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- akti  Skupštine: II

Danijel  Siročić,prof.,  razrješuje  se  
22. dužnosti  zamjenika  člana  Županijskog  eko-stožera.

Pavo  Baričić,dipl.ing.,  imenuje se  za  
Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko- zamjenika  člana  Županijskog  eko-stožera.

posavske  županije ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županie"  br.  9/06 - pročišćeni  tekst  i  
23/07),  a  u  svezi  s  točkom  III.  Plana  intervencija  III
u  zaštiti  okoliša  ("Narodne  novine"  br.  82/99),  
Županijska  skupština  na  23.  sjednici,  održanoj  18.  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
ožujka  2008.  godine,  donijela  je donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  

Brodsko-posavske  županije".
RJEŠENJE

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
o  razrješenju  i  imenovanju  voditelja  i  BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

zamjenika  člana  Županijskog  eko-stožera
Klasa  :  021-01/08-01/1
Urbroj:  2178/1-01-08-1

I Slavonski  Brod,  18.  ožujka  2008.

Šimo  Đurđević, prof.,  razrješuje  se  Predsjednik  Skupštine
dužnosti  voditelja  Županijskog  eko-stožera. Zdravko  Sočković, v.r.

Danijel  Marušić, dr.vet.med.,  imenuje  se  za  
voditelja  Županijskog  eko-stožera.

ŽUPANIJA
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23.

Na  temelju  članka  87.  Zakona  o  
osnovnom  školstvu  ("Narodne  novine"  br.  69/03-
pročišćeni  tekst  i  76/05),  te  članka  21.  Statuta  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  09/06-pročišćeni  
tekst  i  23/07),  Županijska  skupština  na  23.  
sjednici  održanoj  18.  ožujka  2008.  godine,  
donijela  je

RJEŠENJE

o  imenovanju  člana  Školskog  odbora  u  
Osnovnoj  školi  "Josip  Kozarac"  

Slavonski  Šamac

I

Josip  Galović  imenuje se  na  dužnost člana 
Školskog  odbora  Osnovne  škole  "Josip  Kozarac"  
Slavonski  Šamac,  iz  reda  učitelja  i  stručnih  
suradnika  škole.

II

24.

Na  temelju  članka  87.  Zakona  o  
osnovnom  školstvu  ("Narodne  novine"  br.  69/03-
pročišćeni  tekst  i  76/05),  te  članka  21.  Statuta  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  09/06-pročišćeni  
tekst  i  23/07),  Županijska  skupština  na  23.  
sjednici  održanoj  18.  ožujka  2008.  godine,  
donijela  je

RJEŠENJE

o  razrješenju  dva  člana  Školskog  odbora  u  
Osnovnoj  školi  "Josip  Kozarac"  

Slavonski  Šamac

I

Razrješuju  se  dužnosti  člana  Školskog  
odbora  Osnovne  škole  "Josip  Kozarac"  Slavonski  
Šamac  iz  reda  roditelja:

1. Tatjana  Jakšić
2. Tade  Dragičević

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

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA Brodsko-posavske  županije".

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA

Klasa  :  602-02/08-01/2 BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
Urbroj:  2178/1-01-08-1
Slavonski  Brod,  18.  ožujka  2008. Klasa  :  602-02/08-01/3

Urbroj:  2178/1-01-08-1
Predsjednik  Skupštine Slavonski  Brod,  18.  ožujka  2008.
Zdravko  Sočković, v.r.

Predsjednik  Skupštine
Zdravko  Sočković, v.r.
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25. 26.

Na  temelju  članka  50.  Zakona  o  srednjem  Na  temelju  članka  87.  Zakona  o  
školstvu  ("Narodne  novine"  br.  69/03-pročišćeni  osnovnom  školstvu  ("Narodne  novine"  br.  69/03-
tekst  i  76/05),  te  članka  21.  Statuta  Brodsko- pročišćeni  tekst  i  76/05),  te  članka  21.  Statuta  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
posavske  županije"  br.  09/06-pročišćeni  tekst  i  Brodsko-posavske  županije"  br.  09/06-pročišćeni  
23/07),  Županijska  skupština  na  23.  sjednici  tekst  i  23/07),  Županijska  skupština  na  23.  
održanoj  18.  ožujka  2008.  godine,  donijela  je sjednici  održanoj  18.  ožujka  2008.  godine,  

donijela  je
RJEŠENJE

RJEŠENJE
o  razrješenju  i  imenovanju  člana  Školskog  

odbora  Obrtničke  škole  Slavonski  Brod o  razrješenju  i  imenovanju  člana  Školskog  
odbora  Osnovne  škole  Dragalić

I
I

Mirna  Grubanović  rođ.  Vukmanović  
razrješuje  se  dužnosti  člana  Školskog  odbora  Hrvoje  Jurinović  razrješuje  se  dužnosti  
Obrtničke  škole  Slavonski  Brod. člana  Školskog  odbora  u  OŠ  Dragalić  iz  reda  

učitelja.

II
II

Janja  Mikleušević  imenuje se  za  članicu  
Školskog  odbora  iz  reda  nastavnika  u  Obrtničkoj  Dijana  Džogić  imenuje  se  za  člana  
školi  Slavonski  Brod. Školskog  odbora  u  OŠ  Dragalić  iz  reda  učitelja.

III III

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

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/08-01/1 Klasa  :  602-02/08-01/4
Urbroj:  2178/1-01-08-1 Urbroj:  2178/1-01-08-1
Slavonski  Brod,  18.  ožujka  2008. Slavonski  Brod,  18.  ožujka  2008.

Predsjednik  Skupštine Predsjednik  Skupštine
Zdravko  Sočković, v.r. Zdravko  Sočković, v.r.
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27. 28.

Na  temelju  članka  87.  Zakona  o  Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko-
osnovnom  školstvu  ("Narodne  novine"  br.  69/03- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
pročišćeni  tekst  i  76/05),  te  članka  21.  Statuta  posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst  i  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  23/07)  i  točke  III - redni  broj  6.  Plana  intervencija  
Brodsko-posavske  županije"  br.  09/06-pročišćeni  u  zaštiti  okoliša  ("Narodne  novine"  br.  82/99)  
tekst  i  23/07),  Županijska  skupština  na  23.  Županijska  skupština  na  23.  sjednici,  održanoj  18.  
sjednici  održanoj  18.  ožujka  2008.  godine,  ožujka  2008.  godine,  donijela  je
donijela  je

RJEŠENJE
RJEŠENJE

o  razrješenju  i  imenovanju  dva  člana  
o  razrješenju  i  imenovanju  člana  Stručnog  povjerenstva  za  izradu  Plana  
Školskog  odbora  Osnovne  škole  intervencija  u  zaštiti  okoliša

"Antun  Matija  Relković"  Bebrina

I
I

Razrješuju  se  dužnosti  člana  Stručnog  
Gabrijela  Marić  razrješuje  se  dužnosti  povjerenstva  za  izradu  Plana  intervencija  u  zaštiti  

člana  Školskog  odbora  iz  reda  roditelja  OŠ  okoliša  u  Brodsko-posavskoj  županiji:
"Matija  Antun  Relković"  Bebrina.
  - Šimo  Beneš, dr.med.

- Dubravka  Miškić,dipl.ing.
II

Ivica  Štivičić  imenuje se  za  člana  II
Školskog  odbora  iz  reda  roditelja  u  OŠ  "Antun  
Matija  Relković"  Bebrina. Za  člana  Stručnog  povjerenstva  imenuju  

se:

III - Mario  Pavičić, dipl.ing.
- Ljiljana  Curić, dipl.ing.

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

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
Klasa  :  602-02/08-01/1
Urbroj:  2178/1-01-08-1 ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
Slavonski  Brod,  18.  ožujka  2008. BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Predsjednik  Skupštine Klasa  :  080-01/08-01/4
Zdravko  Sočković, v.r. Urbroj:  2178/1-01-08-1

Slavonski  Brod,  18.  ožujka  2008.

Predsjednik  Skupštine
Zdravko  Sočković, v.r.
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29. 30.

Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko- Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06 - pročišćeni  tekst  i  posavske  županije"  br.  9/06 - pročišćeni  tekst  i  
23/07),  Županijska  skupština  na  23.  sjednici,  23/07),  Županijska  skupština  na  23.  sjednici,  
održanoj  18.  ožujka  2008.  godine,  donijela  je održanoj  18.  ožujka  2008.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  i  imenovanju  člana  Odbora  za  o  razrješenju  i  imenovanju  člana  
stambeno  komunalne  poslove,  prostorno  Komisije  za  izbor  i  imenovanja

uređenje  i  zaštitu  okoliša

I
I

Ružica  Vidaković,oec.,  razrješuje  se  
Boris  Kekez,ing.  razrješuje  se  dužnosti  dužnosti  članice  Komisije  za  izbor  i  imenovanja.

člana  Odbora  za  stambeno  komunalne  poslove,  
prostorno  uređenje  i  zaštitu  okoliša.

II

II Katica  Knežević  imenuje  se  za  članicu  
Komisije  za  izbor  i  imenovanja.

Miroslav  Brlić,iur.,  imenuje se  za  člana  
Odbora  za  stambeno  komunalne  poslove,  
prostorno  uređenje  i  zaštitu  okoliša. III

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
III donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
Brodsko-posavske  županije". BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA Klasa  :  080-01/08-01/5
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE Urbroj:  2178/1-01-08-1

Slavonski  Brod,  18.  ožujka  2008.
Klasa  :  080-01/08-01/3
Urbroj:  2178/1-01-08-1 Predsjednik  Skupštine
Slavonski  Brod,  18.  ožujka  2008. Zdravko  Sočković, v.r.

Predsjednik  Skupštine
Zdravko  Sočković, v.r.
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31. 32.

Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko- Na  temelju  članka  35.  i  98.  Zakona  o  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  
posavske  županije"  br.  9/06 - pročišćeni  tekst  i  ("Narodne  novine"  br.  33/01,  60/01.  i  125/05.),  te  
23/07),  Županijska  skupština  na  23.  sjednici,  članka  21.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  
održanoj  18.  ožujka  2008.  godine,  donijela  je ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije - 

pročišćeni  tekst  br.  9/06.  i  23/07.)  Županijska  
RJEŠENJE skupština  je  na  23.  sjednici  održanoj  18.  ožujka  

2008.  godine,  donijela
o  razrješenju  i  imenovanju  člana

Odbora  za  gospodarsvo,  Proračun  i  financije ODLUKU

o  izmjenama  i  dopunama
I Statuta  Brodsko-posavske  županije

Ružica  Vidaković, oec.,  razrješuje  se  
dužnosti  članice  Odbora  za  gospodarstvo,  Članak  1.
Proračun  i  financije.

Ovom  Odlukom  mijenja se  i  dopunjuje  
Statut  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  

II vjesnik  Brodsko-posavske  županije" - pročišćeni  
tekst  br.  9/06.  i  23/07).

Katica  Knežević  imenuje  se  za  članicu  
Odbora  za  gospodarstvo,  Proračun  i  financije.

Članak  2.

III U  članku  14.  stavak  1.  dodaje  se  alineja  
koja  glasi:  "donošenje  akata  i  dokumenata  zaštite  

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

Članak  3.
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE U  članku  21.  točka  9.  mijenja  se  i  glasi:  "  
9.  odlučuje  o  stjecanju  i  prodaji  kapitalnih  

Klasa  :  080-01/08-01/6 ulaganja  u  trgovačkim  društvima,  te  zaduživanju  i  
Urbroj:  2178/1-01-08-1 davanju  jamstava  sukladno  odredbama  Zakona  o  
Slavonski  Brod,  18.  ožujka  2008. proračunu  i  drugih  propisa  donesenih  za  provedbu  

Zakona  o  proračunu".
Predsjednik  Skupštine U  istom  članku  iza  točke  16.  dodaje  se  
Zdravko  Sočković, v.r. nova  točka  17.  koja  glasi:  "Donosi  izvješće,  

planove  i  programe  i  druge  dokumente  u  skladu  
sa  Zakonom  o  zaštiti  okoliša,  Zakona  o  otpadu  i  
drugim  propisima  kojima  se  uređuje  ova  
materija."

Točka  17.  postaje  točka  18.,  a  druge  točke  
pomiču  se  za  jedan  redni  broj.

Članak  4.

U  članku  43.  umjesto  riječ  "opći",  unijeti  
"provedbeni  akti".
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Članak  5. 33.

U  članku  85.  umjesto  riječi  "koje  
obvezuju"  treba  stajati  "koje  se  odnosi  na".

Članak  6.

Članak  98.  mijenja  se  i  glasi:
"O  prijedlogu  Županijskog  prostornog  

plana  vodi  se  javna  rasprava,  a  po  završetku  
javne  rasprave  i  javni  uvid  na  način  i  po  
postupku  uređen  posebnim  zakonom."

Članak  7.

Članak  99.  i  100.  se  brišu.

Članak  8.

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

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  021-01/08-01/20
Urbroj:  2178/1-01-08-1
Slavonski  Brod,  18.  ožujka  2008.

Predsjednik  Skupštine
Zdravko  Sočković, v.r.

Na temelju članka 21. Statuta Brodsko-
posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije», br. 9/06 - pročišćeni tekst), a u 
svezi sa člankom 39. Poslovnika Županijske skupštine 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
9/06  pročišćeni tekst i 23/07) Županijska skupština je 
na 23. sjednici održanoj 18. ožujka 2008. godine, 
donijela

PROGRAM  RADA

Županijske skupštine za 2008. godinu

I

Ovim Programom rada okvirno se utvrđuju 
aktivnosti Županijske skupštine u 2008. godini, 
vezano za ostvarenje njenih zadaća iz samoupravnog 
djelokruga  propisanih Zakonom o  lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom 
Županije i drugim propisima, a osobito onih koji se 
odnose na poslove od područnog značaja u:  
obrazovanju, zdravstvu, prostornom i urbanističkom 
planiranju, zaštiti okoliša, gospodarskom razvoju, 
prometu i prometnoj infrastrukturi, održavanju javnih 
cesta, planiranju i razvoju obrazovnih, zdravstvenih, 
socijalnih i kulturnih ustanova, te ostalih poslova 
prema posebnim zakonima.

II

U okviru samoupravnog djelokruga 
Skupština će tijekom godine pratiti i odlučivati o 
pitanjima daljnjeg razvoja i unapređenja područne 
(regionalne) samouprave.

III

Temeljem odredbi čl. 71, Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Županijska 
skupština obavljat će nadzor ukupnog materijalnog i 
financijskog poslovanja putem posebnih izvješća 
županijskih upravnih tijela, i drugih institucija, te 
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donošenjem i praćenjem realizacije mjera i aktivnosti 2. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog 
za zakonito i ispravno trošenje proračunskih sredstava plana Brodsko-posavske županije 
za namjene planirane proračunskim i financijskim 
planovima korisnika Proračuna. Nakon okončanja postupka javnog uvida u 

Izmjene i dopune Prostornog plana Brodsko-posavske 
županije, pribavljenih svih propisanih suglasnosti, 

IV Županijsko poglavarstvo predložit će Županijskoj 
skupštini donošenje Izmjena i dopuna Prostornog 

U cilju što kvalitetnijeg ostvarenja uloge plana Brodsko-posavske županije.
županije u okviru ukupnog sustava lokalne i područne 
samouprave u Republici Hrvatskoj Brodsko-posavska Nositelj izrade: Zavod za prostorno uređenje
županija će putem predsjednika i potpredsjednika Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Županijske skupštine, te klubova vijećnika, nastojati Rok rasprave: veljača  ožujak 2008.
biti aktivan čimbenik i ostvarivati dobru suradnju s 
izvršnim tijelima (Poglavarstvo i upravna tijela), 
Hrvatskim saborom - putem saborskih zastupnika i 3. Izvješće o intervencijama i provođenju 
drugih relevantnih institucija, parlamentarnih Plana intervencija u zaštiti okoliša 
političkih stranaka,  te svim drugim osobama za koje Brodsko-posavske županije u 2007.
procijeni da suradnja može dati određene rezultate od 
interesa za rješavanje problema ove Županije. Temeljem Državnog plana intervencija u 

zaštiti okoliša («NN» br. 82/99 i 12/01) Županijska 
skupština donijela je Županijski plan intervencija u 

V zaštiti okoliša i Reviziju istog prema kojemu je 
nadležni upravni odjel obvezan jedan put godišnje 

Skupština će svoje djelovanje nastojati što podnijeti Županijskoj skupštini izvješće o njegovom 
vjerodostojnije približiti građanima putem medija, provođenju.
WEB stranice i drugih oblika informiranja.

Svoju djelatnost obavljat će po načelu Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno 
javnosti, te se zalagati za provedbu Zakona o pravu na gospodarstvo i zaštitu okoliša
pristup informacijama i na drugi način svoj rad i akte Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
učiniti dostupnim javnosti. Rok rasprave: veljača - ožujak 2008.

VI 4. Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno 
uređenje Brodsko  posavske županije

PROGRAMSKE TEME
Osnivanje javne ustanove  Zavoda za 

Ovim Programom rada utvrđuju se i prostorno uređenje Brodsko  posavske županije 
konkretne teme iz pojedinih područja samoupravnog propisano je člankom 341. stavak 2. Zakona o 
djelovanja Skupštine, kako slijedi: prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 

76/07, i to u roku od šest mjeseci od dana stupanja na 
1. Program rada Županijske skupštine za snagu ovog Zakona. Postupajući po zakonskim 

2008. godinu odredbama predložit će se Županijskoj skupštini 
donošenje Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno 

Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske uređenje, čija je djelatnost izrijekom propisana 
skupštine i Županijskog poglavarstva člankom 38. citiranog Zakona i ne može se sužavati 
Predlagatelj: Predsjedništvo Županijske skupštine niti proširivati.

           Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: veljača - ožujak 2008. Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske 

skupštine i Županijskog poglavarstva
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Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo 7. Odluka o kriterijima i mjerilima za 
Rok rasprave: veljača - ožujak 2008. financiranje decentraliziranih funkcija 

srednjih škola Brodsko-posavske županije 
u 2008. godini

5. Izvješće o radu Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim prirodnim Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o 
vrijednostima Brodsko-posavske županije kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava 
u 2007. godini za financiranje minimalnog financijskog standarda 

javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova 
Prema odredbi članka 76. stavak 6. Zakona o (Narodne novine br. 143/06).

zaštiti prirode («NN» br. 7/05) Javna ustanova dužna Na osnovi narečene Odluke Županijska 
je svom osnivaču dostaviti Izvješće o ostvarivanju skupština donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za 
plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola 
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Brodsko-posavske županije u 2008. godini.
zaštićenog područja, najkasnije do 1. ožujka tekuće 
godine. Sukladno narečenom Županijska skupština Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
razmatrat će Izvješće o radu Javne ustanove u djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
zadanom roku. Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo

Rok rasprave: prvo tromjesečje 2008.
Nositelj izrade: Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo 8. Prijedlog plana rashoda za nabavu 
Rok rasprave: ožujak 2008. proizvedene dugotrajne imovine i dodatna

    ulaganja na nefinancijskoj  imovini u 
osnovnom školstvu Brodsko-posavske     

6. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu županije
financiranja decentraliziranih funkcija u
osnovnom obrazovanju na području Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za 
Brodsko-posavske županije u 2008. godini utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog standarda javnih potreba osnovnog 
Na temelju odredbi Zakona o osnovnom školstva u 2008.  Županija donosi Plan rashoda za 

školstvu (Narodne novine br. 69/03-pročišćeni tekst i nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
76/05) Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o ulaganja na nefinancijskoj imovini. Plan mora 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilanč sadržavati škole na koje se odnose ulaganja, vrstu i 
nih prava za financiranje minimalnog financijskog opis ulaganja, ukupno planirani iznos sredstava 
standarda javnih potreba u osnovnom školstvu za potreban za realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih 
svaku godinu, odnosno donosi Odluku o načinu, projektom u 2008. Isti se dostavlja nadležnom 
kriterijima i mjerilima financiranja decentraliziranih ministarstvu do 31. ožujka 2008.
funkcija u osnovnom školstvu.

Na osnovi Vladine odluke, a sukladno Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
Zakonu o osnovnom školstvu, Županijska skupština djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
donosi Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnom Rok rasprave: prvo tromjesečje 2008.
obrazovanju na području Brodsko-posavske županije.

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 9. Prijedlog plana rashoda za nabavku 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo     ulaganja na nefinancijskoj imovini za 
Rok rasprave: prvo tromjesečje 2008. srednje škole Brodsko-posavske županije 

u  2008.
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Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za       korisnicima koji se griju na drva u 2008.
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba Te m e l j e m  O d l u k e  o  m i n i m a l n i m  
srednjih škola i učeničkih domova u 2008. Županija financijskim standardima materijalnih i financijskih 
donosi Plan rashoda za nabavu proizvedene rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na podmirenje troškova stanovanja korisnicima  
nefinancijskoj imovini u srednjim školama Brodsko- Županijska skupština donosi Odluku o kriterijima i 
posavske županije i dostavlja ga nadležnom mjerilima, te načinu financiranja centara za socijalnu 
ministarstvu. Plan mora sadržavati naziv škola na koje skrb  Brodsko-posavske županije i financiranje 
se odnose ulaganja, vrstu i opis ulaganja, ukupan pomoći za troškove stanovanja korisnicima koji se 
planirani iznos potreban za realizaciju svih ulaganja griju na drva za područje Brodsko-posavske županije.
obuhvaćenih projektom i planirani iznos u 2008. 
godini . Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb Rok rasprave: prvo tromjesečje 2008.
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: prvo tromjesečje 2008.

12. Odluka o kriterijima i mjerilima, te načinu 
financiranja materijalnih rashoda,

10. a) Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge       nefinancijske imovine i hitnih intervencija 
tekućeg i investicijskog održavanja investicijskog i tekućeg održavanja

        osnovnih škola u 2008.       Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski 
    b) Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge Brod u 2008.

tekućeg i investicijskog održavanja
        srednjih škola u 2008. Te m e l j e m  O d l u k e  o  m i n i m a l n i m  

financijskim standardima za decentralizirano 
Prema Vladinim odlukama o kriterijima i financiranje domova za starije i nemoćne osobe 

mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za Županijska skupština svojom Odlukom utvrđuje 
financiranje minimalnog standarda javnih potreba u kriterije za raspodjelu i dodjeljuje sredstva Domu za 
osnovnim školama u 2008., te srednjih škola i starije i nemoćne osobe, čiji je Brodsko-posavska 
učeničkih domova u 2008. nadležno tijelo Županije županija osnivač.
donosi poseban Plan rashoda za materijal, dijelove i 
usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih, Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
odnosno srednjih škola Brodsko-posavske županije, djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
te iste dostavlja nadležnom  ministarstvu. Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo

Ovim planovima specificiraju se škole, Rok rasprave: prvo tromjesečje 2008.
namjene i iznosi sredstava za pojedinu školu, a na 
osnovi operativnih planova za 2008.

13. Odluka o kriterijima i mjerilima, te načinu 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene financiranja decentraliziranih funkcija u 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb       zdravstvu u 2008. godini na području 
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo Brodsko-posavske županije
Rok rasprave: prvo tromjesečje 2008.

Temeljem odredbi Vladine Odluke o 
minimalnim financijskim standardima za 

11. Odluka o kriterijima i mjerilima, te načinu decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 
financiranja centara za socijalnu skrb 2008. Županijska skupština donosi za područje 

      Brodsko-posavske županije i financiranje Brodsko-posavske županije Odluku o kriterijima i 
pomoći za troškove stanovanja mjerilima, te načinu financiranja decentraliziranih 
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funkcija u zdravstvu u 2008. na području Brodsko- politikom u području zapošljavanja.
posavske županije. 

Nositelj izrade: Područna služba Hrvatskog zavoda za 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene zapošljavanje Slavonski Brod,
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo Rok rasprave: veljača - ožujak  2008.
Rok rasprave: prvo tromjesečje 2008.

16. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste 
14. Izvješće o realizaciji Programa poticanja u 2007. godini

malog gospodarstva Brodsko-posavske     
      županije u 2007. Sukladno odredbama Zakona o ustanovama 

(Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99) te Odluci o 
Izvješće će obuhvatiti podatke o realizaciji osnivanju Županijske uprave za ceste, Županijska 

ostvarenih i započetih projekata poticanja malog i skupština najmanje jedanput godišnje razmatra 
srednjeg poduzetništva temeljem Županijskog Izvješće o radu i poslovanju Županijske uprave za 
programa poticanja malog gospodarstva. Izvješće će ceste, odnosno o izvršenju Programa građenja i 
obuhvatiti podatke o ukupnoj svoti odobrenih i održavanja javnih cesta na području Županije iz svoje 
realiziranih kredita za razvojne programe malih i nadležnosti.
srednjih poduzetnika, o financijskoj potpori Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste
poduzetnika, o funkcioniranju poduzetničkih Predlagatelj: Upravno vijeće ŽUC-a i Županijsko 
inkubatora, poslovnih zona i poduzetničkih centara poglavarstvo
(CTR d.o.o. i LEDA), te o efektima cjelokupnog Rok rasprave: ožujak 2008. 
programa (broj novih subjekata malog gospodarstva, 
broj novootvorenih radnih mjesta i dr.).

17. Informacija o dodijeljenim stipendijama 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo za 2008. godinu
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: veljača - ožujak 2008. Za stipendiranje studenata i polaznika 

poslijediplomskog studija u Proračunu Županije 
osiguravaju se financijska sredstva, a odluku o dodjeli 

15. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u stipendija donosi Komisija za stipendiranje studenata 
Brodsko-posavskoj županiji u 2007.   im e no va na od strane Županijske skupštine.
godini Informacija će sadržavati podatke o broju 

dodijeljenih stipendija, visini stipendija, o 
Izvješće će sadržavati podatke o broju zanimanjima za koja se stipendije dodjeljuju i o svim 

zaposlenih u pravnim osobama, zaposlene kod drugim relevantnim pokazateljima bitnim za 
f i z i č k i h  o s o b a ,  o b r t n i k a ,  i n d i v i d u a l n e  društvenu valorizaciju stipendiranja, osobito 
poljoprivrednike  aktivne osiguranike mirovinskog deficitarnih kadrova. Informacija će sadržavati i 
osiguranja i samostalne profesionalne djelatnosti,  podatke o dodijeljenim stipendijama u gradovima, 
kao i registriranu nezaposlenost u Područnoj službi općinama i od pojedinih subjekata na području 
HZZZ Slavonski Brod. Županije.

Pored ovakvih statističkih pregleda u 
Izvješću se daje i prikaz aktivnosti vezano za Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
profesionalno usmjeravanje, materijalno osiguranje djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb 
za vrijeme nezaposlenosti, prijavljene potrebe za                           Komisija za stipendiranje studenata
radnicima i na kraju, poseban osvrt na Vladine mjere Predlagatelj:  Županijsko poglavarstvo
za poticanje zapošljavanja. Rok rasprave: ožujak - travanj 2008.

Cilj Izvješća je upoznavanje predstavničkog 
tijela sa stvarnim stanjem zaposlenosti i aktivnom 
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18. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Skupštini konačan Prijedlog odluke za dodjelu 
u 2007. godini: priznanja.

a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod  Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske 
b) Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje skupštine i Županijskog poglavarstva
c) Županijskog saveza športova Slavonski Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu županijskih 

Brod  priznanja
d) Zajednice tehničke kulture Slavonski Brod  Rok rasprave: ožujak 2008.
e) Hrvatskog inst i tuta  za  povijest -

Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje Slavonski Brod 21. a) Izvješće o provođenju Plana upravljanja 

lokalnim vodama na slivnom području
Polazeći od prava, obveza i odgovornosti           Brodska Posavina i Šumetlica-Crnac polje 

osnivača, odnosno vlasnika ustanova, utvrđenih u 2007. godini
Zakonom o ustanovama, Zakona o lokalnoj upravi i       b) Plan upravljanja lokalnim vodama na 
samoupravi i drugim posebnim zakonima, Skupština slivnim područjima u 2008. godini            
će razmotriti godišnja izvješća o radu i financijskom davanje suglasnosti
poslovanju ustanova u kulturi, te udruga  iz područja 
tehničke kulture i športa u prethodnoj godini. Planove upravljanja lokalnim vodama na 

slivnim područjima donose Hrvatske vode prema 
Nositelj izrade: ustanove i nadležne zajednice odredbi članka 12. Zakona o vodama (Narodne novine 
Predlagatelji:  Županijsko poglavarstvo br. 107/95) i prate njihovu realizaciju, a predstavničko 
Rok rasprave: ožujak - travanj 2008. tijelo Županije daje suglasnost na iste.

Temeljem navedenog Hrvatske vode podnijet 
će Županijskoj skupštini na davanje suglasnosti 

19. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Izvješće o izvršenju Plana upravljanja lokalnim 
Doma za starije i nemoćne osobe vodama u 2007. godini i Plan upravljanja lokalnim 

      Slavonski Brod za 2007. godinu vodama u 2008. godini.

Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi Nositelj izrade: Hrvatske vode - Vodno gospodarske 
osnivačka prava nad Domom za starije i nemoćne ispostave u Slavonskom Brodu i Novoj  Gradiški 
osobe, nad kojim ima osnivačka prava Brodsko- Predlagatelji: Hrvatske vode i Županijsko 
posavska županija. Ustanova ima obvezu najmanje poglavarstvo
jedanput godišnje osnivača izvijestiti o svom Rok rasprave: ožujak 2008.
financijskom poslovanju i provođenju politike 
upravljanja.

22. Informacija o stanju i pitanjima zaštite 
Nositelj izrade: Dom za starije i nemoćne osobe života i osobne sigurnosti ljudi i imovine, te 
Slavonski Brod        javnom redu i miru na području Brodsko-
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo posavske županije u 2007. godini
Rok rasprave: ožujak - travanj 2008.

Prema članku 134. Zakona o policiji 
(Narodne novine br. 129/01) i članka 17. Zakona o 

20. Odluka o dodjeli županijskih priznanja u unutarnjim poslovima (Narodne novine br. 73/91-
2008. godini pročišćeni tekst, 19/92, 76/94, 161/98, 19/00 i 53/00) 

ministar unutarnjih poslova ili osoba koju ovlasti 
U prigodi obilježavanja Dana Županije najmanje jednom godišnje informira predstavničko 

dodjeljuju se pravnim i fizičkim osobama županijska tijelo Županije o stanju i pitanjima zaštite života i 
priznanja, pa će nadležno Povjerenstvo pravodobno osobne sigurnosti ljudi, zaštite imovine, kriminaliteta, 
provesti postupak prikupljanja prijedloga i dostaviti javnom redu i miru, kao i drugim pitanjima iz 
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djelokruga Ministarstva na području Županije. reformskih zadataka i prijedloga mjera za poboljšanje 
Vezano za spomenutu zakonsku odredbu, ali i na neke stanja u zdravstvu u Županiji, s posebnim osvrtom na 
druge relevantne činjenice, osobito geoprometni financijsku problematiku. 
položaj Brodsko-posavske županije, Županijskoj 
skupštini prezentirat će se dva puta godišnje izvješće Nositelji izrade: zdravstvene ustanove
Policijske uprave Brodsko-posavske o stanju Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
sigurnosti u javnom redu i miru na području Županije. Rok rasprave: travanj 2008.

Nositelj izrade: PU Brodsko-posavska
Predlagatelji: PU Brodsko-posavska, Županijsko 25. Informacija o Akcijskom planu 2007.  
poglavarstvo 2008.  priprema projekata za program IPA
Rok rasprave: ožujak 2008.

Temeljem dogovora Ministarstva mora, 
turizma prometa i razvitka s delegacijom Europske 

23. Izvješće o radu Županijskog poglavarstva komisije u Zagrebu i nadležnim konzultantima 
u  2007. godini zaključeno je da se umjesto klasične revizije ROP-a 

izradi i donese Akcijski plan za 2007.  2008. godinu 
Temeljem članka 50. Zakona o lokalnoj i koji zapravo predstavlja odabir ciljeva i mjera iz ROP-

područnoj (regionalnoj) samoupravi Županijsko a koji će biti prilagođeni i usmjereni na projekte 
poglavarstvo odgovorno je predstavničkom tijelu srednje veličine i kandidirane prema IPA programu 
Županije kojem, najmanje jedanput godišnje, podnosi (Integralni instrument pretpristupne pomoći Europske 
izvješće o svojem radu u cjelini i o pojedinim unije).
područjima o provedbi odluka i pojedinih akata U tom pravcu Regionalni partnerski odbor 
Skupštine, te o drugim pitanjima iz svojeg djelokruga. donio je Akcijski plan o kojem se informira 

Županijska skupština.
Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske 
skupštine i Županijskog poglavarstva Nositelji izrade: Upravni odjel za razvoj i europske 
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo integracije
Rok rasprave: travanj 2008. Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo

Rok rasprave: travanj 2008.

24. Izvješće o radu i financijskom poslovanju:
- Opća bolnica «Dr. J. Benčević», Slavonski 26. Informacija o poslovanju Slobodne zone 

Brod «Đuro Đaković»-Slavonski Brod d.o.o. u
- Opća bolnica Nova Gradiška, 2007. godini
- Dom zdravlja Slavonski Brod,
- Dom zdravlja «Dr. A. Štampar» Nova Brodsko-posavska županija jedan je od 

Gradiška, osnivača Slobodne zone «Đuro Đaković»-Slavonski 
- Ljekarna Slavonski Brod, Brod d.o.o. pa će u tom svojstvu razmotriti poslovanje 
- Zavod za javno zdravstvo Brodsko  te tvrtke, osobito s aspekta njenog doprinosa razvoju 

posavske županije gospodarstva.

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Nositelj izrade: Uprava Slobodne zone «Đuro 
Zakona o zdravstvenom osiguranju, te pravima i Đaković»-Slavonski Brod d.o.o.
obvezama Županije nad zdravstvenim ustanovama, Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
čiji je osnivač, Županijska skupština razmatra stanje i Rok rasprave: svibanj 2008.
problematiku zdravstvenih ustanova na osnovu 
godišnjih izvješća o poslovanju u prethodnoj godini. 
Izvješća trebaju obuhvaćati prikaz stanja i poslovanja 
zdravstvenih ustanova, rezultate provedenih 
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27. Informacija o poslovanju Ceste d.d. funkcija osnovnog i srednjeg obrazovanja, te 
Slavonski Brod u 2007. godini zdravstva i socijalne skrbi.

