnu djelatnost;

-  obavlja poslove vezane uz gospodarenje 
javnim površinama, te vodi poslove 
održavanja i izgradnje komunalnih objekata 
i infrastrukture;

-  obavlja poslove vezane uz katastarsku 
izmjeru, vodi katastarsku evidenciju 
prostora; 

-  priprema objave poziva na nadmetanje u 
otvorenom i ograničenom postupku javne    
nabave;

-  priprema objave poziva na otvoreni ili 
ograničeni natječaj;

-  izrađuje i postupa s dokumentacijom za 
nadmetanje i ponudama, sastavljanje 
upisnika o zaprimanju ponuda, zapisnika o 
otvaranju ponuda i zapisnika o pregledu i 
ocjeni ponuda;

-  sudjeluje u izradi izviješća o stanju u 
prostoru i postupak izrade i donošenja 
prostornog  plana uređenja općine;

-  sudjeluje u izradi i donošenju plana zaštite 
od požara na temelju procjene ugroženosti 
od  požara;
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-  izrađuje nacrta smjernica za organizaciju 
sustava zaštite i spašavanja na području 
općine;

-  sudjeluje  u  izradi  nacr ta  procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i plan zaštite i spašavanja 
stanovništva; 

-  obavlja poslove umnažanja i dostave 
materijala;

-  odgovara za održavanje i ispravnost voznog 
parka;

-  obavlja ostale poslove po nalogu čelnika 
tijela lokalne samouprave i pročelnika.

Članak 7.

Za radna mjesta navedena u prethodnom 
članku ovog Pravilnika, za koje je kao uvjet za 
zasnivanje radnog odnosa određen položeni državni 
stručni ispit, radni odnos se može zasnovati sa 
službenikom koji ne ispunjava navedeni uvjet, uz 
uvjet da stručni ispit položi u roku od godine dana od 
dana zasnivanja radnog odnosa.

Za radno mjesto navedeno u točki 4. članka 
6.ovog Pravilnika, radni odnos može se zasnovati sa 
službenikom u svojstvu vježbenika.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donijet će 
Pravilnik o programu stručnog osposobljavanja 
vježbenika za navedena radna mjesta.

Članak 8.

Djelatnicima zaposlenim u Jedinstvenom 
upravnom odjelu općine Klakar izdat će se rješenja 
o rasporedu na radno mjesto najkasnije u roku od 
30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 9.

Plaće djelatnika Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Klakar određuju se temeljem uvjeta 
određenih člankom 6. ovog Pravilnika, Odluke o 
plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu općine Klakar i Odluke o 
utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i 
namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu 
općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – 
posavske županije“ br. 05/11). 

Članak 10.

Prava iz radnog odnosa i druga prava u svezi 
s radom djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela 
ostvaruju sukladno Zakonu o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („NN“ br. 86/08, 61/11 i 04/18) i 
Kolektivnom ugovoru za državne službenike i 
namještenike (Kolektivni ugovor).

Članak 11.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela 
rukovodi pročelnik.

Djelatnik Jedinstvenog upravnog odjela 
dužan je izvršavati poslove i zadatke, koji po svojoj 
naravi spadaju u njegov djelokrug, kao i druge 
poslove kad to odredi rukovoditelj.

Odluke o zasnivanju radnog odnosa 
djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu na 
temelju javnog natječaja ili oglasa do nosi općinski 
načelnik, a po pribavljenom mišljenju pročelnika.

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela 
dužni su kvalitetno i učinkovito obavljati poslove i 
zadaće utvrđene ovim Pravilnikom, te se pridržavati 
uputa pročelnika i općinskog načelnika.

Članak 12.

� Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, 
prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Klakar, koji je 
donesen 12. veljače 2018. godine („Službeni vjesnik 
Brodsko – posavske županije“ br. 04/2018) i 
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu 
jedinstvenog upravnog odijela općine Klakar 
donesene 26.travnja 2018.godine („Službeni vjesnik 
Brodsko – posavske županije“ br. 07/2018)

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom 
donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko – posavske županije“.

KLASA: 023-05/18-02/08
URBROJ: 2178/07-01-18-1
U Klakaru, 13. srpnja 2018.g. 

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Stanić, dipl. ing. geod., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 2724



21.

 Na temelju članka 37. Statuta općine Klakar 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
12/09, 6/13 i 6/18 ) i članka 29. Poslovnika 
Općinskog vijeća općine Klakar („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ 12/09 ) Odbor za statut 
i poslovnik, na sjednici održanoj dana 12.lipnja 
2018.g. utvrdio je pročišćeni tekst Statuta općine 
Klakar.

Pročišćeni tekst  Statuta općine Klakar obuhvaća 
Statut općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br.12/09) i Statutarne odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta općine Klakar  ( 
Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
br.6/13 i 6/18 ) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova 
stupanja na snagu.

S T A T U T

OPĆINE KLAKAR
(pročišćeni tekst) 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni 
djelokrug općine Klakar, njena obilježja, javna 
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način 
obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, 
p rovođen je  r e f e renduma  u  p i t an j ima  i z 
samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, 
ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica 
lokalne samouprave, te druga pitanja važna za 
ostvarivanje prava i obveza općine Klakar.

Članak 2.

Općina Klakar je jedinica lokalne samouprave na 
području utvrđenom Zakonom o područjima 
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 
Općina Klakar nalazi se u Brodsko-posavskoj 
županiji i prostire se istočno od grada Slavonskog 
Broda, uz rijeku Savu.
U sastavu općine Klakar su sljedeća naselja: Klakar, 
Ruščica, Gornja Bebrina i Donja Bebrina.
Granice općine predstavljaju granice rubnih 
katastarskih općina koje se nalaze unutar područja i 
mogu se mijenjati na način i u postupku koji je 
propisan zakonom.

Članak 3.

Općina Klakar je pravna osoba.
      �Sjedište općine Klakar je u Klakaru.
      �Tijela i upravna tijela općine Klakar imaju 
pečat.
      �Opis pečata iz stavka 3. ovoga članka, način 
njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom 
odlukom koju donosi Općinsko vijeće općine 
Klakar.

Članak 4.

Općina Klakar ima grb i zastavu.
Grb općine Klakar ima oblik poluokruglog štita. U 
poluokruglom štitu na srebrnom polju, na zelenom 
brijegu stoji hrvatski graničar; crne kape s bijelim 
perjem, plave uniforme, bijelih hlača, crnih čizama, 
crvenog plašta, u desnici drži pušku kremenjaču, 
ljevicom drži dršku sablje o pojasu.
Zastava je jednobojna crvene boje, dimenzija 
omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim 
odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala 
nalazi se grb općine obostrano, obrubljen 
zlatno/žutom trakom.
Na temelju mjerila koje općim aktom utvrdi 
Općinsko vijeće, općinski načelnik može odobriti 
uporabu grba i zastave pravnim osobama radi 
promicanja interesa općine Klakar. 
       �
Grb općine Klakar koristi se:
1. na službenim aktima i sličnim aktima kojima se 

služe općinska tijela;
2. na diplomama, poveljama i priznanjima  koje 

dodjeljuje Općinsko vijeće;
3. za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako je to u 

interesu općine;
4. u drugim prigodama, ako njegova uporaba nije u 

suprotnosti s odredbama Odluke o grbu i 
zastavi.

Zastava općine Klakar  ističe se:
1. stalno na zgradama svih općinskih tijela;
2. prigodno obilježavanje Dana općine te državnih 

blagdana.

Zastava općine Klakar može se isticati:
1. pri javnim skupovima (političkim, znanstvenim, 

kulturno-umjetničkim, športskim i dr.) koji se 
održavaju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, u 
skladu s pravilima i običajima održavanja takvih 
skupova;

2. u drugim prigodama, ako njezina uporaba nije u 
suprotnosti s odredbama Odluke.
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Članak 5.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako 
koristi grb i zastavu općine Klakar suprotno 
odredbama Odluke.
Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna kaznit 
će se za prekršaj fizička osoba ako rabi  grb i zastavu 
općine Klakar suprotno odredbama Odluke.

Članak 6.

U Općini Klakar svečano se obilježava blagdan Sv. 
Ivana i Pavla, 26.lipnja Dan općine Klakar.

Članak 7.

Građanima općine smatraju se osobe koje imaju 
prebivalište na njenom području.
      

Članak 8.

Općinsko vijeće općine Klakar može pojedinu 
osobu koja je zaslužna za općinu proglasiti 
počasnim građaninom.
Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. 
Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže 
nedostojnim  počasti.

Članak 9.

Općinsko vijeće općine Klakar odlučuje o dodjeli 
javnih priznanja općine Klakar.
Javna priznanja općine Klakar utvrditi će se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća, a dodjeljuju 
se prigodom Dana općine.
Općinsko vijeće općine Klakar posebnom odlukom 
uređuje uvjete za dodjeljivanje javnih priznanja, 
njihov izgled i oblik, kriterij i postupovnost njihove 
dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju 
priznanja.

Članak 10.

Općina Klakar surađuje s općinama i gradovima na 
području Brodsko-posavske županije i Brodsko-
posavskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih 
interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog 
razvitka.
      Općina Klakar, radi promicanja i ostvarivanja 
zajedničkih interesa zbog unapređenja gospo-
darskog i društvenog razvitka općina u Republici 
Hrvatskoj, može osnovati s drugim gradovima i 
općinama  odgovarajuću udrugu.

Članak 11.

       Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvika, 
općina Klakar uspostavlja, surađuje i održava 
suradnju s jedinicama lokalne i regionalne 
samouprave drugih država.
       Općina Klakar može sa drugim jedinicama 
lokalne samouprave obavljanje pojedinih poslova iz 
svog samoupravnog djelokruga organizirati 
zajednički, osobito u svrhu pripreme projekata za 
povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske 
unije
       Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje 
odnosno sklapanju sporazuma o suradnji  općine 
Klakar s lokalnim jedinicama drugih država, 
sadržaju i oblicima  te  suradnje donosi Općinsko 
vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.   

Članak 12.