Uz Godišnji obračun Proračuna daje se i 
Brodsko-posavska županija kao imatelj 35% Godišnji obračun financijskih planova izvan 

dionica u Ceste d.d. Slavonski Brod ostvaruje proračunskih korisnika i podnosi Skupštini na 
određena prava temeljem Zakona o trgovačkim suglasnost (čl. 129. Zakona o proračunu). Slijedom 
društvima u ovom društvu. Osim prava sudjelovanja u narečenog izradit će se navedeni financijski dokument 
upravljanju društva preko svojih članova u i dostaviti Skupštini na raspravu i donošenje, zajedno s 
Nadzornom odboru, ima pravo i na sudjelovanje u Godišnjim obračunom Proračuna.
raspodjeli ostvarene dobiti, kao i na prava koja su 
ugovorena prodajom dionica uz popuste na tržištu. Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
Uprava društva informirat će Skupštinu Brodsko- Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
posavske županije o poslovanju društva Ceste d.d. u Rok rasprave: svibanj 2008.
2007. godini.

Nositelj izrade: Uprava društva Ceste d.d. Slavonski 30. Informacija o provedbi Nacionalne 
Brod  strategije suzbijanja zlouporabe droga na
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo       području Brodsko-posavske županije u 
Rok rasprave: svibanj 2008. 2007. godini

Informacija će sadržavati sve relevantne 
28. Odluka o odabiru najpovoljnijeg pokazatelje vezano za provedbu Nacionalne strategije 

ponuditelja za kupnju vlasničkog udjela suzbijanja zlouporabe droga na području Brodsko-
Brodsko-posavske županije u Trgovačkom posavske županije, s prikazom aktivnosti pojedinih 
društvu Ceste d.d. Slavonski Brod tijela u provođenju preventivnih mjera i to: Službe za 

prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo 
Temeljem Odluke o prodaji vlasničkog udjela (Centar za prevenciju ovisnosti, Policijska uprava 

Brodsko-posavske županije u Trgovačkom društvu Brodsko-posavska, centara za socijalnu skrb, škola, 
Ceste d.d. Slavonski Brod od 21. prosinca 2007. vjerskih zajednica, udruga, te povjerenstva za 
godine, po provedenom javnom natječaju Županijsko praćenje Nacionalne strategije.
poglavarstvo predložit će Županijskoj skupštini 
donošenje odgovarajuće odluke. Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji s 
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno institucijama zaduženim za provođenje Nacionalne 
gospodarstvo i zaštitu okoliša  strategije
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo i Povjerenstvo 
Rok rasprave: prvo polugodište 2008. za praćenje provođenja Nacionalne  strategije

Rok rasprave: svibanj 2008.

29. Godišnji obračun Proračuna Brodsko-
posavske županije za 2007. godinu 31. Informacija o gospodarenju zajedničkim 

lovištima na području Brodsko-posavske
Prema odredbi članka 128. stavak 2. Zakona o       županije

proračunu (Narodne novine br. 96/03) Upravni odjel 
za Proračun i financije izrađuje Nacrt Godišnjeg Polazeći od odredbi Zakona o lovstvu 
obračuna Proračuna i dostavlja ga Poglavarstvu, a (Narodne novine br. 140/05), kao i prava i obveza 
Poglavarstvo Prijedlog Godišnjeg obračuna dostavlja Županije u području lovstva, te Odluke o zajedničkim 
Županijskoj skupštini na donošenje, najkasnije do 1. lovištima, Skupštini će biti podnesena Informacija 
lipnja tekuće godine. U okviru Godišnjeg Proračuna radi sagledavanja organiziranosti i stanja lovstva na 
dat će se prikaz prihoda i rashoda decentraliziranih području Brodsko-posavske županije.
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I n f o r m a c i j a  ć e  s a d r ž a v a t i  p r i k a z  Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
problematike vezane za gospodarenje lovištima, djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
osobito u odnosu na ustrojavanje zajedničkih lovišta, Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
zaključivanja ugovora o zakupu, te izradu lovno- Rok rasprave: lipanj 2008.
gospodarskih osnova.

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu 34. Izvješće o radu Stručnog povjerenstva za 
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo pripremu akata o zonama sanitarne  
Rok rasprave: lipanj 2008. zaštite izvorišta pitke vode na području 

Brodsk o-posavske županije 

32. Plan gospodarenja otpadom Brodsko- Prema Odluci o osnivanju i imenovanju 
posavske županije Stručnog povjerenstva, isto je u obvezi izvijestiti 

Županijsku skupštinu o svom radu, pa se u tom smislu 
Temeljem članka 7. Zakona o otpadu («NN» očekuje izrada i podnošenje izvješća.

br. 178/04 i 111/06) Strategije gospodarenja otpadom 
u Republici Hrvatskoj («NN» br. 130/05) i Plana Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno 
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za gospodarstvo i zaštitu okoliša
razdoblje 2007.-2015. («NN» br.87/07) Županija je                           Stručno povjerenstvo
obvezna donijeti Županijski plan gospodarenja Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
otpadom. Rok rasprave: srpanj 2008.

U s v a j a n j e m  p r o s t o r n o  p l a n s k e  
dokumentacije Brodsko-posavske županije, 
konkretno, Izmjena i dopuna Županijskog prostornog 35. Izvješće o obavljenoj reviziji Županijskog 
plana očekuje se ispunjenje prostornih uvjeta za proračuna za 2007. godinu
izradu predloženog dokumenta s nositeljima poslova i 
dinamikom izvršenja konkretnih zadaća i podnošenja Sukladno odredbama Zakona o reviziji 
istog Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. Područni ured za reviziju obavit će kontrolu 

županijskih prihoda i izdataka u protekloj godini i o 
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno tome izvijestiti predlagatelja Proračuna. Upravni 
gospodarstvo i zaštitu okoliša odjel za Proračun i financije izvijestit će Skupštinu o 
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo nalazu revizije i eventualno naloženim mjerama.
Rok rasprave: prvo ili početak drugog polugodišta 
2008. Nositelji izrade: Područni ured Državne revizije, 

Upravni odjel za Proračun i financije
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo

33. Odluku o uvjetima, kriterijima i postupku Rok rasprave: srpanj 2008.
d o d j e l e  s t i p e n d i j a  i z  s re d s t a v a         
Županijskog proračuna

36. Izvješće o stanju u poljoprivredi na 
Brodsko-posavska županija u svom području Brodsko-posavske županije

Proračunu osigurava sredstva i za stipendiranje 
studenata (socijalna komponenta Proračuna), a način, Izvješće će sadržavati sve relevantne 
uvjet i kriteriji dodjele stipendija iz tih sredstava uredit pokazatelje vezano za ukupno stanje u poljoprivredi, 
će se posebnim aktom. Kako je taj akt u primjeni od od vlasničke strukture, proizvodnje poljoprivrednih 
1999. godine praksa je pokazala da isti treba uskladiti, proizvoda novčanih poticaja i potpora do mjera 
odnosno konkretno i pravičnije definirati uvjete i zemljišne politike koje donosi Vlada Republike 
kriterije dodjele stipendija, predložit će se donošenje Hrvatske.
novog Pravilnika.
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Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
Rok rasprave: srpanj 2008. Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo

Rok rasprave: prvo polugodište 2008.

37. Analiza stanja i poslovanja gospodarstvu 
Brodsko-posavske županije u 2007.  godini 40. Prijedlog odluke o područnoj 

organiziranosti pregleda umrlih osoba 
Polazeći od temeljnih zadaća Županije u izvan  zdravstvenih ustanova i 

području gospodarstva da usklađuje interese i utvrđivanju potrebnog broja 
poduzima aktivnost i  radi  ravnomjerni jeg mrtvozornika
gospodarskog razvitka, a time i osiguranja uvjeta za 
brže i kvalitetnije zapošljavanje, izradit će se i Prema odredbi članka 183. Zakona o 
prezentirati Skupštini cjelovit prikaz stanja i  zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 121/03, 
poslovanja gospodarstva u 2007. godini. 48/05 i 85/06) i članku 4. Pravilnika o načinu pregleda 

umrlih, te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti 
Nositelji izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u (Narodne novine br. 21/99, 33/99, 112/00 i 121/03) 
suradnji s Uredom državne uprave, predstavničko tijelo svojim aktom utvrđuje za 
Poreznom upravom, FINA-om, Županijskom područje jedne ili više općina, odnosno gradova broj 
gospodarskom komorom mrtvozornika, kao i uže područje na kojem će se 
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo obavljati pregled umrlih osoba, te imenuje 
Rok rasprave: srpanj 2008. mrtvozornike iz reda doktora medicine ili iznimno iz 

reda drugih osposobljenih zdravstvenih djelatnika.
Kako županijski akti nisu u potpunosti 

38. Informacija o elementarnim nepogodama usklađeni s navedenim propisima, predložit će se 
na području Brodsko-posavske županije Županijskoj skupštini donošenje novog akta, 

temeljem kojeg će se pokrenuti postupak imenovanja 
U Informaciji će se dati svi relevantni podaci mrtvozornika putem predstavničkih ti jela 

o elementarnim nepogodama tijekom 2007. godine na gradova/općina. Istom odlukom točno će se definirati 
poljoprivrednim usjevima, građevinskim i drugim tijelo nadležno za provođenje nadzora nad radom 
objektima, zatim o obavljenoj procjeni šteta, visini mrtvozornika (državna uprava ili zdravstvena 
šteta, kao i o dodijeljenim sredstvima Vlade ustanova), pravo na naknadu za obavljeni pregled 
Republike Hrvatske za djelomično ublažavanje umrlih osoba, te ostala prava i obveze mrtvozornika 
posljedica šteta i njihovoj raspodjeli onima koji su propisana zakonom i provedbenim aktima nadležnog 
pretrpjeli štete. ministarstva.

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
Predlagatelj: Povjerenstvo za procjenu šteta od djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji s
elementarnih nepogoda nadležnim zdravstvenim institucijama
Rok rasprave: svibanj 2008. Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo

Rok rasprave: prvo polugodište 2008.

39.  Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu 
prava pacijenata u 2007. godini 41. Odluka o visini naknade mrtvozornicima 

       za obavljeni pregled umrlih osoba i putnih 
Prvi puta u Republici Hrvatskoj od 2004. troškova

godine uvedena je, odnosno normativno uređeno i 
institucionalizirano pitanje zaštite prava pacijenata, a Prema odredbi čl. 9 Zakona o zdravstvenoj 
2005. i u našoj Županiji, i to osnivanjem posebnog zaštiti (Narodne novine br. 121/03, 48/05 i 85/06) 
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. Županije u ostvarivanju svojih zadaća iz područja 
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zdravstva osiguravaju sredstva za organizaciju i rad Plana navodnjavanja rezultirale su izradom Plana 
mrtvozorničke službe, pa tako i za naknade i putne navodnjavanja Brodsko-posavske županije, a 
troškove mrtvozornika. Županijska skupština svojom provedbu istog Brodsko-posavska županija je 
odlukom utvrđuje visinu naknade mrtvozornicima i povjerila tvrtki Hidroing d.o.o. Osijek. Sredstva su 
pravo na priznavanje putnih troškova u obavljanju osigurana u Proračunu Hrvatskih voda, odnosno u 
pregleda mrtvih osoba. Državnom proračunu i Proračunu Brodsko-posavske 

Kako i ovaj segment obveza Županije nije u županije.
formalno pravnom smislu uređen cjelovito i Nakon donesenog Plana navodnjavanja u 
transparentno, predložit će se Županijskoj skupštini 2007. godini, u 2008. se pristupa provedbi II faze i 
donošenje nove odluke. izrade projektne dokumentacije na području općine 

Davor za Pilot područje Orubica. Isto je predloženo 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene zbog najvećeg potencijalnog broja korisnika vode u 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb proizvodnji povrća, rijeke Save kao najvećeg 
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo donatora prirodne vode za navodnjavanje, te 
Rok rasprave: prvo polugodište 2008. financijske vrijednosti projekta.

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u 
42. Odluka o osnivanju Srednje glazbene suradnji s Hrvatskim vodama                           

škole u Slavonskom Brodu Predlagatelj: Upravni odjel za poljoprivredu 
Rok rasprave: rujan 2008.

U Slavonskom Brodu osnovana je i već niz 
godina djeluje Osnovna glazbena škola, koja unazad 
godinu- dvije ima riješeno pitanje prostora, opreme, 44. Informacija o provođenju Programa 
kadrova i dakako učenike. Dio tih učenika o d r ž a v a n j a  g r a đ e v i n a  d e t a l j n e  
zainteresiran je i za srednje školsko obrazovanje, melioracijske  odvodnje
kojeg ova Županija nema. Interes postoji, međutim, za 
nastavak srednje školskog obrazovanja u drugim Provođenje Programa održavanja građevina 
sredinama, odlučuje se mali broj, neovisno o njihovoj detaljne melioracijske odvodnje regulirano je 
nadarenosti za takvo umjetničko zanimanje. Polazeći posebnim ugovorom između Hrvatskih voda i 
od te nesporne činjenice kao i činjenice da novi Brodsko-posavske županije. Ovim Ugovorom 
prostor Osnovne glazbene škole, stručni kadar,  regulirani su međusobni odnosi ugovorenih strana, 
zadovoljavaju standardima za djelatnost srednje vezano za sufinanciranje radova na objektima za 
glazbene škole, pokrenut će se inicijativa za osnivanje melioracijsku odvodnju III. i IV. reda na područjima 
srednje glazbene škole, sukladno odredbama Zakona vodno gospodarskih ispostava «Brodska Posavina» i 
o srednjem školstvu (članak 9. i 12. stavak 2.),  «Šumetlica-Crnac».   
koristeći iskustva i formalno pravno utemeljenje u 
drugim gradovima ( Novska, Požega, Vinkovci i dr.). Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u 

suradnji s Hrvatskim vodama i VGI «Brodska 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Posavina» i «Šumetlica-Crnac»
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb Predlagatelj Županijsko poglavarstvo
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo Rok rasprave: rujan 2008.
Rok rasprave: nakon pribavljanja potrebnih 
suglasnosti

45. Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-
posavske županije za prvo polugodište       

43. Izvješće o izradi projektne dokumentacije 2008. godine
Pilot projekta navodnjavanja Brodsko-

      posavske županije Prema Zakonu o proračunu (Narodne novine 
br. 96/03) Upravni odjel za Proračun i financije 

Započete aktivnosti u 2006. godini na izradi obvezan je izvijestiti Poglavarstvo o izvršenju 
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Proračuna za prvo polugodište fiskalne godine do pedagoški standardi)
kraja srpnja, dok je Poglavarstvo obvezno izvijestiti 
Županijsku skupštinu o izvršenju Proračuna za prvo 
polugodište do 5. kolovoza fiskalne godine. Slijedom 48. Prijedlog mreže srednjih škola na 
tih odredbi podnijet će se Županijskoj skupštini području Brodsko-posavske županije
Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske 
županije za I-VI 2008. godine, kao i o izvršenju Za obavljanje djelatnosti srednjoškolskog 
decentraliziranih sredstava za osnovno i srednje obrazovanja utvrđuje se mreža srednjoškolskih 
školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb. programa i ustanova u Republici Hrvatskoj, izuzev 

škola s pravom javnosti.
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije Prema odredbi članka 26. Zakona o srednjem 
u suradnji s Upravnim odjelom za društvene školstvu (Narodne novine br. 69/03 i 76/05) Vlada 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb Republike Hrvatske donosi mrežu srednjih škola na 
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo prijedlog ministra obrazovanja, znanosti i športa, a 
Rok rasprave: rujan 2008. prema prijedlogu koji utvrđuje Županijska skupština 

za područje svoje Županije. Budući na području 
Brodsko-posavske županije postoje potrebe za novim 

46. Odluka o izmjenama i dopunama srednjoškolskim programima,  Župani jsko 
Proračuna Brodsko-posavske županije za poglavarstvo predložit će Skupštini novi prijedlog 
2008.   godinu mreže srednjih škola i isti uputiti nadležnom 

ministarstvu.
U praksi se do sada pokazalo da prilikom 

donošenja Proračuna nisu poznati svi elementi Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
financiranja Županije i kod izvora prihoda i kod djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
izdataka, pa će se tijekom 2008. godine, ako bude Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
potrebno, usklađivati s Proračunom. Rok rasprave: do kraja 2008. (ukoliko se donesu 

pedagoški standardi)
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: rujan 2008. godine i po potrebi 49. a) Izvješće o stanju zaštite i spašavanja s 

prijedlogom smjernica za organizaciju i 
          sustav zaštite i spašavanja na području 