         Općina Klakar u postupku pripremanja i 
donošenja općih akata na razini Brodsko-posavske 
županije te zakona i drugih propisa na razini 
Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču 
općine, daje inicijative, mišljenja i prijedloge 
nadležnom tijelu.
         Inicijative, mišljenja  i prijedloge iz 
prethodnog stavka u ime općine Klakar mogu 
podnositi Općinsko vijeće i Općinski načelnik 
neposredno nadležnom tijelu i posredno putem 
članova predstavničkog tijela i zastupnika u 
Hrvatskom saboru.    

II. SAMOUPRAVNI  DJELOKRUG

Članak 13.

       Općina Klakar samostalna je u odlučivanju  u 
poslovima iz svoga  samoupravnog djelokruga i 
podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti  
ovlaštenih državnih tijela. 

Članak 14.

       Općina Klakar obavlja poslove lokalnog 
značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe 
građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni 
državnim tijelima, i to osobito poslove koji se 
odnose na:
· Uređenje naselja i stanovanje,
· Prostorno i urbanističko planiranje,
· Komunalno gospodarstvo, 
· Brigu o djeci, 
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· Socijalnu skrb,
· Primarnu zdravstvenu zaštitu, 
· Odgoj i osnovno obrazovanje, 
· Kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
· Zaštitu potrošača, 
· Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
· Protupožarnu i civilnu zaštitu, 
· Promet na svom području, 
· Održavanje nerazvrstanih cesta,
· Te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
       Posebnim zakonima kojima će se urediti 
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit 
će se poslovi koje je općina Klakar dužna 
organizirati kao i poslovi koje će općina Klakar 
obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.
       Način organiziranja poslova iz stavka 2. ovoga 
članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se 
općim aktima koje donosi Općinsko vijeće i 
odlukama Općinskog načelnika u skladu sa 
Zakonom i ovim Statutom.
   

Članak 15.

       Općina Klakar može obavljanje pojedinih 
poslova iz članka 14. ovog Statuta  prenijeti na 
Brodsko-posavsku županiju ili na mjesni odbor na 
području općine Klakar ako ocijeni da je to 
učinkovitije.
       Općina Klakar može obavljanje pojedinih 
poslova iz članka 14. ovoga Statuta, organizirati 
zajedno s drugim općinama i gradovima.    
       Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini 
sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih 
poslova iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko 
vijeće većinom glasova svih članova.
       Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2. 
ovoga članka, općine i gradovi mogu osnovati 
zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo, 
ustanovu, i organizirati obavljanje poslova u skladu 
sa zakonom.
       Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova 
iz stavka 2. ovog članka sklapa  na temelju odluke 
koju donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih 
članova.
     

Članak 16.

       Općinsko vijeće može tražiti od Županijske 
skupštine Brodsko-posavske županije, da općini 
Klakar uz suglasnost središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za poslove lokalne i područne 
(regionalne) samouprave,  povjeri obavljanje  
određenih poslova. 
       Postupak iz stavka 1. ovog članka općina Klakar 

može pokrenuti zajedno s drugim općinama i 
gradovima.

Članak 17.

       Općina Klakar u okviru samoupravnog 
djelokruga:
1. raspolaže, upravlja i koristi imovinu u 

vlasništvu općine,
2. promiče  društveni i gospodarski napredak radi 

vrednovanja lokalnih  posebnosti i poštivanja 
prirodnih i prostornih mogućnosti,

3. vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika 
u oblasti predškolskog uzrasta,  

odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne 
zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i 
športa,

4. osigurava uvjete za utvrđivanje politike 
gospodarenja i unapređenje i zaštitu 

      prirodnog okoliša, 
5. obavl ja  pos love  u  vez i  s  po t ican jem 

poduzetničkih aktivnosti i korištenja  prostora u 
vlasništvu općine,

6. osigurava uvjete za održiv razvitak komunalnih 
djelatnosti,

7. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti 
stanovanja i komunalnim objektima,

8. organizira obavljanje komunalnih i drugih 
djelatnosti,

9. osniva pravne osobe radi ostvarivanja 
gospodarskih, društvenih, komunalnih, 
socijalnih i  drugih interesa i  potreba 
stanovništva,

10. obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju 
općini Klakar,

11. potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite 
životnog standarda i zbrinjavanja socijalno 
ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne 
skrbi, 

12.  potiče aktivnosti udruga građana,
13. promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, 

kulturnog i graditeljskog  nasljeđa,
14. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu 

zaštitu,
15. vodi brigu o zaštitu potrošača,
16. donosi proračun općine Klakar,
17. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja 

komunalnog reda,
18. obavlja i uređuje druge poslove koji su u 

neposrednoj vezi s interesima općinske  
zajednice za njezin gospodarski, društveni i 
socijalni  napredak.

       Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se 
utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela općine 
Klakar u skladu sa zakonom.
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III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.

       Građani mogu neposredno sudjelovati u 
odlučivanju o lokalnim poslovima, u skladu sa 
Zakonom i ovim Statutom, putem:
a) lokalnog referenduma 
b) zbora građana 
c) davanjem prijedloga, prigovora, pritužbi 

sukladno Zakonu i ovom Statutu.

Članak 19.

       Referendum se može raspisati radi odlučivanja 
o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg 
akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog 
tijela kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i 
statutom.
       Na temelju odredaba zakona i statuta 
raspisivanje referenduma može predložiti najmanje 
jedna trećina članova predstavničkog tijela, općinski 
načelnik, 20% ukupnog broja birača u jedinici za 
koju se traži raspisivanje referenduma, a u općini i 
većina vijeća mjesnih odbora, na području općine.
       Ako je raspisivanje referenduma predložila 
najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 
predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih 
odbora, na području općine, predstavničko tijelo 
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako 
prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja 
prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma 
donosi  se  većinom glasova svih članova 
predstavničkog tijela.
       Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% 
od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik 
predstavničkog tijela dostavit će zaprimljeni 
prijedlog središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja 
prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u 
roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost 
podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li 
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u 
jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno 
odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti 
predsjedniku predstavničkog tijela. Ako središnje 
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je 
prijedlog ispravan, predstavničko tijelo raspisat će 

referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. 
Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave 
kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije 
dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni 
spor pred Visokim upravnim sudom Republike 
Hrvatske.
 P reds t avn ičko  t i j e lo  može  r a sp i sa t i 
savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 
djelokruga.
       Pravo glasovanja na referendumu imaju građani 
koji imaju prebivalište na području općine i upisani 
su u popis birača.
       Odluka donesena na referendumu obvezatna je 
za predstavničko tijelo, osim odluke donesene na 
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.
    Na postupak provođenja referenduma 
odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim 
se uređuje provedba referenduma.
       Na odluke donesene u svezi s referendumom i na 
referendumu primjenjuju se odredbe članka 79. do 
82.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi.
  

Članak 20.

       Osim slučajeva propisanih prethodnim člankom 
19. ovog Statuta, referendum se može raspisati i radi 
opoziva Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
ako raspisivanje referenduma predloži:
-20%  ukupnog broja birača upisanih u popis birača  
općine Klakar;
-2/3 članova Općinskog vijeća
       Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku  i 
mora sadržavati osobne podatke (ime, prezime, 
adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni popis birača.
       Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 
predložilo 20%  ukupnog broja birača upisanih u 
popis birača općine Klakar, Općinsko vijeće raspisat 
će referendum za opoziv Općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, 
sukladno zakonskim odredbama.
       Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja 
zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku 
od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu ) samoupravu  radi 
utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog 
broja birača.
       Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku 
od 60 dana od dostave utvrdi ispravnost podnesenog 
prijedloga, Općinsko vijeće raspisuje referendum u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke 
središnjeg tijela državne uprave.
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       Ako je raspisivanje referenduma za opoziv 
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća općine 
Klakar, odluku o raspisivanju referenduma za 
opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
koji je izabran zajedno s njim, Općinsko vijeće 
donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća.
       Referendum za opoziv ne može se raspisati 
samo za zamjenika općinskog načelnika .
 Odluka o opozivu Općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim 
donesena je ako se na referendumu za opoziv 
izjasnila većina birača koji su glasovali , uz uvjet da 
ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača općine Klakar.
       Referendum za opoziv Općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije 
proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili 
ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 
načelnika.

Članak 21.

       Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
1. područje za koje se raspisuje referendum, 
2. naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu,  

odnosno naznaku pitanja o kojem,  odnosno o 
kojima će birači odlučivati na referendumu, 

3. obrazloženje akta ili pitanja o kojem,  odnosno o 
kojima se raspisuje referendum,

4. referendumsko pitanje ili pitanja odnosno jedan 
ili više prijedloga  o kojima će birači odlučivati,

5. dan održavanja referenduma.

 Od dana objave odluke o raspisivanju 
referenduma do dana održavanja referenduma ne 
smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.
 

Članak 22.

      Odluka donesena na referendumu  obvezatna je 
za Općinsko vijeće općine Klakar.

Članak 23.

       Općinsko vijeće općine Klakar može tražiti 
mišljenja mjesnih zborova o prijedlogu općeg akta 
ili o drugim pitanjima  iz svoga djelokruga  kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom.
       Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana 
ne obvezuje općinsko vijeće.
       Općinsko vijeće općine može sazvati mjesni 
zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji 
čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova 

naselja ( dio naselja, stambeni blok i sl.)
       Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se 
pitanje o kojem će se tražiti mišljenje odnosno 
područje od kojeg  se traži mišljenje.

Članak 24.

       Građani imaju pravo predlagati Općinskom 
vijeću općine Klakar donošenje određenog akta ili 
rješavanje određenog pitanja iz djelokruga 
Općinskog vijeća.
       Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 
stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom 
podrži najmanje 10 posto birača upisanih u popis 
birača općine Klakar.
       Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati 
potpuni tekst građanske inicijative.
       Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe 
prema imenu, adresi i broju osobne iskaznice 
ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.
 Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od 
prijama prijedloga.

Članak 25.

       Građani i pravne osobe imaju pravo na način 
određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe 
na rad tijela općine Klakar, i na nepravilan odnos 
zaposlenih u  tijelima općine Klakar ako se obraćaju 
tim tijelima radi ostvarivanja  svojih  prava  i  
interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.
       Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na 
odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja.

IV. OPĆINSKA TIJELA

Članak 26.
      
Tijela općine su:

1. PREDSTAVNIČKO TIJELO
Općinsko vijeće

2.    IZVRŠNO TIJELO
Općinski načelnik 

Članak 27.

       Ovlasti  i obveze koje proizlaze iz 
samoupravnog dje lokruga općine Klakar 
podijeljene su između Općinskog vijeća, Općinskog 
načelnika i upravnih tijela općine Klakar.
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       Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno 
određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje 
poslova iz samoupravnog djelokruga općine Klakar, 
poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa 
legislativne naravi  u nadležnosti su  Općinskog 
vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su 
općinskog načelnika.
        Ako se po naravi poslova ne može utvrditi 
nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno 
je Općinsko vijeće.
       Nadležnost tijela za obavljanje poslova, 
utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se 
prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili 
pravnu osobu ako zakonom nije  drugačije  
određeno.

1. Općinsko vijeće

Članak 28.

       Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana 
općine Klakar  i tijelo lokalne samouprave koje u 
okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge 
akte te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, 
zakonom i ovim Statutom.
       Općinsko vijeće ima 11 članova izabranih na 
način određen zakonom.
       Izbor i mandat člana Općinskog vijeća određen 
je zakonom.

Članak 29.
        
       Općinsko vijeće:
1. Donosi Statut općine Klakar, 
2. Donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje 

pitanja iz samoupravnog  djelokruga općine 
Klakar, 

3. Osniva  i bira radna tijela i bira članove radnih 
tijela Općinskog vijeća imenuje i razrješava  
druge osobe određene zakonom, drugim 
propisom i ovim Statutom, 

4. Uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih 
upravnih tijela, 

5. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za 
obavl jan je  gospodarsk ih ,  druš tvenih ,  
komunalnih  i drugih djelatnosti od interesa za 
općinu Klakar te odlučuje o njihovim statusnim 
promjenama i preoblikovanjima u skladu sa 
zakonom,

6. Donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna  
i godišnji obračun proračuna,

7. Donosi programe javnih potreba,
8. Donosi poslovnik Općinskog vijeća,
9. Imenuje i razrješava osobe ako je to određeno 

zakonom, drugim propisom i ovim Statutom, 

10. Odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova  iz 
samoupravnog djelokruga s drugim  jedinicama 
lokalne samouprave,

11. Odlučuje o davanju koncesije,
12. Odlučuje o sastavu skupštine trgovačkih 

društava u kojima općina Klakar ima  100 % ni 
udjel odnosno dionica  i  određuje predstavnika 
općine Klakar u  skupštinama  trgovačkih 
društava u kojima općina Klakar nema 100 %-ni  
udjel, odnosno dionice,

13. Odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 
pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom 
većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. 
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi,

14. Odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih 
prava  u skladu sa zakonom, 

15. Obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili 
drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Članak 30.

       Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 
potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća.
        Prijedlog za izbor predsjednika i 
potpredsjednika može dati Odbor za izbor i 
imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Općinskog 
vijeća.
       Prijedlog za razrješenje predsjednika  i 
potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova 
Općinskog  vijeća.   

Članak 30.a

       Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova 
ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.
       Statut, proračun (njegove izmjene i dopune) 
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o 
raspisivanju referenduma  i odluku o pristupanju 
raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se 
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća .
       Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća  općinsko 
vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća.

Članak 31.

      Predsjednik  Općinskog vijeća:
1. Zastupa Vijeće ,
2. Saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, 

predsjedava sjednicama i potpisuje akte Vijeća,
3. Brine o javnosti rada Vijeća,
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4. Obavlja druge poslove predviđene 
Poslovnikom.

Članak 32.

      Potpredsjednici Općinskog vijeća zamjenjuju 
predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove 
spriječenosti ili odsutnosti.
      Potpredsjednici Općinskog vijeća obavljaju 
poslove iz djelokruga predsjednika kada im ih 
predsjednik povjeri.

Članak 33.

      Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na 
redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu 
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju 
sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake 
četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuju lokalni izbori , odnosno do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 
raspuštanju predstavničkog tijela sukladno 
zakonskim odredbama.
       Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 
mandata predstavničkog tijela izabranog na 
redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte 
godine sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuju lokalni izbori , odnosno do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 
raspuštanju predstavničkog tijela sukladno 
zakonskim odredbama .
      Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za 
njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.
      Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu sa 
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
      Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni 
izostanak  s posla radi sudjelovanja u radu 
predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela. 
      Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi .

Članak 34.

Član predstavničkog tijela ima pravo:
- Predlagati donošenje općih i drugih akata te 
davati amandmane na prijedloge općih akata, 
postavljati pitanja Općinskom vijeću i tražiti 
razmatranje pojedinih pitanja iz samoupravnog 
djelokruga.
- Postavljati pitanja Općinskom načelniku o 
njegovu radu. Pitanja mogu biti postavljena usmeno 
na sjednicama Općinskog vijeća ili u pisanom obliku 
posredstvom predsjednika Općinskog vijeća   

- Na naknadu u skladu s odlukom Općinskog 
vijeća.

Članak 35.

       Predstavničko tijelo smatra se konstituiranim 
izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je 
nazočna većina članova predstavničkog tijela.

Članak 36.

      Predsjednik predstavničkog tijela saziva 
sjednice predstavničkog tijela, presjeda sjednicama i 
predstavlja ovo tijelo.
      Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po 
potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
      Predsjednik je dužan sazvati sjednicu općinskog 
vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine 
članova općinskog vijeća u roku od 15 dana od 
primitka zahtjeva.
      Ukoliko predsjednik općinskog vijeća ne sazove 
sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na 
obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova 
općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski 
načelnik, u roku od 8 dana.
      Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka 
sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev 
najmanje jedne trećine članova općinskog vijeća, 
čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
      Sjednica općinskog vijeća sazvana sukladno 
odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se 
održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
      Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga 
članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 
ništavima.

Članak 37. 

      Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene 
odbore i druga radna tijela za proučavanje i 
razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu  i  
podnošenje  odgovarajućih prijedloga iz djelokruga 
Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i 
općih akata  Općinskog vijeća,  za koordinaciju u 
rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje 
određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.
      Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela 
iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom  
Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju 
radnog tijela.

Članak 38.

      Sjednice predstavničkog tijela su javne. 
      Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje 
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općinski načelnik i njegov zamjenik.
      Općinski načelnik može odrediti da sjednici 
Općinskog vijeća prisustvuje pročelnik Upravnog 
odjela, službenik zadužen za pojedini djelokrug rada 
i druge osobe koje mogu odgovoriti na određena 
pitanja vezano uz točku dnevnog reda predložene za 
sjednicu Općinskog vijeća.
      Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se 
javno, ako predstavničko tijelo ne odluči da se, u 
skladu s poslovnikom i drugim općim aktom o 
nekom pitanju glasuje tajno.
      Sjednice Općinskog vijeća mogu se zazvati i 
elektroničkim putem.

Članak 39.

      Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će 
Općinsko vijeće:
1. Ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava 

suverenitet i teritorijalnu cjelovitost RH,
2. Ako Općinsko vijeće novoustrojene jedinice ne 

donese statut u roku 60 dana od dana 
konstituiranja,

3. Ako učestalo donosi opće akte suprotne 
Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog 
učestalih, težih  povreda zakona i drugih 
propisa,

4. Ako iz bilo kojeg razloga trajno ostane bez 
minimalnog broja članova potrebnih za rad i 
donošenje odluka,

5. Ako ne može donositi odluke iz svog 
djelokruga dulje od 3 mjeseca,

6. Ako u zakonom određenom roku ne donese 
proračun, odnosno ako ne donese odluku o 
privremenom financiranju,

7. Ako u zakonom određenom roku ne donese 
prostorni plan.    

Članak 40.

      Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek 
sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i 
održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, prava 
predsjednika i potpredsjednika Vijeća te članova 
Vijeća.

2. Izvršno tijelo

Općinski načelnik
Članak 41.

Općinski načelnik izvršno je tijelo u općini, zastupa 

općinu, te obavlja izvršne poslove u općini.
Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i 
zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika, 
u slučajevima propisanim Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće 
l i  dužnosti  na koje su izabrani obavljat i 
profesionalno. 
U slučaju da općinski načelnik i njegov zamjenik 
dužnosti ne obnašaju profesionalno imaju pravo na 
naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog 
vijeća.
Općinski načelnik:
1. priprema prijedloge općih akata,
2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

Općinskog vijeća,
3. utvrđuje prijedlog proračuna općine i izvršenje 

proračuna,
4. upravlja nekretninama, pokretninama i 

imovinskim pravima u vlasništvu općine u 
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim 
aktom Općinskog vijeća,

5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 
pokretnina općine i drugom raspolaganju 
imovinom čija je pojedinačna vrijednost do 
najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj 
se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina, odnosno drugom raspolaganju 
imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000 
kuna, općinski načelnik može odlučivati 
najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos 
manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati 
najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i 
otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugom 
raspolaganju imovinom mora biti planirano u 
proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,

6. imenuje i razrješuje predstavnike općine u 
tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava, i 
drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. 
točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj 
regionalnoj samoupravi, osim ako posebnim 
zakonom nije drugačije uređeno,

7. upravlja prihodima i rashodima općine,
8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na 

računu proračuna općine,
9. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje 

pravnim osobama u većinskom izravnom ili 
neizravnom vlasništvu općine i o davanju 
suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je 
osnivač općina, 

10. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna 
tijela općine,

11. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
12. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
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13. utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela 
općine,

14. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove 
izmjene i dopune na temelju obrazloženih i 
argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih 
osoba,

15. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi 
općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 
djelokruga općine, odnosno poslova državne 
uprave, ako su preneseni općini,

16. nadzire rad upravnih odjela i službi u 
samoupravnom djelokrugu i poslovima 
državne uprave,

17. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 
drugi ovlašteni predlagatelji,

18. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela 
mjesnih odbora,

19. obavlja i druge poslove predviđene ovim 
Statutom i drugim propisima.