47. Prijedlog mreže osnovnih škola na Županije
području Brodsko-posavske županije       b) Prijedlog procjene ugroženosti i plan 

zaštite i spašavanja na području Brodsko-
Prema članku 16. Zakona o izmjenama i           posavske županije

dopunama Zakona o osnovnom školstvu (Narodne 
novine br. 69/03-pročišćeni tekst i 76/05) Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Narodne 
predstavničko tijelo Županije, uz prethodnu novine", br. 174/04) između ostalog propisana su 
suglasnost ministra obrazovanja, znanosti i športa, određena prava i obveze u području zaštite i 
utvrđuje mrežu osnovnih škola. Stručna radna grupa spašavanja za predstavnička i izvršna tijela. Ista su 
imenovana od strane Županijskog poglavarstva za sadržana u odredbi članka 28. i 29. Zakona i odnose se 
pripremu ovog dokumenta nastojat će svoj dio posla na: razmatranje stanja, zaštite i spašavanja na 
obaviti u prvom polugodištu 2008. i uputiti u daljnju području županija najmanje jednom godišnje, te 
proceduru putem Županijskog poglavarstva. utvrđivanje smjernica za razvoj tog sustava; na 

osiguranje sredstava u županijskom proračunu (1% 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene izvornog proračuna) te određivanje kontakt osobe; 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb donošenje procjene ugroženosti; planova zaštite i 
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo spašavanja i dr.
Rok rasprave: do kraja 2008. (ukoliko se donesu 
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Postupajući po odredbama ovog Zakona novčanim poticajima i naknadama u području 
nadležna služba u suradnji s Područnim uredom za poljoprivrede tijekom 2007. godini u Brodsko-
zaštitu i spašavanje i drugim institucijama će Izvješće posavskoj županiji.
o stanju zaštite i spašavanje, kao i smjernice za razvoj 
sustava zaštite i spašavanja u Brodsko-posavskoj Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu u 
županiji, te uputiti nadležnim tijelima na raspravu i suradnji s Uredom državne uprave  Služba za 
usvajanje, do kraja godine. gospodarstvo                           

Predlagatelj: Upravni odjel za poljoprivredu 
Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske Rok rasprave: listopad  2008.
skupštine i Županijskog poglavarstva u suradnji s 
Područnim uredom za zaštitu i spašavanje
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo 52. a) Izvješće o radu Vatrogasne zajednice 
Rok rasprave: a) listopad/studeni 2008. Brodsko-posavske županije za I-IX 2008.

  b) studeni/prosinac 2008.           godine i Financijsko izvješće za isto 
razdoblje

      b) Plan rada Vatrogasne zajednice Brodsko-
50. Informacija o implementaciji, odnosno posavske županije za 2009. godinu i

provedbi Regionalnog operativnog            Financijski plan za 2009. godinu
      programa u Brodsko-posavskoj županiji 

Prema članku 2. Zakona o vatrogastvu 
Županijska skupština u srpnju 2005. godine ("Narodne novine", br. 139/04.  pročišćeni tekst i 

usvojila je strateško razvojni dokument Brodsko- 174/04.) vatrogasnu djelatnost obavljaju i vatrogasne 
posavske županije za razdoblje 2005.  2012. godine zajednice kao stručne i humanitarne organizacije. 
prema kojem nadležni upravni odjel redovito podnosi Gradske i općinske vatrogasne zajednice udružuju se 
skupštini informaciju o implementaciji, odnosno u Županijsku vatrogasnu zajednicu.
provedbi Regionalnog operativnog programa. Budući se Vatrogasna zajednica Brodsko-

Informacija će sadržavati sve aktivnosti posavske županije u cijelosti financira iz Županijskog 
upravnog odjela, pripreme, provođenja i praćenja proračuna potrebno je Županijskoj skupštini svake 
projekata kandidiranih prema pretpristupnim godine podnijeti Izvješće o radu i Financijsko izvješće 
fondovima EU i ostalim izvorima financiranja. za tekuću godinu, te Plan rada i Financijski plan za 
Naime, osnovni zadatak upravnog odjela je narednu godinu, a što je i obveza iz Zakona o 
identifikacija, priprema i praćenje provedbe vatrogastvu. Navedeno je, i u vezi s planiranjem 
odobrenih projekata od strane Europske unije i drugih Županijskog proračuna za 2009. godinu.
institucija, pa i Županijska skupština ima pravo i 
obvezu biti obaviještena o tim aktivnostima, a ne samo Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica Brodsko-
Upravni odjel za razvoj i europske integracije, nego i posavske županije
svih drugih tijela zaduženih za primjenu ROP-a. Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo

Rok rasprave: studeni 2008.
Nositelj izrade: Upravni odjel za razvoj i europske 
integracije
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo 53. a) Izvješće o radu Turističke zajednice 
Rok rasprave: studeni 2008. Brodsko-posavske županije za I-IX 2008. i

          Financijsko izvješće za isto razdoblje
      b) Plan rada Turističke zajednice Brodsko-

51. Analiza provedbe poticajnih mjera na posavske županije za 2009. i Financijski 
području Brodsko-posavske županije u           plan za 2009. godinu
2007. godini

Županijska turistička zajednica za izvršenje 
Informacija će sadržavati sve relevantne svog Plana ostvaruje sredstva iz Županijskog 

podatke o rezultatima primjene važećih propisa o proračuna, pa je s tog osnova, ali i potrebe 
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upoznavanja javnosti o svojim aktivnostima na sredstava u 2008. godini, te o njihovoj iskorištenosti 
promicanju turističkih mogućnosti Županije, dužna prema stajalištu Skupštine i Poglavarstva, a u 
izvijestiti predstavničko tijelo o svom radu u 2008. planovima rada pobliže će se definirati aktivnost 
godini, kao i o Programu rada i Financijskom planu za Podružnice u 2009. godini s naznakom potrebitih 
2009. godinu. Navedeno je, i u vezi planiranja sredstava za njegovu realizaciju.
Županijskog proračuna za 2009. godinu.

Nositelj izrade: a) Hrvatski zavod za Poljoprivredno-
Nositelj izrade: Turistička zajednica Brodsko- savjetodavnu službu  Odsjek  Slavonski Brod 
posavske županije     b) Hrvatski stočarski centar  
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo Stočarska služba Slavonski Brod
Rok rasprave: studeni 2008. Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo

Rok rasprave: studeni 2008.

54. a) Izvješće o radu Županijske razvojne 
agencije CTR d.o.o. Slavonski Brod za I-IX 56. Informacija o stanju razminiranosti u 

          2008. i Financijsko izvješće za isto Brodsko-posavskoj županiji za 2008. 
razdoblje godinu

      b) Plan rada Županijske razvojne agencije 
CTR d.o.o. Slavonski Brod za 2009. i Svrha ove Informacije je upoznavanje 

           Financijski plan za 2009. godinu Županijske skupštine i ostale javnosti o dosadašnjim 
razminiranim površinama i nerazminiranim 

Budući je Brodsko-posavska županija ulogu površinama, zatim količini financijskih sredstava 
Županijske razvojne agencije, temeljem ugovora o potrebnih za razminiranje i eventualnim prioritetima 
pružanju konzalting usluga za poduzetnike, povjerava razminiranja i drugim pitanjima vezanim za ovu 
tvrtki CTR d.o.o. Slavonski Brod, ista je u obvezi izuzetno osjetljivu problematiku.
izvijestiti izvršno i predstavničko tijelo Županije o 
svojim aktivnostima, te polučenim efektima i Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno 
koristima za poduzetnike. Navedeno je u vezi gospodarstvo i zaštitu okoliša Hrvatski centar za 
planiranja Županijskog proračuna za 2009. godinu. razminiranje

Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Nositelj izrade: CTR d.o.o. Slavonski Brod  Rok rasprave: studeni/prosinac  2008.
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: studeni 2008.

57. Programi rada i financijski planovi za 
2009. godinu:

55. a) Izvješće o izvršenju Plana rada za 2008. 
godinu Hrvatskog zavoda za a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod  

          Poljoprivredno-savjetodavnu službu  b) Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje
Odsjek Brodsko-posavske županije s c) Županijskog saveza športova 

          Planom za 2009. d) Zajednice tehničke kulture
       b) Izvješće o radu Hrvatskog stočarskog e) Županijskog crvenog križa

centra  Stočarske službe Slavonski f) Hrvatskog inst i tuta  za  povijest -
           Brod za 2008. i Plan rada za 2009. Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 

         Baranje
Budući je djelatnost ovih dviju podružnica u 

Slavonskom Brodu izuzetno značajna za poticanje Temeljem osnivačkih prava i obveza osnivača 
razvoja i unapređenje poljoprivrede i stočarstva u ovih ustanova propisanih Zakonom o ustanovama i 
Županiji, za njihovo financiranje planiraju se sredstva posebnim zakonima, kao i odlukama predstavničkog 
i u Županijskom proračunu. Izvješće će sadržavati tijela, Županija osigurava sredstva za njihov rad, pa su 
prikaz ostvarenja Programa rada i Financijskih slijedom toga spomenute ustanove kao korisnici 
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Županijskog proračuna dužne sa svojim programima Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
rada i financijskim planovima za narednu godinu djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
upoznati Županijsku skupštinu i Županijsko Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
poglavarstvo. Rok rasprave: prosinac 2008.

 
Nositelj izrade: ustanove i zajednice
Predlagatelji: upravna vijeća, izvršni odbori, 60. Program javnih potreba u tehničkoj 
Županijsko poglavarstvo kulturi na području Brodsko-posavske 
Rok rasprave: studeni/prosinac 2008.       županije u 2009. godini

Zakonom o tehničkoj kulturi (Narodne 
58. Prijedlog programa javnih potreba u novine br. 76/93 i 11/94) propisano je da Županija 

osnovnom i srednjem školstvu u 2009. donosi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi od 
godini zajedničkog interesa za gradove i općine od interesa 

za Županiju, usklađuje interese i poduzima aktivnosti 
Prema članku 13. Zakona o osnovnom radi ravnomjernog razvitka tehničke kulture na 

školstvu i članku 87. Zakona o srednjem školstvu području Županije.
(Narodne novine br. 69/03-pročišćeni tekst i 76/95) Program donosi Skupština na prijedlog 
Županija može utvrditi šire javne potrebe u osnovnom Županijskog poglavarstva.
i srednjem školstvu (sufinanciranje prehrane učenika, 
materijalni troškovi, sufinanciranje prijevoza, Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
cjelodnevni boravak učenika ostalih programa djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
osnovnog školstva od zajedničkih interesa jedinica Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
lokalne samouprave, kapitalna ulaganja u prostor i Rok rasprave: prosinac 2008. 
opremu, te osigurati sredstva u Proračunu za njihovu 
realizaciju.

61. Program javnih potreba u športu na 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene području Brodsko-posavske županije u 
djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb 2009.  godini
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: prosinac 2008. Člankom 37. Zakona o športu (Narodne 
 novine br. 111/97 i 13/98) propisano je da Županija 

utvrđuje javne potrebe u športu i za ostvarivanje 
59. Program javnih potreba u kulturi na Programa osigurava financijska sredstva u Proračunu. 

području Brodsko-posavske županije u Županijsko poglavarstvo će temeljem članka 39. 
2009.  godini narečenog Zakona predložiti Županijskoj skupštini 

Program javnih potreba u športu za 2009. godinu, 
Zakonom o financiranju javnih potreba u zajedno sa sredstvima.

kulturi (Narodne novine br. 47/90 i 27/93) propisano 
je da Županija donosi Program javnih potreba u Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
kulturi od zajedničkog interesa za gradove i općine u djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb
svom sastavu, kao i Županije u cjelini, usklađuje Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog Rok rasprave: prosinac 2008.
kulturnog razvitka gradova i općina, zatim utvrđuje  
odnose u financiranju kulture pojedinih općina i 
gradova na području Županije i Županije kao cjeline, 62. Proračun Brodsko-posavske županije za 
te usklađuje razvitak. Program javnih potreba u 2009. godinu
kulturi donosi Skupština na prijedlog Županijskog 
poglavarstva, zajedno s Proračunom. Temeljem članka 16. Zakona o proračunu 

(Narodne novine br. 92/94) nositelj izvršne vlasti 
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jedinice područne samouprave dužan je podnijeti Slijedom rečenog Županijska uprava za ceste 
Poglavarstvu Prijedlog proračuna u mjesecu listopadu će podnijeti Skupštini Izvješće o radu u 2008. godini i 
za sljedeću godinu. Poglavarstvo je u obvezi Prijedlog Program građenja za 2009. godinu radi davanja 
proračuna podnijeti predstavničkom tijelu na suglasnosti.
donošenje najkasnije do 31. prosinca. Slijedom ovoga 
Županijska skupština treba donijeti Proračun za 2009. Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste
godinu do 31. prosinca 2009. godine. Predlagatelj: Upravno vijeće ŽUC-a i Županijsko 

poglavarstvo
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i financije Rok rasprave:  prosinac 2008.
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo  
Rok rasprave: prosinac 2008.

65. Godišnji program zaštite, održavanja, 
očuvanja, promicanja i korištenja 

63. Program javno zdravstvenih mjera u zaštićenog područja Brodsko-posavske 
zaštiti pučanstva Brodsko-posavske županije za 2009. godinu
županije  za 2009. godinu

Prema odredbi članka 76. Zakona o zaštiti 
Člankom 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti prirode («NN» br. 70/05.) Javna ustanova u obvezi je 

(Narodne novine br. 121/03) propisano je da Županija donijeti Godišnji program zaštite, održavanja, 
organizira epidemiološku, zdravstveno-statističku, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja 
socijalno-medicinsku i zdravstveno-ekološku Brodsko-posavske županije i uz prethodnu suglasnost 
djelatnost, promicanje zdravlja i prevenciju bolesti na Županijskog poglavarstva dostaviti nadležnom 
svom području, hitnu medicinsku pomoć, te ministarstvu.
organizaciju i rad mrtvozorničke službe. Zakonom o Sukladno narečenoj zakonskoj regulativi 
zdravstvenom osiguranju propisano je da Županija Upravno vijeće Javne ustanove donijet će Godišnji 
osigura sredstva iz članka 9. Zakona o zdravstvenoj program, te s istim upoznati Županijsku skupštinu kao 
zaštiti i za provođenje mjera zdravstvene ekologije. osnivača ustanove.
Sukladno navedenim zakonskim obvezama 
Županijska skupština donijet će Program javno Nositelj izrade: Javna ustanova za upravljanje 
zdravstvenih mjera u zaštiti pučanstva Županije u zaštićenim prirodnim vrijednostima
2009. godini. Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo

Rok rasprave: studeni / prosinac 2008. 
Nositelj izrade: Županijski zavod za javno zdravstvo
Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo
Rok rasprave: prosinac 2008. 66. Prijedlog programa rada i Financijski 

plan Javne ustanove za upravljanje  
zaštićenim prirodnim vrijednostima 

64. Prijedlog plana održavanja i građenja Brodsko-posavske županije u 2009. godini
županijskih i lokalnih cesta na području

      Brodsko-posavske županije u 2009.  Temeljem osnivačkih prava i obveza osnivača 
prethodno mišljenje propisanih Zakonom o ustanovama i Zakonom o 

zaštiti prirode, kao i odlukama Županijske skupštine 
Županijska uprava za ceste obvezno svake Županija osigurava sredstva za rad Javne ustanove, pa 

godine temeljem članka 12. Zakona o javnim cestama je slijedom narečene zakonske regulative Javna 
(Narodne novine br. 180/05) donosi Program građenja ustanova dužna pripremiti i podnijeti osnivaču na 
i održavanja županijskih i lokalnih cesta uz suglasnost razmatranje svoj Program rada za koji zahtjeva 
Ministarstva, a Županijska skupština temeljem osiguranje sredstava u Proračunu.
odredbi Statuta Županijske uprave za ceste na isti daje 
prethodnu suglasnost. Nositelj izrade: Javna ustanova za upravljanje 

zaštićenim prirodnim vrijednostima
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Predlagatelj: Županijsko poglavarstvo IX
Rok rasprave: studeni / prosinac 2008. 

O provedbi Programa rada brinu predsjednik 
Županijske skupštine, Predsjedništvo Županijske 

67. Davanje suglasnosti na statute ustanova skupštine i tajnica Županijske skupštine uz potporu 
čiji je osnivač Brodsko-posavska  županija Stručne službe za poslove Županijske skupštine i 

Županijskog poglavarstva.
Županijska skupština će razmotriti i dati 

suglasnost ili prethodnu suglasnost na sve prijedloge 
koje, sukladno Zakonu, budu dostavljeni radi davanja X
suglasnosti/prethodne suglasnosti na statute ustanova 
čiji je osnivač. Ovaj Program rada donosi se za razdoblje 

siječanj-prosinac 2008. godine, a objavit će se u 
Nositelj izrade: stručne službe ustanova «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
Predlagatelj: upravna vijeća ustanova, Županijsko 
poglavarstvo ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 021-01/08-01/19
68. Kadrovska pitanja Ur.broj: 2178/1-01-08-1

Slavonski Brod,  18. ožujka 2008.
Županijska skupština će tijekom 2008. 

godine, sukladno svojim zakonskim i statutarnim                              PREDSJEDNIK 
nadležnostima, raspravljati i odlučivati o konkretnim                              ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
prijedlozima izbora i imenovanja. Zdravko Sočković, v.r.

Nositelj izrade: Stručna služba za poslove Županijske 
skupštine i Županijskog poglavarstva
Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja
Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine

PROVEDBENE ODREDBE

VII

Osim tema sadržanih u Poglavlju VI 
Skupština će raspravljati i odlučivati i o svim drugim 
pitanjima, koja iz bilo kojeg razloga u ovom Programu 
nije moguće preciznije iskazati, a u datom trenutku će 
biti aktualna, kako za Županiju, tako i za jedinice 
lokalne samouprave u njenom sastavu.

VIII

Sjednice Županijske skupštine u pravilu će se 
održavati svakih 30-40 dana prema terminskom planu 
koji će se dogovarati na Predsjedništvu Županijske 
skupštine. 
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34. - akti  Poglavarstva:

Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko- 35.
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06.-pročišćeni  tekst  i  
23/07),  Županijska  skupština  je  na  23.  sjednici,  Na  temelju  članka  96.  Zakona   o  lokalnoj  
održanoj  18.  ožujka  2008.  godine,  donijela i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  

novine"  br.  33/01,  60/01-vjerodostojno  tumačenje  
ZAKLJUČAK i   129/95),  a  u  svezi  sa  člankom  94.  stavak  2.  