      Odluku o imenovanju iz stavka 5. točke 6.ovog 
članka općinski načelnik dužan je objaviti u prvom 
broju službenog glasila općine ("Službenog vjesnika 
Brodsko-posavske županije"), koji slijedi nakon 
donošenja te odluke
      Općinski načelnik je dužan izvijestiti općinsko 
vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz 
stavka 1. točke 9. ovog članka tromjesečno do 10. u 
mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.
    Mandat Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika traje četiri godine.
      Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku 
prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom 
stupanja na dužnost novog Općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika, odnosno danom stupanja na 
snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 
nadležnosti načelnika.

Članak 42.

  Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga općine, ima pravo 
obustaviti od primjene opći akt općinskog vijeća. 
Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili 
drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o 
obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana 
donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo 
zatražiti od općinskog vijeća da u roku od 8 dana od 
donošenja odluke o obustavi otkloni uočene 
nedostatke u općem aktu.
 Ako općinsko vijeće ne otkloni uočene 
nedostatke iz stavka 1. ovoga članka, općinski 
načelnikdužan je bez odgode o tome obavijestiti 
predstojnika ureda državne uprave u županiji i 
dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

          Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 
8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke 
općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg 
akta.

Članak 43.

   Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika 
bira se na neposrednim izborima sukladno 
posebnom zakonu.

Članak 44.

� Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom 
vijeću.
� Osim izvješća iz stavka 1. ovog članka, 
Općinsko vijeće može tražiti i posebno izvješće, ako 
to zatraži 1/3 članova Općinskog vijeća, o pojedinoj 
temi, koje je Općinski načelnik dužan podnijeti na 
narednoj sjednici Općinskog vijeća, a najkasnije 60 
dana od dana podnošenja zahtjeva.     

Članak 45.

       Općinski načelnik ima jednog zamjenika.
       Zamjenik Općinskog načelnika zamjenjuje 
Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti  ili 
drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove 
dužnosti.
        Općinski načelnik može obavljanje određenih 
poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri 
obavljanju povjerenih poslova, zamjenik je dužan 
pridržavati se uputa Općinskog načelnika. 
     Zamjenik Općinskog načelnika na temelju 
pisanog ovlaštenja Općinskog načelnika  obavlja 
poslove iz njegova djelokruga.
        Općinskom načelniku ne prestaje odgovornost 
za obavljanje poslova  iz njegova djelokruga  koje je 
povjerio zamjeniku.

Članak 46.

� Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku 
prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom 
izbora novog općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika.

Članak 47.

� Mandat općinskoga načelnika i njegovog 
zamjenika može prestati i prije isteka mandata, 
sukladno odredbama Zakona o lokalnima izborima i 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 13 Strana: 2733



Članak 48.

Brisan.

Članak 49.

Brisan.

Članak 50.

� Općinski načelnik i njegov zamjenik izabrani 
na neposrednim izborima odlučuju hoće li dužnost 
na koju su izabrani obavljati profesionalno.
            Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne 
mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini 
održavanja redovnih lokalnih izbora.
� Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku 
od osam (8) dana od dana stupanja na dužnost 
dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u općini, 
o tome hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati 
profesionalno.   
� Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti 
na koju su izabrani osobe iz stavka 1. ovoga članka 
ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće 
kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja 
dužnosti uračunava im se u staž osiguranja. 
� Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno 
naknade plaće osoba iz stavka 1. ovoga članka 
određuje se posebnim zakonom, donosno odlukom 
Općinskog vijeća do donošenja posebnog zakona.  
� Osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju 
pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme 
od 180 dana po prestanku profesionalnog obavljanja 
dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je 
isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili 
donošenju odluke o prestanku dužnosti.   
� Naknada iz stavka 5. ovoga članka isplaćuje se 
na teret proračuna općine.
� Prije isteka roka iz stavka 5. ovoga članka 
ostvarenje prava prestaje na vlastiti zahtjev, 
zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na 
drugu dužnost koju obavlja profesionalno.  �
� Ako Općinski načelnik i njegov zamjenik svoju 
dužnost ne obavljaju profesionalno tada će 
Općinsko vijeće svojom odlukom odrediti pravo na 
naknadu plaće za obavljanje dužnosti i druga prava u 
skladu sa zakonom.

V. UPRAVNI ODJEL  I  SLUŽBE

Članak 51.

          Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz 
samoupravnog  djelokruga općine Klakar kao i 

poslova državne uprave prenijetih na Općinu Klakar 
ustrojava  Jedinstveni upravni odjel i službe (u 
daljnjem tekstu: upravno tijelo) općine Klakar.
          Upravno tijelo općine Klakar neposredno 
izvršava i nadzire provođenje općih akata 
Općinskog vijeća i Načelnika  i odgovorno je za 
stanje u područjima za koje je osnovano.
          Upravno tijela općine Klakar dužno je svojim 
radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba 
građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom.
          Upravnim tijelom upravlja pročelnik, kojeg na 
temelju javnog natječaja, imenuje Općinski 
načelnik.

Članak 52.

            Upravno tijelo općine Klakar samostalno je u 
okviru svog djelokruga i za  svoj rad odgovorno je  
Općinskom načelniku  za zakonito i pravodobno 
obavljanje poslova.

Članak 53.

� Upravne, stručne i ostale poslove u Upravnom 
tijelu obavljaju službenici i namještenici. Službenici 
obavljaju upravne i stručne poslove iz svog 
djelokruga rada, a namještenici obavljaju prateće i 
pomoćne poslove.  
Službenici u lokalnoj samoupravi poticat će se na 
trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem 
tečajeva, seminara i školovanja.
� Trajno osposobljavanje i usavršavanje 
službenika u Općini Klakar provodit će se na osnovi 
strategije i plana trajnog osposobljavanja i 
usavršavanja lokalnih službenika, koje će na temelju 
zajedničkog prijedloga nacionalnog saveza  jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave 
donijeti Vlada Republike Hrvatske.   

VI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 54.

Na području općine Klakar osnivaju se mjesni 
odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja u 
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog  i  
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Na području općine Klakar djeluju slijedeći mjesni 
odbori:
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1. Mjesni odbor Klakar,
2. Mjesni odbor Ruščica,
3. Mjesni odbor Gornja Bebrina,
4. Mjesni odbor Donja Bebrina.
Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom 
odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka, 
mjesni odbor je dužan uvažavati interes općine 
Klakar u cjelini.

Članak 55.

            Inicijativu i prijedloge za osnivanje novog 
mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove 
čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), 
mogu dati Općinsko vijeće, vijeće mjesnog odbora, 
najmanje 20 % građana s područja postojećeg 
mjesnog odbora, članovi predstavničkog tijela te 
druga tijela određena u Statutu općine.
Prijedlog sadrži podatke o:
1. podnositelju inicijative odnosno predlagaču,
2. imenu mjesnog odbora,
3. području i granicama mjesnog odbora,
4. sjedištu mjesnog odbora.
            O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela 
iz mjesnog odbora odlučuje, Općinsko vijeće uz 
prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog 
odbora na koje se promjena odnosi. 

Članak 56.
           
Tijela mjesnog odbora su:
1. Vijeće mjesnog odbora
2. Predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja 
mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
 Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se 
neposredno tajnim glasovanjem. Na postupak izbora 
shodno se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnima 
izborima.
 Izbore za članove vijeća mjesnog odbora 
raspisuje Općinsko vijeće.
       Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 
četiri godine.
       Broj  članova mjesnog odbora određuje se 
prema broju stanovnika mjesnog odbora.
 Vijeće mjesnog odbora koji ima do 1000 
stanovnika ima 7 (sedam) članova, a vijeće mjesnog 
odbora koji ima više od 1000 stanovnika ima 9 
(devet) članova.

Članak 57.

            Vijeće mjesnog odbora:

1. Donosi program rada i izvješće o radu mjesnog 
odbora,

2. Donosi plan komunalnih akcija i utvrđuje 
prioritet u njihovoj realizaciji,

3. Donosi pravila mjesnog odbora,
4. Donosi poslovnik o radu u skladu s ovim 

Statutom,
5. Donosi financijski plan i godišnji obračun,
6. Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika 

vijeća,
7. Sazva mjesne zborove građana,
8. Odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih 

mjesnom odboru u proračunu općine Klakar,
9. Predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno 

daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim 
inicijativama i prijedlozima za osnivanje 
mjesnih odbora na njegovu području,

10. Surađuje s drugim mjesnim odborima na 
području općine Klakar,

11. Surađuje s udrugama na svom području u 
pitanjima od interesa za građane mjesnog 
odbora,

12. Obavlja i druge poslove utvrđene propisima, 
odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 58.

              Program rada mjesnog odbora sadrži 
planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje 
programa.

Članak 59.

              Sredstva za obavljanje poslova povjerenih 
mjesnim odborima za rad  vijeća mjesnih odbora 
osiguravaju se u općinskom proračunu.
              Kriterij za utvrđivanje i podjelu sredstava u 
općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se 
posebnom općinskom odlukom.

Članak 60.

              Stručne i administrativne poslove  za  
mjesne odbore obavlja jedinstveni upravni odjel na 
način uređen općinskom odlukom.

Članak 61.

             Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom 
vijeću:
1. rješenje od interesa za svoje područje u 

postupcima izrade i donošenja prostornih i 
drugih planskih dokumenata općine Klakar i 
njihova  ostvarenja te drugih akata od utjecaja na 
život i rad  područja odbora,
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2. p red laže  mjere  za  razvo j  komunalne 
infrastrukture i uređenja naselja,

3. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih 
površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata 
na svom području,

4. predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 62.

            Vijeće mjesnog odbora većinom  glasova 
svih članova bira predsjednika vijeća i jednog 
potpredsjednika iz svog sastava na četiri godine.
             Član vijeća mjesnog odbora svoju dužnost 
obavlja počasno.

Članak 63.

             Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
1. Predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog 

odbora,
2. Saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, 

predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte 
vijeća,

3. Provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te 
izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

4. Surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća i 
Načelnikom, 

5. Informira građane o pitanjima važnim za mjesni 
odbor,

6. Obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće  
mjesnog odbora i Općinsko vijeće općine 
Klakar i Načelnik.

Članak 64.

           Vijeće mjesnog odbora odgovorno je 
načelniku za zakonitost svoga rada.
           Predsjednik vijeća mjesnog odbora 
odgovoran je za svoj rad Vijeću mjesnog odbora  i 
Općinskom načelniku za povjerene poslove iz 
samoupravnog djelokruga.

Članak 65.

            Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i 
dužnost:
1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog 

odbora,
2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje 

pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima 

koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog  
odbora,

4. obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog 
djelokruga povjeri  Vijeće mjesnog odbora.

 Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i 
dužnosti  određena pravilima mjesnog  odbora.

Članak 66.

            Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
odbora obavlja Općinski načelnik, te na njegov 
prijedlog predstavničko tijelo  može raspustiti vijeće 
mjesnog odbora , ako ono učestalo krši Statut općine 
, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene 
mu poslove.

VII. IMOVINA I  FINANCIRANJE OPĆINE  
KLAKAR
   

Članak 67.

        Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska 
prava koja pripadaju Općini Klakar čine imovinu 
općine Klakar.
         Stvarima i imovinskim pravima u vlasništvu 
općine Klakar raspolaže, upravlja i koristi se 
Načelnik općine Klakar.
 Nekretninu u vlasništvu općine Klakar, 
Općinski načelnik može otuđiti ili na drugi način s 
njom raspolagati  samo na osnovi javnog natječaja i 
uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, ako zakonom 
nije drugačije određeno.

Članak 68.

          Općina Klakar slobodno raspolaže prihodima 
koje ostvaruje u okviru svoga samoupravnog  
djelokruga i poslova koje obavlja i osigurava iz 
područnog (regionalnog) značenja za područje 
općine.
           Prihodi općine Klakar moraju  biti razmjerni 
poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu sa 
zakonom.

Članak 69.

            Prihodi općine Klakar su:
1. Općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe,
2. Prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu 

općine Klakar,
3. Prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih 

osoba u vlasništvu općine Klakar odnosno onih 
u kojima Općina  ima  udjel ili dionice, 

4. Prihod od naknada za koncesije koju daje 
Općinsko vijeće,

5. Novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 
prekršaje koje Općinsko vijeće samo propiše u 
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skladu sa zakonom,
6. Udio u zajedničkim porezima s Republikom 

Hrvatskom,
7. Sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske 

u državnom proračunu,
8. Drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 70.

Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje 
vrstu poreza, visinu  stopa odnosno visinu iznosa 
vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja od poreza, 
način razreza poreza,  plaćanje poreza, porezne 
prekršaje te druga  postupovna pitanja u skladu sa 
zakonom.

Članak 71.

Svi prihodi koji pripadaju Općini kao i svi rashodi za 
poslove  koje Općina obavlja iskazuju se u 
proračunu općine Klakar.
Svi prihodi i primitci proračuna moraju biti  
raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz 
kojih potječu.
Pr ihodi  i  rashodi  proračuna  mora ju  b i t i 
uravnoteženi.

Članak 72.

Općina Klakar sastavlja bilancu imovine u kojoj 
iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s 
računovodstvenim propisima.

Članak 73.

 Ako se tijekom proračunske godine smanje 
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđenim 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti 
sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem 
novih prihoda.
 Proračun se uravnotežuje izmjenama i 
dopunama proračuna postupkom utvrđenim za 
donošenje proračuna.

Članak 74.

Temeljni financijski akt općine Klakar je proračun.
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, 
dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga 
Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom 
posebnim zakonom.
Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s 
posebnim zakonom.
Ako Općinski načelnik ne predloži proračun 
Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije 

glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi 
prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo 
donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na 
prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
razriješiti općinskog načelnika i njihovog zamjenika 
koji je izabran zajedno s njima.
U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Vlada Republike 
Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti 
općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore 
za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti 
Općinskom vijeću općine Klakar Proračun u roku od 
45 dana od dana stupanja na dužnost.
Općinsko vijeće nakon toga mora donijeti Proračun 
u roku od 45 dana od kada ga je Općinski načelnik 
predložio Općinskom vijeću.
Ako Općinsko vijeće ne donese Proračun prije 
početka proračunske godine privremeno se, a 
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na 
osnovi odluke o privremenom financiranju, 
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa 
tijela općine Klakar i drugih proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika u skladu sa posebnim 
zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz prethodnog 
stavka ovoga članka donosi do 31. prosinca 
Općinsko vijeće u skladu sa posebnim zakonom na 
prijedlog Općinskog načelnika odnosno povjerenika 
Vlade Republike Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, 
a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje 
se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 
zadataka temeljem odluke o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku 
novu odluku o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka  u koju su uključeni ostvareni prihodi  i 
izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik 
donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka  za razdoblje do donošenja Proračuna.
Vlada Republike Hrvatske raspustiti će Općinsko 
vijeće općine Klakar i razriješiti Općinskog 
načelnika  i njegovog zamjenika u slučajevima 
utvrđenim zakonom.

Članak 75.

Nakon isteka godine za koju je proračun donijet 
Općinsko vijeće utvrđuje godišnji obračun 
proračuna najkasnije do kraja travnja.
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Članak 76.

Općina Klakar može se zaduživati u skladu s 
posebnim zakonom.
Općina Klakar može raspisivati javni zajam ili izdati 
obveznice odnosno druge vrijednosne papire.

Članak 77.

Općina Klakar može davati jamstva korisnicima 
proračuna i pravnim osobama u vlasništvu općine, 
odnosno onim društvima u kojima ima udjel ili 
dionice, i davati zajmove u skladu s posebnim 
zakonom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 78.

Općinsko vijeće nadzire ukupno materijalno i 
financijsko poslovanje općine Klakar.         

VIII.    AKTI OPĆINE KLAKAR

Članak 79.

Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke, 
općinski proračun, obračun proračuna, zaključke i 
druge opće akte te daje vjerodostojna tumačenja 
općih akata.  
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne 
akte kada, u skladu sa zakonom, rješava u 
pojedinačnim stvarima.
Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata 
Općinskog vijeća na način i u postupku propisanom 
Statutom  te nadzire zakonitost rada upravnih tijela 
koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga 
općine.
                      

Članak 80.

            Upravno tijelo općine, ako izvršava opće 
akte Općinskog vijeća,  donosi pojedinačne akte 
kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba. 
Protiv pojedinačnih akata iz  stavka 1. ovog članka, 
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
Brodsko-posavske županije.
         � Pojedinačni akt kojim se rješava u 
obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i 
naknada koji pripadaju Općini Klakar donosi se po 
skraćenom upravnom postupku.
           Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe 
Zakona o općem upravnom postupku i odredbe 
drugih zakona.
            U skladu s odredbama Zakona o upravnim 

sporovima protiv konačnog akta iz stavka 1. ovoga 
članka može se pokrenuti upravni spor.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća 
i Općinskog načelnika kojim se rješava o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba, ako posebnim zakonom nije  drugačije 
propisano, na može se izjaviti žalba, već se može 
pokrenuti upravni spor.

Članak 81.

            Podrobnije odredbe o aktima općine Klakar,  
pos tupku  donošen ja  i  ob jav i  aka ta  t e  o 
vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuju se 
Poslovnikom Općinskog vijeća.
            Akti općine stupaju na snagu najranije osam 
dana od dana objave u “Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije”.
            Iznimno općim se aktom može iz osobito 
opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog 
dana od dana objave.  
� Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 

Članak 82.

� Nadzor nad zakonitošću rada i akata općine 
Klakar provodi se na način i u postupku utvrđenim 
zakonom  kojim se uređuje sustav državne uprave.
� Nadzor zakonitosti općih akata koje donosi 
Općinsko vijeće obavljaju uredi državne uprave u 
Županiji.
� Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut, 
poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku 
ureda državne uprave zajedno sa izvatkom iz 
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja 
općeg akta propisan statutom i poslovnikom u roku 
od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
�

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 83.

             U okviru samoupravnog djelokruga Općina 
Klakar osigurava obavljanje javnih službi koje 
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na 
području komunalnih, gospodarskih I društvenih 
djelatnosti, u skladu sa zakonom.
             Općina osigurava obavljanje komunalnih, 
gospodarskih i društvenih djelatnosti  osnivanjem 
trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih 
pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne 
samouprave.
             Obavljanje određenih javnih službi Općina 
može povjeriti na temelju ugovora i ugovora o 
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koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama.

X. JAVNOST RADA

Članak 84.

             Djelovanje tijela općine Klakar je javno.
             Općinski načelnik dužan je upoznati javnost 
s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga 
općine Klakar preko sredstava javnog priopćavanja 
ili na drugi prikladan način.

Članak 85.

             Sjednice Općinskog vijeća su javne i mogu 
im prisustvovati građani i predstavnici sredstava 
javnog priopćavanja.
             Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica, 
ili dio sjednice Općinskog vijeća, kada se raspravlja 
o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima 
označen pojedinim stupnjem povjerljivosti.

Članak 86.

             Općinski načelnik može odlučiti da se 
prijedlozi propisa koji su u pripremi, a za koje je 
javnost osobito zainteresirana, objave putem 
sredstava javnog priopćavanja, kao i da se pozovu 
svi zainteresirani da iznesu svoje primjedbe.

Članak 87.

             Općina Klakar organizirat će svoj rad i 
poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na 
jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja 
Ustavom  zajamčena prava i zakonom zaštićene 
interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 88.

            Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao 
i druga pitanja u vezi s radnim vremenom u 
upravnom tijelu utvrđuje Općinsko vijeće.
            Građani i pravne osobe moraju biti na 
prikladan način javno obaviješteni o radnom 
vremenu, uredovnim danima i drugim važnim 
pitanjima za rad upravnog tijela općine Klakar.

Članak 89.