Zakona  o  državnim  službenicima  i  namještenicima  
o  usvajanju  Strategije  neovisnog  razvoja  ("Narodne  novine"  br.  7/01.),  Županijsko  
unutarnje  financijske  kontrole  u  javnom  poglavarstvo   na  59.  sjednici,  održanoj  26.  veljače  
sektoru  (PIFC)  u  Republici  Hrvatskoj  za  2008.,  donijelo  je
jedinice  lokalne  i  područne  (regionalne)  

samouprave PRAVILNIK

o  ocjenjivanju  službenika  i  namještenika  
1. Županijska  skupština  usvaja  Strategiju  upravnih  tijela  Brodsko-posavske  županije

neovisnog  razvoja  unutarnje  financijske  
kontrole  u  javnom  sektoru  (PIFC)  u  
Republici  Hrvatskoj  za  jedinice  lokalne  i  Članak  1.
područne  (regionalne)  samouprave.

Ovim  Pravilnikom  utvrđuju  se  kriteriji  za  
2. U  cilju  uspostave  i  razvoja  cjelovite  i  ocjenjivanje  službenika  i  namještenika  i  način  

učinkovite  unutarnje  financijske  kontrole,  provođenja  ocjenjivanja.
a  osobito  zakonitosti,  svrsishodnosti  i  
pravodobnosti  korištenja  proračunskih  
sredstava  lokalnih  jedinica,  Strategija  se  Članak  2.
dostavlja  svim  jedinicama  lokalne  
samouprave,  te  se  pozivaju  gradonačelnici  Službenici  i  namještenici  ocjenjuju  se  za  
i  načelnici  općina  na  ispunjavanje  svaku  prethodnu  kalendarsku  godinu  pod  uvjetom  
aktivnosti  koje  proizlaze  iz  Strategije,  da  su  radili  više  od  šest  mjeseci.
odnosno  Zakona  o  sustavu  unutarnjih  
financijskih  kontrola  u  javnom  sektoru.

Članak  3.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Pročelnik  upravnog  tijela  ocjenjuje  
službenike  i  namještenike  zaposlene  u  upravnom  

Klasa: 470-03/08-01/1 tijelu  na  temelju  podataka  o  stručnom  znanju,  
Ur.broj: 2178/1-01-08-1 učinkovitosti  rada  i  poštivanju  službene,  odnosno  
Slavonski Brod,  18. ožujka 2008. radne  dužnosti.

                             PREDSJEDNIK 
                             ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KRITERIJI  ZA  OCJENJIVANJE

Zdravko Sočković, v.r.
Članak  4.

Kriterij  za  ocjenjivanje  službenika  
upravnih  tijela:
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1. stručnost,  kreativnost  i  samoimicijativnost  poslova  potpuno  je  samostalan  i  
u  obavljanju  poslova, samoinicijativan,  nije  ga  potrebno  

2. kvaliteta  i  opseg  obavljenih  poslova  i  upućivati  u  rad,  pomoć  i  savjet  traži  samo  
pridržavanje  zadanih  rokova  u  obavljanju  u  slučaju  naročite  kompleksnosti  problema  
poslova zbog  čega  smatra  da  treba  zauzeti  

3. poštivanje  službene  dužnosti  (poštivanje  zajednički  stav  više  službenika,
radnog  vremena). b) samoinicijativnost - u  obavljanju  poslova  

uglavnom  je  samostalan  i  samoinicjativan,  
uglavnom  ga  nije  potrebno  upućivati  u  

Članak  5. rad,  pomoć  i  savjet  traži  samo  u  slučaju  
kompleksnosti  problema  zbog  čega  smatra  

Službenik  je  u  obavljanju  poslova  pokazao  da  treba  zauzeti  zajednički  stav   više  
stručnost,  kreativnost  i  samoinicijativnost,  službenika
kako  slijedi: c) nedovoljna  samoinicijativnost - u  

obavljanju  poslova  rijetko  je  samostalan  i  
1.1. samoinicijativan,  često  ga  treba  upućivati  
a) naročitu  stručnost - naročito  dobro  poznaje  u  rad,  objašnjavati  obveze  i  pomagati  u  

zakone  i  druge  propise,  pravila  struke  i  radu,  pomoć  i  savjet  traži  često.
službe,  stalno  se  stručno  usavršava,

b) stručnost - dobro  poznaje  zakone  i  druge  
propise,  pravila  struke  i  službe,  redovito  Članak  6.
se  stručno  usavršava,

c) zadovoljavajuću  stručnost - zadovoljavajuće  Službenik  je  poslove  radnog  mjesta  
poznaje  zakone  i  druge  propise,  pravila  obavio  u  kvaliteti  i  opsegu,  a  u  obavljanju  
struke  i  službe  i  dalje  se  stručno  poslova  pridržavao  se  zadanih  rokova  kako  slijedi:
usavršava,

d) nedovoljno  stručno  znanje - nedovoljno  
poznaje  zakone  i  druge  propise,  pravila  2.1.
struke  i  službe,  nedovoljno  se  stručno  a) naročito  kvalitetno - u  aktima  i  ostalim  
usavršava. materijalima  koje  je  pripremao  nije  trebalo  

ništa  mijenjati,  ispravljati  niti  dodavati,  na  
kvalitetu  njegova  rada  s  osnova  stručnosti,  

1.2. pravila  i  službe  nije  bilo  prigovora,
a) naročitu  kreativnost - samostalno  pronalazi  b) kvalitetno - u  aktima  i  ostalim  materijalima  

najbolja  rješenja sukladno  propisima  i  koje  je  pripremao  rijetko  je  trebalo  izvršiti 
pravilima  struke  u  ustrojstvenoj  jedinici  i  manje  izmjene,  ispravke  ili  dopune,  na  
u  tijelu, kvalitetu  njegova  rada  s  osnova  stručnosti,  

b) kreativnost - često  samostalno  pronalazi  pravila  struke  i  službe  uglavnom  nije  bilo  
najbolja  rješenja  sukladno  propisima  i  prigovora,
pravilima  struke,  predlaže  rješenja  za  c) zadovoljavajuće  kvalitetno - u  aktima  i  
poboljšanje  rada  na  svom  radnom  mjestu,  ostalim  materijalima  koje  je  pripremao  
u  ustrojstvenoj  jedinici  i  tijelu rijetko  je  trebalo  vršiti  izmjene,  ispravke  

c) nedovoljna  kreativnost - u  obavljanju  ili  dopune,  na  kvalitetu  njegova  rada  s  
poslova  potpuno  nije  samostalan  i  vrlo  osnova  stručnosti,  pravila  struke  i  službe  
rijetko  pronalazi  najbolja  rješenja  rijetko  je  bilo  prigovora,
sukladno  propisima  i  pravilima  struke. d) nedovoljno  kvalitetno - u  aktima  i  ostalim  

materijalima  koje  je  pripremao  često  je  
trebalo  vršiti  izmjene,  ispravke  ili  dopune,  

1.3. na  kvalitetu  njegova  rada  s  osnova  
a) naročitu  samoinicijativu - u  obavljanju  stručnosti,  pravila  struke  i  službe,  često  je  
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bilo  prigovora. prostorija,
c) zadovoljavajuće  odgovoran - ponekad  kasni  

na  posao  i  izlazi  ranije  s  posla,  te  se  
2.2. nepotrebno  udaljava  iz  radnih  prostorija
a) obavio  je  u  cijelosti  poslove  radnog  d) nedovoljno  odgovoran - često  kasni  na  

mjesta posao  i  izlazi  ranije  s  posla,  te  se  
b) obavio  je  pretežni  dio  poslova  radnog  nepotrebno  udaljava  iz  radnih  prostorija.

mjesta
c) obavio  je  veći  dio  poslova  radnog  mjesta
d) obavio  je  manji  dio  poslova  radnog  mjesta Članak  8.

Kriteriji  za  ocjenjivanje  namještenika  
2.3. upravnih  tijela  su:
a) pored  obavljenih  poslova  svoga  radnog  

mjesta,  izravno  po  nalogu  nadređenog  1. stručnost  u  obavljanju  poslova
službenika  obavio  je  znatan  dio  poslova  2. kvaliteta  i  opseg  obavljenih  poslova  i  
radnog  mjesta  odsutnog  službenika  ili  pridržavanja  zadanih  rokova  u  obavljanju  
nepopunjenog  radnog  mjesta poslova

b) pored  obavljenih  poslova  svoga  radnog  3. poštivanje  radnog  vremena
mjesta,  izravno  po  nalogu  nadređenog  
službenika  obavio  je  manji  dio  poslova  
radnog  mjesta  odsutnog  službenika  ili  Članak  9.
nepopunjenog  radnog  mjesta

c) pored  obavljenih  poslova  svoga  radnog  Namještenik  je  u  obavljanju  poslova  
mjesta  nije  obavio  druge  poslove pokazao  stručnost,  kako  slijedi:

1.1.
2.4. a) naročitu  stručnost - naročito  dobro  poznaje  
a) poslove  je  obavio  u  zadanim  rokovima pravila  rada  na  svom  radnom  mjestu  u  
b) poslove  je  obavio  pretežno  u  zadanim  okviru  svoje  struke,

rokovima b) stručnost - dobro  poznaje  pravila  rada  na  
c) poslove  je  obavio  u  manjem  dijelu  izvan svom  radnom  mjestu  u  okviru  svoje  

zadanih  rokova struke,
d) poslove  je  obavio  u  većem  dijelu  izvan  c) zadovoljavajuću  stručnost - zadovoljavajuće  

zadanih  rokova. poznaje  pravila  rada  na  svom  radnom  
mjestu  u  okviru  struke,

d) nedovoljnu  stručnost - nedovoljno  poznaje  
Članak  7. pravila  rada  na  svom  radnom  mjestu  u  

okviru  svoje  struke.
Službenik  je  u  poštivanju  radnog  vremena  

bio:
Članak  10.

3.1.
a) naročito  odgovoran - na vrijeme  dolazio  na  Kvaliteta  obavljenih  poslova  namještenika  

posao,  ne  izlazi  ranije  s  posla,  ne  ocjenjuje  se,  kako  slijedi:
udaljava  se  nepotrebno  izvan  radnih  
prostorija 2.1.

b) odgovoran - uglavnom  na  vrijeme  dolazi  na  a) naročito  kvalitetno - na  kvalitetu  njegova  
posao,  ne  izlazi  ranije  s  posla,  ne  rada  s  osnova  pravila  rada  i  struke  nije  
udaljava  se  nepotrebno  iz  radnih  bilo  prigovora,
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b) kvalitetno - na  kvalitetu  njegova  rada  s  
osnova  pravila  rada  i  struke  uglavnom  Ocjena  službenika  dobiva  se  zbrojem  
nije  bilo  prigovora, broja  bodova  kojima  je  njihov  rad  ocijenjen  

c) zadovoljavajuće  kvalitetno - na  kvalitetu  prema  svim  kriterijima  iz  članka  5.,  6.  i  7.  ovog  
njegova  rada  s  osnova  pravila  rada  i  Pravilnika,  kako  slijedi:
struke  rijetko  je  bilo  prigovora,

d) nedovoljno  kvalitetno - na  kvalitetu  1. "naročito  uspješan",  ako  je  zbroj  
njegova  rada  s  osnova  pravila  rada  i  postignutim  bodova  službenika  od  71  do  
struke  često  je  bilo  prigovora. 80  bodova

Na  ocjenjivanje  opsega  obavljenih  poslova  2. "uspješan",  ako  je  zbroj  postignutih  
i  pridržavanja  zadanih  rokova  u  obavljanju  bodova  namještenika  od  51  do  70  bodova
poslova  namještenika  odgovarajuće  se  primjenjuju  
odredbe  članka  6.  točke  2.2.;  2.3.  i  2.4.  ovoga  3. "zadovoljava",  ako  je  zbroj  postignutih  
Pravilnika,  koje  važe  za  službenike. bodova  službenika  od  35  do  50  bodova

4. "ne  zadovoljava",  ako  je  zbroj  postignutih  
Članak  11. bodova  službenika  do  34  boda.

Na  ocjenjivanje  radne  dužnosti  
namještenika  odgovarajuće  se  primjenjuju  odredbe  Članak  14.
članka  7.  ovoga  Pravilnika  koje  važe  za  
poštivanje  službene  dužnosti  službenika. Ocjena  namještenika  dobiva  se  zbrojem  

broja  bodova  kojima  je  njihov  rad  ocijenjen  
prema  svim  kriterijima  iz  članka  9.,  10.  i  11.  

NAČIN  PROVOĐENJA  OCJENJIVANJA ovog  Pravilnika,  kako  slijedi:

Članak  12. 1. "naročito  uspješan",  ako  je  zbroj  
postignutih  bodova  službenika  od  51  do  

Rad  službenika  i  namještenika  ocjenjuje se  60  bodova
prema  svim  kriterijima  iz  ovog  Pravilnika,  
zaokruživanjem  slovne  oznake  ispred  2. "uspješan",  ako  je  zbroj  postignutih  
odgovarajuće  ocjene  za  pojedini  kriterij,  na  bodova  namještenika  od  41  do  50  bodova
obrascu 0-1,  koji  čini  sastavni  dio  ovog  Pravilnika,  
a  svakoj  ocjeni  određuje  se  broj  bodova,  kako  3. "zadovoljava",  ako  je  zbroj  postignutih  
slijedi: bodova  službenika  od  32  do  40  bodova

1. za  kriterij  1.2.  i  1.3.  za  ocjenu  pod  4. "ne  zadovoljava",  ako  je  zbroj  postignutih  
slovnom  oznakom bodova  službenika  do  31  boda.

c) određuje  se 2  boda

2. za  sve  ostale  kriterije  za  ocjenu  pod  Članak  15.
slovnom  oznakom

Pročelnik  upravnog  tijela  dužan je  s  
a) određuje  se 10  bodova prijedlogom  ocjene  svakog  službenika,  odnosno  
b) određuje  se 8  bodova namještenika  raspoređenog  u  upravnom  odjelu  ili  
c) određuje  se 5  bodova stručnoj  službi  kojom  upravlja  upoznati  na  koga  
d) određuje  se  2  boda se  ocjena  odnosi,  što  službenika,  odnosno  

Članak  13. namještenik  potvrđuje  svojim  potpisom  na  obrascu  
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0-1.
Ovom  Odlukom  utvrđuju  se  uvjeti  i  način  

sufinanciranja  troškova  prijevoza  učenika  putnika  
Članak  16. srednjih  škola  u  2008.  koji  imaju  prebivalište  na  

području  Brodsko-posavske  županije.
O  prijedlogu  ocjene  za  svakog  službenika  

i  namještenika  s  obrazloženjem,  kao  i  p  svim  
službenicima  i  namještenicima  pročelnik  upravnog  II.
tijela  izvješćuje  župana  na  obrascu  0-2.
(Obrasci  0-1 i  0-2  sastavni  su  dio  ovog  Pravo  na  sufinanciranje  troškova  prijevoza  
Pravilnika). ostvaruju  učenici  koji  ispunjavaju  sljedeće  

kriterije:

Članak  17. - koji  imaju  prebivalište  na  području  
Brodsko-posavske  županije,

Ovaj  Pravilnik  stupa  na  snagu  osmog  - koji  koriste  željeznički  prijevoz,
dana  nakon  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  - koji  koriste  autobusni  prijevoz  gdje  ne  
Brodsko-posavske  županije". postoji  organiziran  željeznički  prijevoz,

- za  koje  nisu  osigurana  sredstva  za  
Klasa  :  080-07-08-01/1 prijevoz  u  Proračunu  Republike  Hrvatske.
Urbroj:  2178/1-02-08-1
Slavonski  Brod,  26.  veljače  2008.

III.
        Predsjednik

         Županijskog  poglavarstva Brodsko-posavska  županija  sufinancirat  će  
     Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r. razliku  troškova  prijevoza  mjesečnih  karata 

učenicima  koji  zadovoljavaju  kriterije  iz  točke  II.  
ove  Odluke,  a  čija  mjesečna  karta  prelazi  iznos  
od  330,00 kn,  do  punog  iznosa  cijene  koštanja  
karte.

Naknada  iz  prethodnog  stavka  isplaćivat  
36. će  se  za  vrijeme  trajanja  nastave  u  2008.  godini.

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  IV.
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  broj  33/2001.  i  129/2005.)  i  članka  45.  Pravo  na  sufinanciranje  prijevoza  imaju  
Statuta  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  učenici  koje  predloži  općina,  a  koji  ispunjavaju  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije", broj  9/06,  sljedeće  uvjete:
23/07-pročišćeni  tekst),  Županijsko  poglavarstvo  
je  na  59.  sjednici  održanoj  26.  veljače  2008.  - čija  prosječna  mjesečna  primanja  po  članu  
donijelo kućanstva  ne  prelaze  750,00 kuna  u  

prethodna  tri  mjeseca,
ODLUKU - koji  ne  ostvaruju  naknadu  sredstava  za  

navedenu  namjenu  iz  drugih  izvora.
o  sufinanciranju  troškova  prijevoza  učenika  

srednjih  škola  u  2008.  koji  imaju  prebivalište  Općina  na  čijem  području  stanuje  učenik  
na  području  Brodsko-posavske  županije obvezna  je  Upravnom  odjelu  za  društvene  

djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb  Brodsko-
I. posavske  županije  dostaviti  sljedeće:
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- zahtjev  za  sufinanciranje  prijevoza  učenika  
putnika  čija  mjesečna  karta  prelazi  iznos  Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  
iznad  330,00 kuna  do  10.  u  mjesecu  za  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
tekući  mjesec novine"  br.  33/01.  i  129/05.)  i  članka  45.  Statuta  

- izvješće  o  doznačenim  sredstvima  za  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
sufinanciranje  prijevoza  učenika  putnika  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06 - pročišćeni  
do  10.  u  mjesecu  za  prethodni  mjesec. tekst),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  59.  sjednici  

održanoj  26.  veljače  2008.  godine,  donijelo

V. PRAVILNIK

Sredstva  za  sufinanciranje  prijevoza  o  uvjetima  i  načinu  korištenja  sredstava  za  
učenika  srednjih  škola  Upravni  odjel  za  društvene  poticanje  tova  junadi  na  poljoprivrednim  
djelatnosti,  zdravstvo  i  socijalnu  skrb  Brodsko- gospodarstvima  Brodsko-posavske  županije
posavske  županije,  doznačit  će  na  žiro-račun  
općina  do  15.  u  mjesecu  za  tekući  mjesec,  a  
općina  će  doznačena  sredstva  isplatiti  obiteljima  Članak  1.
učenika.

Ovim  Pravilnikom  propisuju  se  uvjeti  i  
način  na  koji  se  mogu  koristiti  namjenska  

VI. novčana  sredstva  Županijskog  proračuna  za  
poticanje  tova  junadi  na  poljoprivrednim  

Za  provedbu  ove  Odluke  zadužuje  se  gospodarstvima  Brodsko-posavske  županije.
Upravni  odjel  za  društvene  djelatnosti,  zdravstvo  i  
socijalnu  skrb  Brodsko-posavske  županije  i  
Upravni  odjel  za  Proračun  i  financije. Članak  2.

Pravo  na  sufinanciranje  iz  članka  1.  ovog  
VII. Pravilnika  mogu  ostvariti  pravne  i  fizičke  osobe  

koje  podnesu  zahtjev  i  ukoliko:
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  - su  upisana  u  Upisnik  poljoprivrednih  
Brodsko-posavske  županije". gospodarstava,

- pravodobno  podnesu  zahtjev  za  poticanje  
Klasa  :  602-03/08-01/3 t o v a   j u n a d i   s   p r i p a d a j u ć o m   
Urbroj:  2178/1-02-08-1 dokumentacijom.
Slavonski  Brod,  26.  veljače  2008.

        Predsjednik Članak  3.
         Županijskog  poglavarstva
     Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r. Sredstva  za  poticanje  tova  junadi  ostvaruje  

vlasnik  za  svako  muško  ili  žensko  tele  
simentalske  pasmine  iznad  2,5  mjeseci  starosti  
koje  stavlja  u  tov  ili  ostavlja  za  uzgoj,  ali  samo  
za  telad  oteljenu  u  Brodsko-posavskoj  županiji.

Visina  sredstava  za  poticanje  tova  junadi  
iznosi  2,00 kn/kg,  odnosno  300,00 kn  po  teletu.

37. Sredstva  za  poticanje  se  isplaćuju  uz  
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dokaz  o  stavljanju  u  tov  ili  uzgoj  na  propisanom  
obrascu  Zahtjeva,  a  koji  čiji  prilog  ovom  Zahtjevi  za  odobrenje  sredstava  o  načinu  
Pravilniku  i  njegov  je  sastavni  dio. korištenju  sredstava  za  poticanje  tova  junadi  na  

Nakon  završetka  tova  uzgajivač  treba  poljoprivrednim  gospodarstvima  Brodsko-posavske  
dostaviti  potvrdu  o  klanju  junadi  u  ovlaštenoj  županije  zaprimaju  se  do  konačnog  iskorištenja  
klaonici,  a  za  ženska  grla  koja  su  stavljena  u  sredstava  odobrenih  u  Proračunu  tekuće  godine  za  
rasplod,  potvrdu  o  prvom  pripustu. ovu  namjenu.

Potvrdu  izdaje  Hrvatski  stočarski  centar - 
Stočarska  služba  Brodsko-posavske  županije  na  
osnovu  podataka  iz  jednistvenog  sustava  Članak  8.
označavanja  domaćih  životinja.

U  slučaju  ranijeg  izlučenja  iz  uzgoja  ili  Ovaj  Pravilnik  stupa  na  snagu  danom  
tova  vlasnik  je  dužan  o  tome  izvijestiti  HSC - donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Stočarsku  službu  Brodsko-posavske  županije,  te  o  Brodsko-posavske  županije".
tome  sačiniti  zapisnik.

Klasa  :  320-01/08-01/1
Urbroj:  2178/1-02/08-1

Članak  4. Slavonski  Brod,  26.  veljače  2008.

Zahtjevi  za  poticanje  tova  junadi  podnosit          Predsjednik
će  se  po  objavljenom  javnom  pozivu  u  tjedniku           Županijskog  poglavarstva
Posavska  Hrvatska.      Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.

Članak  5.

Obrazac  zahtjeva  za  poticanje  tova  junadi  
na  poljoprivrednim  gospodarstvima  Brodsko- 38.
posavske  županije  s  popisom  potrebne  
dokumentacije  može  se  podići  u  Hrvatskom  
stočarskom  centru - Stočarskoj  službi  Brodsko- Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  
posavske  županije,  Mesićeva  1.,  Slavonski  Brod,  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
Upravnom  odjelu  za  poljoprivredu  ili  na  web  novine"  br.  33/01.  i  129/05.)  i  članka  29.  Zakona  
stranici  Brodsko-posavske županije:  www.bpz.hr o  ustanovama  ("Narodne  novine",  br.  76/93,  

Zahtjevi  za  poticanje  tova  junadi  podnose  29/97.  i  47/99)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-
se  Upravnom  odjelu  za  poljoprivredu  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije,  ul.  Petra  Krešimira IV  br. 1,  posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
35000  slavonski  Brod. 23/07),  a  u  skladu  sa  člankom  36.  Statuta  

Ekonomsko-birotehničke  škole,  Županijsko  
poglavarstvo  je  na  60.  sjednici  održanoj  6.  ožujka  

Članak  6. 2008.  godine,  donijelo

Odluku  o  odobrenju  sredstava  o  načinu  ODLUKU
korištenja  sredstava  za  poticanje  tova  junadi  na  
poljoprivrednim  gospodarstvima  Brodsko-posavske  o  davanju  suglasnosti  Ekonomsko-
županije  donosi  župan  na  prijedlog  Povjerenstva  birotehničkoj  školi  Slavonski  Brod  za  
za  odobrenje  sredstava  o  uvjetima  i  načinu  podnošenje  zahtjeva  za  odobrenje  izvođenja  
korištenja  sredstava  za  poticanje  tova  junadi. programa  za  zanimanje  hotelijersko-turistički  

tehničar
Članak  7. I.
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Daje  se  suglasnost  Ekonomsko- Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
birotehničkoj  školi  Slavonski  Brod  da  od  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Ministarstva  znanosti,  obrazovanja  i  športa  zatraži  Brodsko-posavske  županije".
odobrenje  za  izvođenje  programa  za  zanimanje  
hotelijersko-turistički  tehničar. Klasa  :  602-03/08-01/4

Urbroj:  2178/1-02/08-1
Slavonski  Brod,  6.  ožujka  2008.

II.
        Predsjednik

Po  dobivanju  odobrenja  škola  je  obvezna           Županijskog  poglavarstva
dostaviti  osnivaču  na  prethodnu  suglasnost  dopunu       Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.
Statuta  u  dijelu  koji  se  odnosi  na  djelatnost  škole.

III.
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- akti  Vijeća:

17.

Članak 2.

U članku 39. iza riječi „građevinski otpad“ 
stavljaju se riječi:

“ i drugi krupni otpad (olupine automobila, 
Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom 

stare strojeve, daske, bačve i sl.) te ostali materijali 
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – 

(drva za ogrjev, ugljen, željezo,lim i slično).“pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 35. Statuta 
grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br.14/01, 10/05, 2/06 i 19/07), 

Članak 2a.Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na svojoj 9. 
sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine donijelo je

U članku 75. stavak 2. dodaje se nova 
ODLUKU rečenica koja glasi:

„Prostor za otvorene terase nije dopušteno 
o izmjenama i dopunama koristiti u druge namjene (parkiranje automobila,

Odluke o komunalnom redu skladištenje, odlaganje otpada.)“

Članak 1. Članak 3.

U Odluci o komunalnom redu („Službeni U članku 96. stavak 3. brišu se riječi "jedan 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/06) članak sat".
10. mijenja se i glasi:

„Reklame, reklamne konstrukcije, reklamne 
ploče, reklamni panoi, kao i reklame koje se Članak 4.
postavljaju na ograde otvorenih terasa i pročelja 
zgrada, klima uređaji i satelitske antene koje se U članku 100. stavak 7. brišu se riječi "dva 
postavljaju na pročelja zgrada, uređaji tipa rashladnih sata".
vitrina i slični koji se postavljaju uz kioske, zastave, 
ormarići, plakati, transparenti i drugi prigodni natpisi, 
oglasni stupovi, oglasni ormarići, oglasni panoi i drugi Članak 5.
objekti koji služe informiranju i reklamiranju, te drugi
predmeti kao jarboli za zastave, tende, zaštitne U članku 121.  s tavku 4.  umjesto 
naprave na izlozima i putokazi koji se ne smatraju riječi:“posebnu oznaku na odjeći“ stavljaju se riječi:
prometnim znakom ( u nastavku: reklame i drugi “službenu odjeću s oznakama“.
predmeti) mogu se postaviti samo uz suglasnost 
Gradskog poglavarstva, s tim da se odredbe ovog U stavku 5. istog članka umjesto riječi:“ i 
članka ne odnose na dijelove privatnih zgrada i kuća oznake na odjeći“ stavljaju se riječi:
koje ne graniče s gradskim zemljištem. “obliku, boji i uporabi službene odjeće i 

oznaka“

GRAD
SLAVONSKI  BROD
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Članak 6. za fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, te 
do 10.000,00 kn za pravnu osobu i s njom izjednačene 

U članku 124. stavku 1. točka 2. mijenja se i subjekte , uz izdavanje potvrde.“
glasi:

„rješenjem narediti uklanjanje predmeta, Stavak 2. briše se.
objekata, uređaja i reklama postavljenih na javnoj i 
površini uz javnu površinu, na zgradama i drugim 
objektima, ukoliko su postavljeni suprotno Članak 10.
odredbama ove Odluke.“

Ova Odluka stupa na snagu danom 
Točka 6. mijenja se i glasi: objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.
“naplatiti novčanu kaznu na mjestu 

počinjenja prekršaja od počinitelja“ GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Točka 7. mijenja se i glasi:
Klasa  :  351-01/08-01/6

“predložiti izdavanje obveznog prekršajnog Urbroj:  2178/01-07-08-2
naloga“. Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2008.

         Predsjednik
Članak 7.       Gradskog  vijeća

Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
Glava X. „Globe“ mijenja se i glasi: 

„Novčane kazne“.

Članak 8.
18.

U članku 132. u stavku 1. umjesto riječi: 
“Globom u iznosu od 700,00 do 1.000,00 kn kaznit će 
se za prekršaj pravna osoba ili obrtnik“ stavljaju se Na temelju članka 17. stavak 9. Zakona o 
riječi: veterinarstvu (“Narodne novine” broj:70/97,105/01 i 

„Novčanom kaznom za počinjeni prekršaj 172/03) i članka 35. Statuta grada Slavonskog Broda 
kaznit će se pravna osoba i s njom izjednačena osoba u („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
iznosu od 500,00 do 10.000,00 kn, fizička osoba br.14/01, 10/05, 2/06 i 19/07), Gradsko vijeće grada 
obrtnika i osoba koja obavlja drugu samostalnu Slavonskog Broda na svojoj 9. sjednici održanoj 19. 
djelatnost u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kn, te ožujka 2008. godine donijelo je
fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi u 
iznosu od 100,00 do 2.000,00 kn“ ODLUKU

Stavak 2. briše se. o izmjenama i dopunama Odluke o držanju i 
registraciji pasa

Članak 9.
Članak 1.

Članak 133. stavak 1. mijenja se i glasi:
“Za prekršaj iz članka 132. stavak 1. ove U članku 22. Odluke o držanju i registraciji 

Odluke komunalni redar može naplaćivati novčanu pasa („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
kaznu na mjestu počinjenja prekršaja do 1.000,00 kn br.9/96 i 14/07) umjesto riječi:“Županije Brodsko-
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posavske“ stavljaju se riječi: Članak 6.

“Veterinarskog ureda Brodsko-posavske U članku 27. stavku 1. umjesto riječi: 
županije“ „Novčanom kaznom od 100,00 do 200,00 kn“

stavljaju se riječi:
“ Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 

Članak 2. 400,00 kn“.

U članku 23. stavku 1. umjesto riječi: 
“Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna Članak 7.
kaznit će se za prekršaj pravna osoba“ stavljaju se 
riječi: U članku 28. stavku 1. umjesto riječi: 
„Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do „Novčanom kaznom od 50,00 do 150,00 kn na licu 
10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba i s mjesta kaznit će se za prekršaj fizička osoba ili 
njom izjednačeni subjekti , a u iznosu od 3.000,00 do odgovorna osoba u pravnoj osobi:“ 
5.000,00 kn fizička osoba obrtnika i osoba koja 
obavlja drugu samostalnu djelatnost “. stavljaju se riječi:

U stavku 2. istog članka umjesto riječi “ Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 
„novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kn“ 300,00 kn kaznit će se na mjestu počinjenja fizička 
stavljaju se riječi: osoba:“.

“novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 
2.000,00 kn“

Članak 8.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

U članku 24. stavku 1. umjesto riječi: posavske županije“.
„Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kn“
stavljaju se riječi: GRADSKO  VIJEĆE

“ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
2.000,00 kn“

Klasa  :  351-01/08-01/7
Urbroj:  2178/01-07-08-1

Članak 4. Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2008.

U članku 25. stavku 1. umjesto riječi:          Predsjednik
“Novčanom kaznom od 100,00 do 500,00 kn“       Gradskog  vijeća
stavljaju se riječi: Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

„Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 
1.000,00 kn“.

Članak 5.

U  č l a n k u  2 6  s t a v k u  1 .  u m j e s t o  
riječi:“Novčanom kaznom od 100,00 do 300,00 kn“
stavljaju se riječi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 
600,00 kn“.
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19. Stavak 2. i 3. brišu se.

Na temelju članka 17.stavak 9. Zakona o Članak 4.
veterinarstvu (“Narodne novine” broj: 70/97, 105/01, 
172/03) i članka 35. Statuta grada Slavonskog Broda U članku 20. stavak 1. umjesto riječi: 
(„Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ „Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit 
br.14/01, 10/05, 2/06 i 19/07), Gradsko vijeće grada će se za prekršaj pravna osoba:“ stavljaju se riječi:
Slavonskog Broda na svojoj 9. sjednici održanoj 19. “ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 
ožujka 2008. godine donijelo je 5.000,00 kn kaznit će se pravna osoba i s njom 

izjednačeni subjekti, a u iznosu od 300,00 do 1.000,00 
kn odgovorna osoba u pravnoj osobi, a od 200,00 do 

ODLUKU 1.000,00 kn fizička osoba:“.

o izmjenama i dopunama Odluke o držanju 
životinja na području grada Slavonskog Broda Stavak 2. i 3. brišu se.

Članak 1. Članak 5.

U članku 15. Odluke o organizaciji držanju U  č l a n k u  2 1 .  s t a v a k  1 .  u m j e s t o  
životinja na području grada Slavonskog Broda riječi:“Novčanom kaznom na licu mjesta od 200,00 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ kn kaznit će se za prekršaj:“ stavljaju se riječi:
br.9/00 i 14/07) umjesto riječi:“Ministarstva 
poljoprivrede i šumarstva Slavonski Brod“ stavljaju „Novčanom kaznom do 1.000,00 kn za 
se riječi: fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, te 

“ Brodsko-posavske županije“ do 10.000,00 kn za pravnu osobu i s njom izjednačene 
subjekte, kaznit će se na mjestu počinjenja za 
prekršaj:“

Članak 2.
Stavak 2. briše se.