             Na zgradama u kojima su smještena tijela 
općine Klakar mora biti istaknut naziv tijela, a na 
prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut 
raspored prostorija tijela općine Klakar.

Članak 90.

              Ostvarivanje javnosti rada tijela općine 
pobliže se uređuje njihovim poslovnicima.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 91.

            Do donošenja općih akata kojima se uređuju 
poslovi iz samoupravnog djelokruga općine Klakar 
sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog 
Statuta, primjenjivat će se akti općine Klakar u onim 
odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i 
ovim Statutom.
             U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz 
stavka 1. ovog čanka, primjenjuju se neposredno 
odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 92.

              Općina Klakar donijet će opće akte kojima 
se uređuju  poslovi iz samoupravnog djelokruga 
općine Klakar u rokovima određenim posebnim 
zakonima.

Članak 93.

              Postupak za promjenu Statuta pokreće se 
prijedlogom za promjenu Statuta.
              Promjenu Statuta može predložiti radno 
tijelo Općinskog vijeća, Općinski načelnik i 1/3 
članova Općinskog vijeća.
              Općinsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti 
prijedlog za promjenu Statuta.
              Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog 
za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti 
na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana 
zaključenja rasprave o njemu.
              Promjena Statuta je usvojena ako je za nju 
glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.

Članak 94.

              Danom stupanja na snagu ovog Statuta 
prestaje vrijediti Statut općine Klakar objavljen u 
(“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ 
br. 01/06).

Članak 95.

              Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije”.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

STATUTARNA ODLUKA 
o izmjenama i dopunama Statuta općine Klakar
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 

br. 6/13)

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“, osim članka 9. stavka 3. i stavka 
5. točke 5. i 6. koji stupaju na snagu na dan stupanja 
na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih 
i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika 
i župana.
Članak 9.st.3 i st.5. točke 5 i 6 stupaju na snagu 
01.siječnja 2014.g.

Napomena: Statutarna odluka o izmjenama i 
dopunama Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ 6/13) stupila je na 
snagu 18.04.2013.g.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

STATUTARNA ODLUKA
o izmjenama i dopunama Statuta općine Klakar 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 

br. 6/18)

Ova statutarna odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske 
županije“.

Napomena : Statutarna odluka o izmjenama i 
dopunama Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ 6/18) stupila je na 
snagu 15.04.2018.g.
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OPĆINA  OKUČANI

34.

 Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 
RH br, 82/15), članka 7. stavak 2. i stavak 3. 
Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika 
od katastrofa i velikih nesreća za područje 
Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (Narodne novine RH br. 
65/16), Smjernica za izradu procjene rizika za 
područje Brodsko posavske županije (KLASA: 810- 
00/17-01/06, URBROJ: 2178/1-11-01-17-1 od 
16.veljače 2017. godine), te članaka 56. Statuta 
općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko- 
posavske županije“ br. 10/09, 04/13, 3/18 i 7/18), 
načelnik općine Okučani donosi

ODLUKU

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Okučani

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade 
Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

općine Okučani, osnivanje radna skupina za izradu 
Procjene rizika od velikih nesreća te određuju 
konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području 
planiranja civilne zaštite.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Okučani izrađuje se na temelju Smjernica za 
izradu procjene rizika za područje Brodsko 
posavske županije, te će se koristiti kao podloga za 
planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika 
od katastrofa te provođenju ciljanih preventivnih 
mjera. 

Postupak izrade Procjene obuhvaća pripremu 
metodologije za izradu Procjene, uputa i obrazaca za 
izradu svakog pojedinog scenarija kao podloga za 
identifikaciju, analizu, evaluaciju te izradu matrica i 
karata rizika te pregled i odobravanje Procjene.

Članak 2.

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Okučani osniva se radna skupina. 

Radna skupina je dužna obavljati organizacijske, 
operativne, stručne, administrativne i tehničke 
poslove potrebne za izradu Procjene.

Radnu skupinu osnovat će načelnik općine Okučani 
posebnom Odlukom.
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Članak 3.

Određuje se IN konzalting d.o.o. iz Slavonskog 
Broda, Baranjska 18, kao konzultant iz prve grupe 
stručnih poslova u području planiranja civilne 
zaštite, tijekom izrade Procjene rizika.

Članak 4.

Kao prioritetne prijetnje smatraju se, sukladno 
Kriterijima, prijetnje koje su u državnoj procjeni 
rizika za područje Brodsko posavske ocjenjene 
visokim ili većim rizikom kako slijedi:

1. poplave izazvane izlijevanjem kopnenih 
vodnih tijela,

2. potres,
3. ekstremne vremenske pojave,
4. epidemije i pandemije.

U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu 
procjene rizika na području Brodsko posavske 
županije utvrđena su još tri dodatna rizika koji su 
karakteristični za pojedine JLS kako slijedi:

1. Tehničko – tehnološke opasnosti sa 
opasnim tvarima (industrijske neseće, 
nesreće na odlagalištima otpada i 
onečišćenje kopnenih voda).

2. Tehničko – tehnološke i druge nesreće u 
prometu ( nesreće u cestovnom i 
željeznicom prometu).

3. Degradacija tla ( klizišta).

Članak 5.

Voditelj radne skupine dostavlja Prijedlog procjene 
glavnom koordinatoru koji dostavlja Općinskom 
vijeću prijedlog procjene rizika na donošenja.

Voditelj radne skupine, nakon donošenja Procjene, 
nastavlja s praćenjem događaja i kretanja od značaja 
za procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o 
promjenama, jedan puta godišnje ili po potrebi 
izvješćuje glavnog koordinatora.
Radna skupina za izradu Procjene predlaže glavnom 
koordinatoru pokretanje postupaka izmjena i 
dopuna Procjene, odnosno ažuriranja Procjene.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Okučani izrađuje se najmanje jednom u tri 
godine te usklađivanje i usvajanje mora provesti do 
kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem 
ciklusu.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Okučani može se izrađivati i češće, ukoliko 
se u trogodišnjem periodu nastupi značajna 
promjena ulaznih parametara u korištenim 
scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako 
se prepozna nova prijetnja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa osam dana od dana 
objave , a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko- posavske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 810-01/18-01/02
URBROJ: 2178/21-03-18-01
Okučani, 2. srpnja 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Aca Vidaković, v.r.
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OPĆINA  SIKIREVCI

37.

 Na temelju čl. 67. Statuta općine Sikirevci 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
1/18), na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća 
Mjesnog odbora Jaruge održanoj 12. srpnja 2018. 
donosi se

ZAKLJUČAK

o verifikaciji mandata članova Vijeća Mjesnog 
odbora Jaruge

I

 Ver i f ic i ra ju  se  mandat i  izabranim 
članovima VMO Jaruge i utvrđuje da će dužnost 
vijećnika MO Jaruge obnašati:

1. Zoran Jelić - HDZ
2. Stjepan Džambo - HDZ
3. Cecilija Jakić - HDZ
4. Zlatko Ilijašević - HDZ
5. Andrija Vlajinić -SU

Imenovani vijećnici Mjesnog Odbora Jaruge 
izabrani su na mandat u trajanju od četiri godine.

II

 Ovaj Zaključak stupa na snagu prvim 
danom od dana objave u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".

OPĆINA  SIKIREVCI

Klasa : 026-01/18-01/2
Urbroj: 2178/26-01-18-02
Sikirevci, 12. srpnja 2018.

Predsjedavatelj
Općinski načelnik

Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.
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38.

 Na temelju čl. 67. Statuta općine Sikirevci 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
1/18), na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća 
Mjesnog odbora Jaruge održanoj 12. srpnja 2018. 
donosi se

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora 
Jaruge

I

 Zoran Jelić - HDZ izabire se za predsjednika 
Vijeća Mjesnog odbora Jaruge, općine Sikirevci na 
mandat od četiri godine.

II

 Ovo Rješenje stupa na snagu prvim danom 
od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije".

OPĆINA  SIKIREVCI

Klasa : 026-01/18-01/3
Urbroj: 2178/26-01-18-1
Sikirevci, 12. srpnja 2018.

Predsjedavatelj
Općinski načelnik

Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.

39.

 Na temelju čl. 67. Statuta općine Sikirevci 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
1/18), na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća 
Mjesnog odbora Sikirevci održanoj 12. srpnja 2018. 
donosi se

ZAKLJUČAK

o verifikaciji mandata članova Vijeća Mjesnog 
odbora Sikirevci

I

 Ver i f ic i ra ju  se  mandat i  izabranim 
članovima VMO Sikirevci i utvrđuje da će dužnost 
vijećnika MO Sikirevci obnašati:

1. Tomislav Nikolić - HDZ
2. Ivan Živić - HDZ
3. Ivan Lovrić - HDZ
4. Marija Galović - HDZ
5. Mirko Sičanica - HDZ
6. Stjepan Rakitić - HDZ
7. Mijo Brodar - SU
8. Ljubica Bešlić - SU
9. Marko Marković - SU

Imenovani vijećnici Mjesnog Odbora Sikirevci 
izabrani su na mandat u trajanju od četiri godine.

II

 Ovaj Zaključak stupa na snagu prvim 
danom od dana objave u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".

OPĆINA  SIKIREVCI

Klasa : 026-01/18-01/1
Urbroj: 2178/26-01-18-02
Sikirevci, 12. srpnja 2018.

Predsjedavatelj
Općinski načelnik

Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.
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40.

 Na temelju čl. 67. Statuta općine Sikirevci 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
1/18), na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća 
Mjesnog odbora Sikirevci održanoj 12. srpnja 2018. 
donosi se

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora 
Sikirevci

I

 Tomislav Nikolić - HDZ izabire se za 
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Sikirevci, 
općine Sikirevci na mandat od četiri godine.

II

 Ovo Rješenje stupa na snagu prvim danom 
od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije".

OPĆINA  SIKIREVCI

Klasa : 026-01/18-01/4
Urbroj: 2178/26-01-18-1
Sikirevci, 12. srpnja 2018.

Predsjedavatelj
Općinski načelnik

Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

44.

 Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 
br. 82/15), članka 7. stavak 2. i stavak 3. Pravilnika o 
smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i 
velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i 
jedinica lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“ br. 65/16), 
Smjernica za izradu procjene rizika za područje 
Brodsko posavske županije (KLASA: 810- 00/17-
01/06,  URBROJ: 2178/1-11-01-17-1 od 16.veljače 
2017. godine) te članaka 46. Statuta općine Velika 
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09, 5/13 i 3/18), načelnik općine 
Velika Kopanica dana 21. lipnja 2018.g, donosi

O D L U K U

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Velika Kopanica

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade 
Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Velika Kopanica, osnivanje radna skupina za 
izradu Procjene rizika od velikih nesreća te određuju 
konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području 
planiranja civilne zaštite.

Procjena rizika od velikih nesreća za 
područje općine Velika Kopanica izrađuje se na 
temelju Smjernica za izradu procjene rizika za 
područje Brodsko posavske županije te će se 
koristiti kao podloga za planiranje i izradu projekata 
u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenju 
ciljanih preventivnih mjera. 

Postupak izrade Procjene obuhvaća 
pripremu metodologije za izradu Procjene, uputa i 
obrazaca za izradu svakog pojedinog scenarija kao 
podloga za identifikaciju, analizu, evaluaciju te 
izradu matrica i karata rizika te pregled i 
odobravanje Procjene.

Članak 2.

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća 
za područje općine Velika Kopanica  osniva se radna 
skupina. 

Radna  skupina  je  dužna  obavl ja t i 
organizacijske, operativne, stručne, administrativne 
i tehničke poslove potrebne za izradu Procjene.

Radnu skupinu osnovat će načelnik općine 
Velika Kopanica posebnom Odlukom.

Članak 3.

Određuje se IN konzalting d.o.o. iz 
Slavonskog Broda, Baranjska 18, kao konzultant iz 
prve grupe stručnih poslova u području planiranja 
civilne zaštite, tijekom izrade Procjene rizika.
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Članak 4.

Kao prioritetne prijetnje smatraju se, sukladno 
Kriterijima, prijetnje koje su u državnoj procjeni 
rizika za područje Brodsko-posavske županije 
ocjenjene visokim ili većim rizikom kako slijedi:

1. poplave izazvane izlijevanjem kopnenih 
vodnih tijela,

2. potres,
3. ekstremne vremenske pojave,
4. epidemije i pandemije.

U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu 
procjene rizika na području Brodsko-posavske 
županije utvrđena su još tri dodatna rizika koji su 
karakteristični za pojedine JLS kako slijedi:

1. Tehničko – tehnološke opasnosti sa opasnim 
tvarima (industrijske nesreće, nesreće na 
odlagališt ima otpada i  onečišćenje 
kopnenih voda);

2. Tehničko – tehnološke i druge nesreće u 
p r o m e t u  ( n e s r e ć e  u  c e s t o v n o m  i 
željeznicom prometu);

3. Degradacija tla ( klizišta).

Članak 5.

Voditelj radne skupine dostavlja Prijedlog 
procjene glavnom koordinatoru koji dostavlja 
Općinskom vijeću prijedlog procjene rizika na 
donošenja.

Voditelj radne skupine, nakon donošenja 
Procjene, nastavlja s praćenjem događaja i kretanja 
od značaja za procjenjivanje rizika iz područja 
nadležnosti te o promjenama, jedan puta godišnje ili 
po potrebi izvješćuje glavnog koordinatora.

Radna skupina za izradu Procjene predlaže 
glavnom koordinatoru pokretanje postupaka 
izmjena i dopuna Procjene, odnosno ažuriranja 
Procjene.

Procjena rizika od velikih nesreća za 
područje općine  Velika Kopanica izrađuje se 
najmanje jednom u tri godine te usklađivanje i 
usvajanje mora provesti do kraja mjeseca ožujka u 
svakom trogodišnjem ciklusu.

Procjena rizika od velikih nesreća za 
područje općine  Velika Kopanica može se izrađivati 
i češće, ukoliko se u trogodišnjem periodu nastupi 
značajna promjena ulaznih parametara u korištenim 
scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako 
se prepozna nova prijetnja.

Članak 6.

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

OPĆINSKI NAČELNIK
  OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 810-01/18-01/4 
URBROJ: 2178/12-01-18-01
Velika Kopanica, 21. lipanj 2018.g

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tehn., v.r.

45.

 Na temelju članka 17. stavak 3. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15) 
i  članka 46. Statuta općine Velika Kopanica 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13 i 3/18) i članka 2. Odluke o izradi 
Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Velika Kopanica (KLASA: 810-01/18-01/4, 
URBROJ: 2178/12-01-18-01 od 21. lipnja 2018. 
godine),  načelnik općine dana 26.6.2018., donosi

O D L U K U 

o osnivanju Radne skupine za izradu procjene 
rizika od velikih nesreća za područje općine 

Velika Kopanica

Članak 1.

Osniva se Radna skupina za izradu procjene rizika 
od velikih nesreća za područje općine  Velika 
Kopanica (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

Članak 2.

Radna skupina iz članka 1. ove Odluke će izraditi 
Procjenu temel jem odredbi  Pravi ln ika  o 
smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa 
i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i 
jedinica lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“ broj: 65/16), 
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odnosno Smjernica za izradu Procjene rizika od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Brodsko-
posavske županije.

Članak 3.

Radnu skupinu čini pet članova: voditelj i četiri 
člana. Jednog od članova predlaže angažirani 
konzultant.

Članak 4.

Načelnik općine  Velika Kopanica rješenjem će 
imenovati Radnu skupinu za izradu procjene rizika 
od velikih nesreća za područje općine Velika 
Kopanica.
Nakon što radna skupina, na svojoj prvoj sjednici, 
utvrdi sve prijetnje i sačini registar prijetnji i rizika 
koji će se obrađivati u Procjeni rizika, načelnik može 
proširiti radnu skupinu članovima-koordinatorima 
koji mogu svojim znanjem i kompetencijama 
doprinijeti izradi Procjene sukladno utvrđenim 
prijetnjama i rizicima. 

Članak 5.
Voditelj radne skupine za izradu Procjene rizika 
odgovoran je za:
-� organizaciju i vođenje sastanaka Radne 

skupine;
-� izradu obrazaca za izradu scenarija, koji se 

usuglašavaju na Radnoj skupini:
-� koordiniranje i nadziranje procesa izrade 

Procjene rizika;
-� predlaganje izmjena i dopuna Procjene.

Članak 6.

Članovi radne skupine imaju slijedeće obveza:
- sudjelovati u izradi scenarija za određene 

rizike,
- odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz 

svoje nadležnosti,
- kontaktiraju s nadležnim tijelima u svrhu 

prikupljanja informacija,
- o tijeku procesa prikupljanja podataka redovito 

obavještavaju voditelja radne   skupine,
- dostavljaju voditelju radne skupine tražene 

podatke u zadanim rokovima te  surađuju 
tijekom   rada na procjeni,

- prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju 

rizika,
- sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik.

Članak 7.

Radna skupina radi na sjednicama koje saziva 
voditelj Radne skupine.
Voditelj radne skupine predlaže dnevni red, 
predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi 
Radna skupina.
O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji potpisuju 
voditelj Radne skupine i zapisničar.
Radna skupina  može održati sjednicu ako je na 
sjednici nazočna većina članova.

Članak 8.

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

OPĆINSKI NAČELNIK
  OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 810-01/18-01/5 
URBROJ: 2178/12-01-18-01
Velika Kopanica, 26. lipanj 2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tehn., v.r.

46.

 Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 109/95, 
21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 
82/04, 110/04,  178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 
36/15) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 
09/09, 5/13, 3/18 i 11/18), Općinsko vijeće općine 
Velika Kopanica na svojoj 12. sjednici održanoj 
17.7.2018. godine, donijelo je 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju 
zajedničkog postupka davanja 

koncesije za obavljanje javne usluge 
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prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

� U Odluci o provođenju zajedničkog 
postupka davanja koncesije za obavljanje javne 
usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
11/18), mijenja se članak 1. koji sada glasi:
„Općinsko vijeće općine Velika Kopanica donosi 
Odluku o provođenju zajedničkog postupka davanja 
koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada s općinama Garčin, Donji 
Andrijevci, Gundinci i Vrpolje.“

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ i na službenim 
stranicama općine Velika Kopanica:
 . www.velikakopanica.hr

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/18-01/23
URBROJ: 2178/12-03-18-01
Velika Kopanica, 17.7.2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

47.

 Na temelju članka 189. Zakona o javnoj 
nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i članka 32. 
Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije ” br. 09/09, 5/13, 3/18 i 
11/18), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 
svojoj svojoj 12. sjednici održanoj 17.7.2018. 
godine, donijelo je 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o 
zajedničkom provođenju postupka

 davanja koncesije za obavljanje javne 
usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 

miješanog i biorazgradivog komunalnog 
otpada

 

Članak 1.

� U Odluci o zajedničkom provođenju 
postupka davanja koncesije za obavljanje javne 
usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
11/18), mijenja se članak 1. na način da se iz tablice 
Pojedinačnih naručitelja briše općina Oprisavci.  

Članak 2.

� Mijenja se i dopunjuje članak 4. koji sada 
glasi:
„Ukupna procijenjena vrijednost zajedničke 
koncesije iznosi  18.027.379,10 kn, odnosno za 
svakog pojedinačnog naručitelja kako slijedi:
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R.br.  Naziv  
Procijenjena vrijednost 
(za 10 godine)  

1.  Općina Garčin  5.763.120,00 kn  
2. Općina Donji Andrijevci  3.965.916,60 kn  
3. Općina Gundinci  1.364.654,80 kn  
4. Općina Vrpolje  3.819.139,10 kn  
5. Općina Velika Kopanica  3.114.548, 60 kn  

 UKUPNO:  18.027.379,10 kn  

 

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ i na službenim 
stranicama općine Velika Kopanica:
www.velikakopanica.hr. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/18-01/24
URBROJ: 2178/12-03-18-01
Velika Kopanica, 17.7.2018. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv.
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OPĆINA  VRPOLJE

50.