U članku 16. stavak 1. podstavak 8. mijenja se 
i glasi:

„- donositi rješenja, predlagati izdavanje Članak 6.
obveznog prekršajnog naloga, naplaćivati novčane
kazne na mjestu počinjenja prekršaja“ Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

Članak 3.
GRADSKO  VIJEĆE

U članku 19. stavak 1. umjesto riječi: GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
“Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna 
kaznit će se za prekršaj pravna osoba:“ stavljaju se Klasa  :  351-01/08-01/8
riječi: Urbroj:  2178/01-07-08-1

„Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2008.
10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba i s 
njom izjednačeni subjekti, a u iznosu od 400,00 do          Predsjednik
2.000,00 kn odgovorna osoba u pravnoj osobi, te u       Gradskog  vijeća
iznosu od 300,00 do 2.000,00 kn fizička osoba:“. Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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20. subjekte ,  uz izdavanje potvrde.“

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i Članak 3.
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine” broj: 33/01 i 129/05) i članka 35. Statuta Ova Odluka stupa na snagu danom 
grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko- objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“ br.14/01, 10/05, 2/06 i 19/07), posavske županije“.
Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na svojoj 9. 
sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine donijelo je GRADSKO  VIJEĆE

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
ODLUKU

Klasa  :  351-01/08-01/9
o izmjenama i dopunama Odluke o uklanjanju i Urbroj:  2178/01-07-08-1

uništavanju ambrozije na području grada Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2008.
Slavonskog Broda

         Predsjednik
      Gradskog  vijeća

Članak 1. Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

U članku 3. stavku 1. podstavku 3. Odluke o 
uklanjanju i uništavanju ambrozije na području grada 
Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br.8/03) umjesto riječi:“globu“ 
stavljaju se riječi: 21.

“novčanu kaznu“
Na temelju članka 3. Pravilnika o naknadi 

Podstavak 4. mijenja se i glasi: troškova i nagradi za rad članovima vijeća i 
predstavnicima nacionalnih manjina /NN 24/06/ i 

“- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga“ članka 35. Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/01,10/05 i 
2/06), Gradsko vijeće na svojoj 9. sjednici održanoj 

Članak 2. 19. ožujka 2008. godine donijelo

Članak 6. mijenja se i glasi: ODLUKU
“Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 

10.000,00 kn kaznit će se pravna osoba i s njom o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju 
izjednačeni subjekti, a u iznosu od 300,00 do 5.000,00 naknade troškova i nagrada za rad članovima 
kn fizička osoba obrtnika ili osoba koja obavlja drugu vijeća nacionalnih manjina grada 
samostalnu djelatnost, te u iznosu od 100,00 do Slavonskog Broda
2.000,00 kn fizička osoba i odgovorna osoba u 
pravnoj osobi ukoliko ne postupi sukladno čl. 2. i 3. 
Odluke. Članak 1.

Za prekršaj iz članka 2. ove Odluke Članak 2. stavak 3. Odluke o određivanju 
komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na naknade troškova i nagrada za rad članovima vijeća 
mjestu počinjenja prekršaja do 1.000,00 kn za fizičku nacionalnih manjina grada Slavonskog Broda 
osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, te do ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"), 
10.000,00 kn za pravnu osobu i s njom izjednačene mijenja se i glasi:
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Sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćivat će /"Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije")  
se na žiro račun članova vijeća nacionalne manjine iz mijenja se i glasi:
sredstava Proračuna grada Slavonskog Broda, s Naselju u Mjesnom odboru dr. Ante Starčević 
pozicije namijenjene za pojedinu nacionalnu manjinu koje se nalazi između Branimirove ulice i Ulice Vida 
u proračunskoj godini. Došena a obuhvaća k.č. 5878/44, k.č. 6301 i k.č. 

5875/19 k.o. Brod određuje se naziv

Članak 2. – NASELJE BISKUPA ĆIRILA KOSA.

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

od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku 
GRADSKO  VIJEĆE Brodsko-posavske županije".

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
GRADSKO  VIJEĆE

Klasa  :  021-01/08-01/43 GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Urbroj:  2178/01-07-08-1
Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2008. Klasa  :  015-02/08-01/7

Urbroj:  2178/01-07-08-1
         Predsjednik Slavonski  Brod,  19.  ožujka  2008.
      Gradskog  vijeća
Željko  Rački, dipl.iur., v.r.          Predsjednik

      Gradskog  vijeća
Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

22.

Na temelju članka 8. Zakona o naseljima /NN 
54/88/ i članka 35. Statuta grada Slavonskog Broda 
/"Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
14/01, 10/05, 2/06 i 19/07/ Gradsko vijeće je na svojoj 
9. sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o izmjeni i dopuni Zaključka
o određivanju naziva naselja u Mjesnom odboru 

dr. Ante Starčević

I.

Članak I. Zaključka o određivanju naziva 
naselja u Mjesnom odboru dr. Ante Starčević 

- akti  Poglavarstva:

23.

Temeljem  članka  35.  Zakona  o  vlasništvu  
i  drugim  stvarnim  pravima  ("Narodne  novine"  br.  
91/96,  68/98,  137/99,  22/00,  73/00,  129/00,  
114/01,  79/16)  i  članka  49.  Statuta  grada  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01,  10/05,  2/06,  19/07),  
Gradsko  poglavarstvo  grada  Slavonskog  Broda  na  
svojoj  32.  sjednici  održanoj  28.  veljače  2008.  
godine  donosi

ODLUKU

o  visini  naknade  za  pravo  služnosti  na  
javnim  površinama  i  građevinskom  zemljištu  

zbog  izgradnje  i  polaganja,  te  održavanja  
komunalnih,  elektroenergetskih  i  drugih  

instalacija
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I. VI.

Visina  naknade  za  pravo  služnosti  na  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
javnim  površinama  i  građevinskom  zemljištu  u  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
vlasništvu  grada  Slavonskog  Broda  za  izgradnju  i  Brodsko-posavske  županije".
polaganje,  te  održavanje  komunalnih,  energetskih  i  
drugih  instalacija,  a  kojih  investitor  nije  grad  GRADSKO  POGLAVARSTVO
Slavonski  Brod,  utvrđuje  se  u  jednokratnom  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
iznosu  od  70,00 kn  po  1m'  zauzeća  javne  površine  
ili  građevinskog  zemljišta. Klasa  :  940-01/08-01/14

Urbroj:  2178-01-07-08-2
Slavonski  Brod,  28.  veljače  2008.  godine

II.
Predsjednik

Investitor  je  dužan  plaćati  gradu  i      Gradskog  poglavarstva
godišnju  naknadu  za  zauzeće  javne  površine  ili  Mirko  Duspara, dr.med., v.r.
građevinskog  zemljišta  i  to  u  iznosu  od  10,00 kn  
po  m'  zauzeća.

Godišnji  iznos  novčane  naknade  korisnik  
je  dužan  platiti  unaprijed,  i  to  do  15.  siječnja  za  24.
tekuću  godinu,  odnosno  u  prvoj  polovici  mjeseca  
korištenja  za  tekuću  godinu  korištenja.

Na  temelju  članka  35.  stavka  2.  Zakona  o  
III. vlasništvu  i d rugim  stvarnim  pravima  ("Narodne  

novine"  br.  91/96,  68/98,  137/99,  22/00,  73/00,  
Investitori  gradnje  i  polaganja  instalacija  129/00,  114/01,  76/06)  i  članka  49.  Statuta  grada  

sklapaju  ugovore  s  gradom  Slavonskim  Brodom  o  Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
načinu  i  uvjetima  privremenog  zauzimanja  i  posavske  županije"  br.  14/01,  10/05,  2/06.  i  
korištenja  javnih  površina  ili  građevinskog  19/07.),  Gradsko  poglavarstvo  je  na  svojoj  32.  
zemljišta  u  skladu  s  dobivenom  lokacijskom  sjednici  održanoj  28.  veljače  2008.  godine  
dozvolom  i  uvjetima  funkcionalnog  održavanja,  donijelo
time  da  su  površine  dužni  dovesti  u  prijašnje  
stanje. ODLUKU

Troškove  ovjeravanja  i  provođenja  
ugovora  snosi  investitor. o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  visini  novčane  

naknade  za  pravo  korištenja  distribucijske  
telekomunikacijske  kanalizacije  (DTK)  i  druge  

IV. komunalne  infrastrukture

Trgovačka  društva  u  većinskom  vlasništvu  
grada  Slavonskog  Broda  i  koncesionari  grada  Članak  1.
Slavonskog  Broda  radi  izgradnje  objekata  i  
uređaja  komunalne  infrastrukture  sklapaju  ugovor  Iza  članka  2.  Odluke  o   visini  novčane  
s  gradom  Slavonskim  Brodom  pod  uvjetom  da  se  naknade  za  pravo  korištenja  distribucijske  
pravo  služnosti  daje  bez  naknade. telekomunikacijske  kanalizacije  (DTK)  i  druge  

komunalne  infrastrukture  (Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  9/2007.  od  4.  

V. svibnja  2007.  godine)  dodaje  se  članak  2. a  koji  
glasi:

Odredbe  ove  Odluke  ne  odnose  se  na  "Visina  godišnje  novčane  naknade  za  
reguliranje  prava  korištenja  distribucijske  smještaj  udaljenog  pretplatničkog  stupnja  (UPS)  
telekomunikacijske  kanalizacije  (DTK),  polaganje  iznosi  500,00 kn/UPS-u.
telekomunikacijskih  instalacija  i  uređaja. Godišnji  iznos  novčane  naknade  korisnik  

je  dužan  platiti  unaprijed,  i  to do  15.  siječnja  za  
tekuću  godinu,  odnosno  u  prvoj  polovici  mjeseca  
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korištenja  za  tekuću  godinu  korištenja".

Članak  2.

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

Klasa  :  940-01/08-01/13
Urbroj:  2178-01-07-08-2
Slavonski  Brod,  28.  veljače  2008.  godine

Predsjednik
    Gradskog  poglavarstva
Mirko  Duspara, dr.med., v.r.

GRADSKO  POGLAVARSTVO
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
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3. te  se  predmetna  nekretnina  prenosi  u  vlasništvo  
općine  Donji  Andrijevci.

Na  temelju  članka  35.  stavka  2.  Zakona  
o  vlasništvu  i  drugim  stvarnim  pravima  II
("Narodne  novine"  br.  91/96,  68/98,  137/99,  
22/00,  73/00,  114/01.  i  79/06.),  članka  48.  Zemljišnoknjižni  odjel  Općinskog  suda  u  
Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  Slavonskom  Brodu,  izvršit  će  uknjižbu  prava  
samoupravi  ("Narodne  novine"  br.  33/01,  60/01.  vlasništva  u  skladu  s  točkom  I  ove  Odluke.
i  129/05)  i  članka  45.  Statuta  općine  Donji  
Andrijevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  7/04.  i  13/05.),  Općinsko  III
poglavarstvo  općine  Donji  Andrijevci  na  52.  
sjednici  od  6. 3. 2008.  godine,  donijelo  je Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
ODLUKU Brodsko-posavske  županije".

o  brisanju  značaja  općeg  dobra OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
i  upisu  prava  vlasništva  na  ime  općine  OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI

Donji  Andrijevci
Klasa  :  940-01/08-01/06
Urbroj:  2178/04-01-08-1

I Donji  Andrijevci,  6. 3. 2008.

Briše  se  uknjiženi  značaj  "općeg  dobra"  Predsjednik
na  nekretnini  upisanoj  u  z.k.  uložak  1341  k.o.  Općinskog  poglavarstva
Donji  Andrijevci,  a  koja  se  sastoji  iz:           Ivan  Musa,  v.r.

- k.č.br.  164/2 - Skladište  i  ekonomsko  
dvorište  u  Kolodvorskoj  ulici  s  površinom  od  
801m2,

OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI
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4. III

Izvoditelj  sustavne  deratizacije  iz  točke  I.  
Na  temelju  članka  3.  stavka  3.  Programa  ove  Odluke  dužan  je  podnijeti  izvješće  o  

za  provođenje  obvezatne  preventivne  dezinfekcije,  obavljenoj  deratizaciji  Općinskom  poglavarstvu  
dezinsekcije  i  deratizacije  na  području  Brodsko- općine  Donji  Andrijevci,  Zavodu  za  javno  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- zdravstvo  Brodsko-posavske  županije  i  Uredu  
posavske  županije"  br.  5/95.)  i  članka  45.  Statuta  državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji - 
općine  Donji  Andrijevci  ("Službeni  vjesnik  Sanitarnoj  inspekciji.
Brodsko-posavske  županije"  br.  7/04.  i  13/05.),  Izvješće  iz  prethodnog  stavka  izvoditelj  je  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Donji  Andrijevci  na  dužan  dostaviti  u  roku  30  dana  od  dana  završetka  
52.  sjednici  održanoj  6. 3. 2008.  godine,  donosi proljetne  i  jesenske  deratizacije.

ODLUKU
IV

o  izravnom  ugovaranju  za  nabavu  usluge  
sustavne  deratizacije  na  području  općine  Detaljna  prava  i  obveze  između  izvoditelja  

Donji  Andrijevci  u  2008.  godini sustavne  deratizacije  i  općine  Donji  Andriejvci  
regulirat  će  se  ugovorom.

Za  općinu  Donji  Andrijevci  ugovor  sklapa  
I i  potpisuje  općinski  načelnik.

Za  izvoditelja  sustavne  deratizacije  na  
području  općine  Donji  Andrijevci  u  2008.  godini  V
izravnim  ugovaranjem  određuje  se  Trgovačko  
društvo  Argus d.o.o.  Slavonski  Brod,  Dr. Mile  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Budaka 1. donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".

II

Sustavnu  deratizaciju  provodit  će  
Trgovačko  društvo  iz  točke  I.  ove  Odluke,  i  to  
dva  puta  tijekom  2008.  godine  (proljeće  i  jesen)  
prema  ponudi  od  25. 2. 2008.  godine.

Naknada  za  izvršenu  uslugu  po  jednom  
tretmanu  kućanstva  (stana)  naplaćuje  se  dijelom  
od  korisnika  (10,00 kn)  i  dijelom  iz  Općinskog  
proračuna  (11,96 kn)  što  ukupno  iznosi  21,96 kn.  
U  cijenu  je  uračunat  PDV.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  DONJI  ANDRIJEVCI

Klasa  :  540-01/08-01/01
Urbroj:  2178/04-01-08-2
Donji  Andrijevci,  6. 3. 2008.

Predsjednik
Općinskog  poglavarstva
          Ivan  Musa,  v.r.
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

6. Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u 
Na temelju odredbe članka 35. točka 5. i obavljanju poslova iz svog djelokruga rada i  za svoj 

članka 53. stavak 1 i 2. Zakona o lokalnoj i  područnoj rad je odgovoran  Općinskom poglavarstvu i 
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01 i načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje tih 
129/05), članka 14. i članka 61. Statuta općine Gornja poslova.
Vrba  ( "Službeni vjesnik Brodsko-posavske               
županije",  br. 03/06 ), Općinsko vijeće općine Gornja                                                                  
Vrba na svojoj 17. sjednici održanoj 12. 3. Članak 3.
2008.godine  donijelo je:

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela 
ODLUKU osiguravaju se u Proračunu općine Gornja Vrba i iz 

drugih prihoda u skladu sa zakonom.
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela 

općine Gornja Vrba
Članak 4.

I. OPĆE ODREDBE Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni 
upravni odjel mora biti istaknut natpis koji sadržava 

Članak 1. sljedeće: 
„Grb Republike Hrvatske“,  naziv:  

Ovom Odlukom utvrđuje se ustroj i djelokrug „Republika Hrvatska“, naziv: “Brodsko-posavska 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Gornja Vrba. županija“, naziv: „Općina Gornja Vrba“, naziv: 
            Unutar Jedinstvenog upravnog odjela mogu se „Jedinstveni  upravni odjel“, Gornja Vrba»
ustrojiti unutarnje ustrojstvene jedinice-službe.
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Članak 5. evidencija imovine općine, vođenje poslova 
osiguranja imovine općine, poticanje 

Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat. poduzetničkih aktivnosti putem posebnih 
Pečatom Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se programa od interesa za općinu;
sva pismena iz nadležnosti istog. - poslove opće uprave: opće i kadrovske 

poslove, obavljanje poslova i evidencija iz 
oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje 

II. DJELOKRUG JEDINSTVENOG uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, 
 UPRAVNOG ODJELA poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i 

otpreme pošte, nabave robe i usluga,
Članak 6. - poslovi unapređenja mjesne samouprave i rad 

mjesnih odbora.  
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz 

samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne 
samouprave, kao i poslove državne uprave prenijetih III.  NAČIN RADA I UPRAVLJANJA
na sukladno zakonu i drugim propisima, i to naročito:
- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: Članak 7.

kulture, tehničke kulture i sporta, brige i 
odgoja djece predškolske dobi, osnovnog Radom Jedinstvenog upravnog odjela 
školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga upravlja  pročelnik.
građana;              Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: imenuje Općinsko poglavarstvo na temelju 
izrada programa održavanja objekata i provedenog javnog natječaja, na neodređeno vrijeme.
uređaja komunalne infrastrukture, upravni 
postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, 
provedba komunalnog reda, izrada programa Članak 8.
izgradnje i  održavanja komunalne 
infrastrukture i drugih objekata kojih je Unutrašnji ustroj, način rada i upravljanja 
investitor općina, priprema zemljišta za Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se 
izgradnju; Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 

- poslove iz oblasti prostornog uređenja i upravnog odjela kojeg donosi Općinsko poglavarstvo.
zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju u               Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
prostoru, izrada Programa za unapređenje upravnog odjela podrobnije se utvrđuju radna mjesta, 
stanja u prostoru, poslovi na donošenju opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, 
prostornog plana općine i provedba javne stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj 
rasprave, predlaganje programa zaštite potrebnih službenika i namještenika, te druga pitanja 
okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša od značaja za organizaciju rada,  u skladu sa zakonom 
lokalnih razmjera; i ovom Odlukom. 