 Na temelju članka 189. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i članka 31. Statuta 
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinsko vijeće 
općine Vrpolje na svojoj 13. sjednici održanoj 6. lipnja 2018.godine donijelo je 

 
O D L U K U

o zajedničkom provođenju postupka davanja koncesije  
  za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada
 

Članak 1.

 Općina Vrpolje, kao središnje tijelo (dalje u tekstu: Središnje tijelo), u smislu odredbe članka 186. Zakona 
o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16 – dalje u tekstu ZJN 2016.), provest će postupak zajedničke 
koncesije s ciljem davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, na razdoblje od 10 (deset) godine, za sljedeće naručitelje 
(dalje u tekstu: Pojedinačni naručitelji):

Općina Garčin  

Općina Donji Andrijevci  

Općina Gundinci  

Općina Vrpolje  

Općina Velika Kopanica  
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Članak 2.

S Pojedinačnim naručiteljima iz članka 1. ove Odluke općinska načelnica općine Vrpolje potpisati će Sporazum o 
zajedničkom provođenju zajedničke koncesije za usluge iz članka 1., kojim će se utvrditi međusobna prava i 
obveze vezano za postupak javne nabave.
Prijedlog sporazuma prilaže se ovoj Odluci te čini njegov sastavni dio.
 

Članak 3.

Pojedinačni naručitelji koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi dužni su izraditi i donijeti Plan nabave 
roba, radova i usluga za tekuću godinu, postupajući sukladno odredbi članka 28. ZJN 2016 te ga dostaviti na uvid 
Općini Vrpolje kao nositelju objedinjene nabave, kao i eventualne izmjene i dopune Plana nabave tijekom godine.
 

Članak 4.

Ukupna procijenjena vrijednost zajedničke koncesije iznosi 18.027.379,10 kn, odnosno za svakog pojedinačnog 
naručitelja kako slijedi:

Članak 5.

Postupak zajedničke javne nabave provest će Stručno povjerenstvo imenovano Odlukom općinske načelnice 
općine Vrpolje.
Stručno povjerenstvo sastoji se od 7 članova, od kojih svatko od naručitelja predlaže po jednog člana te jedan član 
će biti imenovan zajedničkim dogovorom.  
 

                                                            Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i 
na službenim stranicama općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

KLASA: 021-05/18-01/07
URBROJ:  2178/11-01/18-5
Vrpolje, 6. lipanj 2018.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav  Šimundić, v.r.

R.br.  Naziv  
Procijenjena vrijednost 

(za 10 godine)  
1. Općina Garčin  5.763.120,00 kn  
2. Općina Donji Andrijevci  3.965.916,60 kn  
3. Općina Gundinci  1.364.654,80 kn  
4. Općina Vrpolje  3.819.139,10 kn  
5. Općina Velika Kopanica  3.114.548,60 kn  

 UKUPNO:  18.027.379,10 kn  
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51.

 � Na temelju članka 29. stavka 2. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 
novine“ br. 20/18) i članka 31. Statuta općine 
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 13. sjednici održanoj 
6. lipnja 2018. godine donijelo je

O D L U K U

o usvajanju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske za općinu Vrpolje

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Vrpolje (u 
daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

� Javni uvid u Prijedlog Programa održan je u 
razdoblju od 21. svibnja do 4. lipnja 2018.godine 
sukladno članku 29.  s tavku 5.  Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu.

Članak 3.

� Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 
općinu Vrpolje sastavni je dio ove Odluke i objaviti 
će se na službenim stranicama općine Vrpolje 
www.vrpolje.hr.

Članak 4.

� Donošenjem ove Odluke prestaje važiti 
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu države na području općine Vrpolje, 
Klasa: 021-05/02-01/8, Urbroj: 2178/11-01-03-1 od 
11. prosinca 2002. godine i Izmjene i dopune 
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu države na području općine Vrpolje, 
Klasa: 021-05/04-02/6, Urbroj: 2178/11-02/04-1 od 
28. listopada 2004. godine.

Članak 5.

� Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/07
Urbroj: 2178/11-01/18-3
Vrpolje, 6. lipnja 2018.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.

52.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  11 .  Z a k o n a  o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
26/03 – pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. 
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09., 5/13, 14/14 i 1/18), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 13. 
sjednici održanoj 6. lipnja 2018. godine donijelo je 

O D L U K U

o provođenju zajedničkog postupka davanja 
koncesije za obavljanje javne usluge 

prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog
i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje donosi 
Odluku o provođenju zajedničkog postupka davanja 
koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada sa općinama Garčin, Donji 
Andrijevci, Gundinci i Velika Kopanica .
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Članak 2.

� Središnje tijelo za provedbu postupka 
javnog natječaja za davanje koncesije određuje se 
Općina Vrpolje.

Članak 3.

� U Stručno povjerenstvo za provedbu 
zajedničkog postupka davanja koncesije ispred 
općine Vrpolje imenuje se Željko Lukačević, član 
koji posjeduje važeći certifikat iz područja javne 
nabave.

Članak 4.

� Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ i na službenim 
stranicama općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/07
Urbroj: 2178/11-01/18-4
Vrpolje, 6. lipnja 2018.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav  Šimundić, v.r.

53.

 Na temelju članka 6. i 31. Statuta općine 
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18) i članka 13. 
Odluke o javnim priznanjima općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/18), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 
13. sjednici održanoj 6. lipnja 2018.godine donijelo 
je 

O D L U K U

o dodjeli javnih priznanja općine Vrpolje

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje u 2018. 
godini dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim 
osobama zasluženim za gospodarski, kulturni, 
društveni te drugi razvoj odnosno koji su značajno 
doprinijeli razvoju općine Vrpolje i njezinim 
stanovnicima.

Članak 2.

� NAGRADA općine VRPOLJE ZA 
ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se:

1. Marku Ančiću za iznimne doprinose u 

stvaranju i ugledu općine Vrpolje te osobite 

zasluge u kulturom i društvenom razvoju.

Članak 3.

� NAGRADA općine VRPOLJE za 2017. 
godinu dodjeljuje se: 

1. Krunoslavu Zmaiću  za postignute 

r ezu l t a t e  u  s toča r sko j  i  r a t a r sko j 

proizvodnji, osobito proizvodnji mlijeka te 

osobite zasluge u društvenom razvoju 

općine Vrpolje.

2. Autoprijevoz i pilana „Kulaš“ d.o.o. 

Vrpolje za uspješan rad i poslovanje te 

izniman doprinos u gospodarskom i 

društvenom razvoju općine Vrpolje.

3. Ivanu Novoseloviću za osobita dostignuća i 

doprinos iz područja vatrogastva i zaštite i 

spašavanja općine Vrpolje te društveni 

razvoj.

Članak 4.

 ZAHVALNICA općine VRPOLJE 
dodjeljuje se:

1. Matiji Bogdanoviću  za donatorske 

aktivnosti i aktivnu suradnju i pomoć 

civilnim udrugama te za društveni razvoj 

općine Vrpolje.
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2. KUD-u „Ravnica“ Stari Perkovci za 

izuzetno zalaganje i postignute rezultate u 

očuvanju i promicanju kulturne baštine 

Slavonskog kraja te zapažene uspjehe u 

organiziranju i djelovanju amaterskih 

udruga u području kulturnog i društvenog 

razvoja općine Vrpolje.

3. Lovačkoj udruzi „Srna“ Čajkovci, 

Vrpolje, Stari Perkovci za dugogodišnji 

rad i postignute rezultate u području 

lovstva, za izniman doprinos zaštite okoliša 

te za društveni razvoj općine Vrpolje.

Članak 5.

� Uručivanje javnih priznanja dodijeliti će se 
u prigodi obilježavanja Dana općine Vrpolje.

Članak 6.

� Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/18-01/07
Urbroj: 2178/11-01/18-2
Vrpolje, 6. lipanj 2018.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

54.

 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 86/08,61/11. i 4/18.) članka 46. Statuta 
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14. i 1/18), te 
članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» br. 74/10, i 125/14) i članka 3. 

Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» br. 9/10.), općinska načelnica 
općine Vrpolje dana 26. lipnja 2018. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE 

Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Vrpolje

Članak 1.

U  P r a v i l n i k u  o  u n u t a r n j e m  r e d u  
Jedinstvenog upravnog odjela općine Vrpolje  
Klasa: 023-01/10-01/52; Urbroj: 2178/11-01/10-1 
od 15 . rujna 2010.g. mijenja se naziv poglavlja IV na 
način da isti glasi:
„ IV PRIJEM U SLUŽBU I RASPORED NA 
RADNA MJESTA„.

Članak 2.

Mijenja se članak 7. na način da se dodaju  novi 
stavci  i to stavak br. 1. i stavak br.2 
koji glase : 
stavak br. 1 :
„Službenici se primaju u službu i raspoređuju na 
radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete, a propisan 
je Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“
Stavak br.2.
„Na prijem namještenika, prava, obveze i 
odgovornosti namještenika odgovarajuće se 
primjenjuju odredbe  Zakona o prijemu službenika 
osim odredaba o vježbeničkom stažu i obvezi 
polaganja državnog stručnog ispita , te odredaba o 
raspolaganju .“

Dosadašnji stavci 1. 2.  i 3  postaju stavci 3.4.i 5.

Članak 3.

U dijelu Pravilnika o unutarnjem redu  Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Vrpolje koji glasi: „ 
S I S T E M AT I Z A C I J A R A D N I H  M J E S TA 
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA  općine 
VRPOLJE - mijenja se točka redni broj  3. na način 
da  glasi:

(prilaže se tablični dio točke 3. )
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Članak 4.

� U preostalom dijelu  Pravilnik o unutarnjem 
redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Vrpolje 
ostaje  nepromijenjen.

Članak 5.

� Ove Izmjene i dopune  Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Vrpolje stupaju na snagu prvog dana od dana 
objave na oglasnoj ploči općine Vrpolje i službenim 

stranicama općine Vrpolje www.vrpolje.hr, te će se 
objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

Klasa: 023-01/18-02/35
Urbroj: 2178/11-01/18-1
U Vrpolju, 26. lipnja 2018.g.

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE:

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

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 37,  Slavonski  Brod
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