- poslove pripreme akata u gospodarenju 
nekretninama u vlasništvu općine: prodaja 
nekretnina,uspostavljanje služnosti, najma IV. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG
stanova i zakup poslovnih prostora odnosno  UPRAVNOG ODJELA
javnih površina;

- poslove vođenja financijskog i materijalnog Članak 9.
poslovanja općine: izrade i izvršavanja 
Proračuna i Godišnjeg obračuna Proračuna Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu 
općine, razreza i naplate prihoda koji rada izrađuje nacrte općih akata, analiza, priprema 
pripadaju općini kao jedinici lokalne materijale za Općinsko vijeće, Općinsko 
samouprave, obavljanje računovodstvenih poglavarstvo, načelnika, te radna tijela Vijeća i 
poslova,  vođenje knjigovodstvenih Poglavarstva.  
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        Jedinstveni upravni odjel je dužan svojim 7.
radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana 
i pravnih osoba u skladu sa Statutom općina Gornja 
Vrba i zakonom.
                           Na temelju odredbe članka 2.Zakona o 
                                  savjetima mladih ( Narodne novine broj 23/07 ) članka 
V. SREDSTVA ZA  RAD   14. i članka 61. Statuta općine Gornja Vrba  ( Službeni 
             vjesnik Brodsko-posavske županije br. 03/06), 

Članak 10. Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 17. 
sjednici održanoj  12. 3. 2008.godine  donijelo je:

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela 
osiguravaju se u Proračunu općine Gornja Vrba i iz ODLUKU
drugih prihoda u skladu sa zakonom.

o osnivanju Savjeta mladih općine Gornja Vrba

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
OSNOVNE ODREDBE

Članak 11.
Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važenje Odluke o ustroju općinske uprave  Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. mladih općine Gornja Vrba ( u daljnjem tekstu: Savjet 
07/97“ ), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mladih ), broj članova , postupak izbora članova, 
ustroju općinske uprave  („Službeni vjesnik Brodsko- djelokrug i način rada Savjeta mladih, utjecaj Savjeta 
posavske županije br. 03/06“ ). mladih na rad predstavničkog tijela, način 

financiranja rada i programa, te ostala pitanja od 
značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od Članak 2.
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. Savjet mladih osniva se kao savjetodavno 

tijelo Općinskog vijeća općine Gornja Vrba sa ciljem 
OPĆINSKO  VIJEĆE aktivnog uključivanja mladih u javni život općine 

OPĆINE  GORNJA  VRBA Gornja Vrba.

Klasa  :  012-04/08-01/0
Urbroj:  2178/28-02-08/1 Članak 3.
U  Gornjoj  vrbi,  12. 3. 2008. godine

Mladi, u smislu ove Odluke su hrvatski 
Predsjednik  Vijeća državljani s prebivalištem na području općine Gornja 
   Stanko  Jurić, v.r. Vrba, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) 

godina života.

SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Savjet mladih općine Gornja Vrba ima pet 
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članova, uključujući predsjednika i zamjenika Članak 7.
predsjednika. 

 Općinsko vijeće općine Gornja Vrba  dužno je 
izabrati članove Savjeta mladih u roku od 30 dana od 

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH dana objave liste. 
           Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih 

Članak 5. tajnim glasovanjem, na način i po postupku 
utvrđenom Zakonom o lokalnoj i područnoj 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba  pokreće (regionalnoj) samoupravi u skladu s odredbama 
postupak izbora članova Savjeta mladih javnim Statuta općine Gornja Vrba  i Poslovnika o radu 
pozivom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba.
ove Odluke. Pri odabiru članova Savjeta mladih osobito će 

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči se voditi računa o zastupljenosti svih dobnih skupina i 
općine Gornja Vrba. spolova.

 Kandidate za članove Savjeta mladih Predsjednika i zamjenika predsjednika 
predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladim, Savjeta mladih biraju članovi Savjeta, sukladno 
učenici, studentski zborovi te drugi registrirani oblici Poslovniku o radu Savjeta mladih.
organiziranja mladih, sa sjedištem u općini Gornja 
Vrba.

Svojstvo predlagatelja za prijedlog kandidata MANDAT ČLANOVA I SAVJETA MLADIH
za izbor članova Savjeta dokazuje se izvatkom iz 
registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju Članak 8.
organizirani oblici mladih.
 Članovi Savjeta biraju se na dvije godine.

Članak 6. Općinsko vijeće općine Gornja Vrba  
           razriješit će člana Savjeta mladih prije isteka mandata 

Prijedlog kandidata za članove Savjeta naznačenog u stavku 1. ovog članka ukoliko 
mladih podnosi se u pisanom obliku Jedinstvenom neopravdano ne nazoči sjednicama Savjeta mladih , 
upravnom odjelu općine Gornja Vrba u roku od 15 ako navrši trideset (30) godina života, na osobni 
dana od dana objave javnog poziva. zahtjev, te ako je pravomoćnom sudskom presudom 
       Prijedlog obvezno sadrži sljedeće podatke: osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od šest mjeseci.
1. Naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja
2. Podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i 

godina rođenja, prebivalište) DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH
3. Obrazloženje prijedloga         

Članak 9.
Prijedlog mora biti ovjeren od ovlaštene 

osobe predlagatelja. U okviru svog djelokruga Savjet mladih:
Listu kandidata koji ispunjavaju uvijete za 

izbor u Savjet mladih utvrđuje Poglavarstvo općine - raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada 
Gornja Vrba. Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  koji su 

Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj od interesa za mlade i predlaže donošenje 
ploči u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje akata od značaja za unapređivanje položaja 
prijedloga. mladih na području općine Gornja Vrba,

- predlaže Općinskom vijeću općine Gornja 
Vrba  raspravu o pojedinim pitanjima od 
značaja za položaj mladih te predlaže način 
rješavanja navedenih pitanja , 
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- daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom Članak 12.
donošenja odluka, mjera,programa i drugih 
akata od osobitog značaja za unapređivanje Ukoliko se Programom rada Savjeta mladih 
položaja mladih na području općine Gornja za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba 
Vrba, osiguranja financijskih sredstava ista se osiguravaju u 

- izrađuje izvješće nadležnim tijelima o Proračunu općine Gornja Vrba na temelju odobrenog 
problemima mladih, po potrebi predlaže Financijskog plana koji je sastavni dio Programa rada.
mjere, odnosno program za otklanjanje             Za svoj rad članovi Savjeta mladih ne primaju 
nastalih problema, naknadu, ali imaju pravo na naknadu troškova vezanih 

- skrbi o informiranosti mladih, za rad u Savjetu mladih.
- potiče međusobnu suradnju Savjeta mladih Općina Gornja Vrba osigurava prostorije za 

općina, gradova i županija u RH te suradnju s rad Savjeta mladih.
odgovarajućim tijelima drugih zemalja.

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
      Članak 13.
 
NAČIN RADA SAVJETA MLADIH Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
Članak 10. posavske županije“. 

Savjet mladih održava redovite sjednice OPĆINSKO  VIJEĆE
najmanje jedanput u dva mjeseca. OPĆINE  GORNJA  VRBA
    Sjednice Savjeta mladih saziva i njima 
predsjedava predsjednik Savjeta mladih. Klasa  :  012-04/08-01/1

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati Urbroj:  2178/28-02-08/3
izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje 1/3 U  Gornjoj  vrbi,  12. 3. 2008. godine
članova Savjeta.

Predsjednik  Vijeća
   Stanko  Jurić, v.r.

Članak 11.

Savjet mladih donosi Poslovnik o radu 
Savjeta mladih u roku od 30 dana od dana 
konstituiranja.
       Poslovnik o radu Savjet mladih donosi 8.
većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi Program rada Savjeta za 
svaku kalendarsku godinu većinom glasova svih  Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o 
članova Savjeta najkasnije do 30.rujna tekuće godine komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 
za sljedeću kalendarsku godinu. 26/03  pročišćeni tekst i 82/04), te članka 30. Statuta 

Program iz stavka 2.ovog članka odobrava općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba . posavske županije” br. 03/2006.), Općinsko vijeće 

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o općine Gornja Vrba na svojoj   17. sjednici održanoj  
svom radu Općinskom vijeću općine Gornja Vrba  12. ožujka 2008. godine, donijelo je
najkasnije do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu 
godinu. P R O G R A M 

gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u općini Gornja Vrba 

za  2008. godinu
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I. OPĆE ODREDBE 3. Izrada potrebite dokumentacije i uređenje 
deponije komunalnog otpada u Donjoj Vrbi

Članak 1.
- Potrebita financijska sredstva u iznosu oko 

          Ovim Programom određuje se izgradnja 1.000.000,00 kn osigurat će se na sljedeći 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na način:
području općine Gornja Vrba za  2008. godinu za:

- iz komunalnog doprinosa i Proračuna općine   
- javne površine, 600.000,00 kn
- nerazvrstane ceste,
- groblja, - iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
- javnu rasvjetu, učinkovitost  400.000,00 kn 
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
       Programom se određuje opis poslova s 
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i Članak 3.
uređaja, te za nabavku opreme i iskaz financijskih 
sredstava potrebitih za ostvarivanje Programa s 1. Izrada projektne dokumentacije, rješavanje 
naznakom izvora financiranja po djelatnostima. imovinsko-pravnih odnosa za  nastavak 

izgradnje ceste Donja Vrba  Zadubravlje 
širine 5,5 m, dužine oko 1,3 km s asfaltnim 

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA zastorom.

Članak 2. 2. Potrebita financijska sredstva u iznosu oko 
220.000,00 kn osigurat će se u Županijskom 

1. Izgradnja okoliša mjesnog doma u Donjoj proračunu i iz drugih izvora (JANAF), a iz 
Vrbi, a posao obuhvaća izradu projektne Proračuna općine Gornja Vrba oko 
dokumentacije, te izgradnju okoliša koja se 100.000,00 kn za rješenje imovinsko-pravnih 
sastoji od iskopa i ravnanja terena, nasipanja i odnosa (ili zamjena zemljišta).
valjanja podloge, ugradnja rubnika, kockica, 
asfaltnog zastora, parkirnih mjesta i vanjske 3. Izgradnja cesta u Sjevernoj gospodarskoj 
rasvjete. zoni:

- Potrebita financijska sredstva u iznosu od a) Izgradnja ceste u neizgrađenom dijelu 
200.000,00 kn osigurat će se iz sredstava Sjeverne ulice, te izrada projektne 
komunalnog doprinosa i Proračuna općine. dokumentacije i ishođenje lokacijskih i 

građevinskih dozvola za sve ceste koje do 
2. Izgradnja dječjeg igrališta uz nogometno sada nisu izgrađene; izgradnja cesta s 

igralište u  Gornjoj Vrbi, a posao se sastoji od asfaltnim zastorom u zoni, ovisno o 
izrade projektne dokumentacije, izgradnje zanimanju poduzetnika.
igrališta po projektnoj dokumentaciji, te - Potrebita sredstva u iznosu 1.039.728,00 kn 
nabavke potrebite opreme, uređenje dječjeg osigurala bi općina iz komunalnog doprinosa 
igrališta u Donjoj Vrbi uz nogometno igralište i Proračuna općine u iznosu 539.728,00 kn; 
i u Ul. Matije Mesića. Županija 200.000,00 kn, te Ministarstvo 

gospodarstva, rada i poduzetništva u iznosu 
- Potrebita financijska sredstva u iznosu oko 300.000,00 kn.

100.000,00 kn osigurat će se iz sredstava 
komunalnog doprinosa, Proračuna općine i 
drugih izvora.
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IV. GRAĐENJE GROBLJA dijelu Gornje Vrbe ( Firovu ulicu, Brkićevu 
ulicu i ulicu na kč. br. 1324 ),

Članak 4.
-   Potrebita financijska sredstva u iznosu oko 

1. Pripreme za izradu projektne dokumentacije, 400.000,00 kn osigurala bi se iz Proračuna 
te ishođenje odgovarajućih dozvola za općine Gornja Vrba.
izgradnju groblja u Gornjoj Vrbi sukladno 
Prostornom planu općine Gornja Vrba. 2. Izrada projektne dokumentacije u Sjevernoj 

2. Potrebita sredstva u iznosu oko 20.000,00 kn g o s p o d a r s k o j  z o n i ,  t e  i z g r a d n j a        
osigurala bi se iz Proračuna općine Gornja vodoopskrbe u ulici Hrvatskih branitelja i 
Vrba. ulici Jure Piškovića u predvođenom iznosu od 

1.100.000,00 kn;  
V. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE       

- Potrebita sredstva osigurala bi se iz 
Članak 5. Općinskog proračuna u iznosu 600.000,00 

kn,  300.000,00 kn  od Ministarstva 
1.    Izgradnja mreža javne rasvjete za područje općine gospodarstva, rada i poduzetništva, 
u naseljima  s ugradnjom novih rasvjetnih tijela. 100.000,00 kn iz sredstava Fonda za 

regionalni razvoj, te 100.000,00 kn iz 
- Općina planira izvršiti rekonstrukciju Županijskog proračuna.

postojeće javne rasvjete ugradnjom 
betonskih stupova, kabela i rasvjetnih tijela u 
dijelu općine gdje do sada to nije izvedeno. VI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA
Osim toga, u planu je izrada projektne  ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
dokumentacije za izgradnju nove javne  OTPADNIH VODA
rasvjete u novonastalim ulicama, te sukladno 
financijskim mogućnostima,  izgradnja iste.    Članak 7.

- Potrebita financijska sredstva u iznosu od 
350.000,00 kn osigurala bi se iz Proračuna 1. Izrada izvedbene projektne dokumentacije za 
općine Gornja Vrba i komunalnog doprinosa. građenje objekata i uređaja za odvodnju i 

pročišćavanje otpadnih voda za dio naselja 
2. Izgradnja javne rasvjete u Sjevernoj ulici i Gornja Vrba («Klis») i Donju Vrbu, te u 

ulici Hrvatskih branitelja Sjevernoj gospodarskoj zoni; 
- Potrebita financijska sredstva za izvođenje 

ovih radova, uključujući i izradu projektne - Potrebita financijska sredstva osigurat će se u 
dokumentacije za sve ulice koje nemaju iznosu oko 400.000,00 kn na sljedeći način:
izgrađenu javnu rasvjetu, u ukupnom iznosu 
650.000,00 kn osigurala bi u iznosu -  240.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda,
450.000,00 kn općina iz sredstava -  160.000,00 kn iz sredstava  Proračuna 
komunalnog doprinosa i Proračuna, a oko općine,
200.000,00 kn osiguralo bi Ministarstvo 
gospodarstva, rada i poduzetništva. 2. Izgradnja sustava odvodnje u Gornjoj Vrbi, 

južno od željezničke pruge.
VI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA

OPSKRBU PITKOM VODOM - Potrebita financijska sredstva u iznosu oko 
12.000.000,00 kn osigurat će se na sljedeći 

Članak 6. način:
              -    20% iznosa, odnosno 2.400.000,00 

1.    Izgradnja  vodoopskrbe u Donjoj Vrbi, u kn iz sredstava Hrvatskih voda,
dijelu koji nije izgrađen u 2007. godini, i 
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              -    50% iznosa, odnosno 6.000.000,00 Članak 1.
kn iz   sredstava fonda EIB II

       -    3.360.000,00 kn iz sredstava         Ovim Programom određuje se održavanje 
Proračuna općine, komunalne infrastrukture u 2008. godini na području 

            -    200.000,00 iz sredstava Brodsko- općine Gornja Vrba za komunalne djelatnosti:
posavske županije

             -    p l a ć a n j e  v o d n o g  d o p r i n o s a  1. odvodnja atmosferskih voda,
40.000,00 kn iz sredstava Proračuna 2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
općine    Gornja Vrba. čišćenje javnih površina,

3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,

VII. ZAVRŠNE ODREDBE 5. održavanje groblja i
6. javna rasvjeta.

Članak 8.
      Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje 

    Ovaj Program stupa na snagu danom se:
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije”, a primjenjuje se od  1. siječnja - opis i opseg poslova održavanja s procjenom 
2008. godine. pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebitih za 
OPĆINSKO  VIJEĆE ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

OPĆINE  GORNJA  VRBA financiranja.

Klasa  :  363-02/08-01/2
Urbroj:  2178/28-02-08-2 Članak 2.
U  Gornjoj  vrbi,  12. ožujka 2008. godine

       U 2008. godini održavanje  komunalne 
Predsjednik  Vijeća infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 
   Stanko  Jurić, v.r. Gornja Vrba obuhvaća:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

9. - redovito čišćenje slivnika  rigolica za 
odvodnju atmosferskih voda na području 
cijele općine najmanje dva puta godišnje  

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o (svibanj  prosinac).
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 
26/03  pročišćeni tekst i 82/04.) i članka 30. Statuta II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-  KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
posavske županije” br. 3/2006.), Općinsko vijeće  JAVNIH POVRŠINA
općine Gornja Vrba na svojoj 17. sjednici održanoj  
12. ožujka 2008. godine, donijelo je        Redovito čišćenje javnih površina (trgova 

pješačkih zona otvorenih odvodnih kanala, dječjih 
P R O G R A M igrališta i javnih prometnih površina):

održavanja komunalne infrastrukture - mehaničko čišćenje i metenje okoliša 
za djelatnosti  iz članka 22. Zakona o općinske zgrade i svih društvenih objekata u 
komunalnom gospodarstvu u općini vlasništvu općine, po potrebi u tijeku cijele 

Gornja Vrba za 2008. godinu godine,
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- redovito čišćenje otvorenih odvodnih kanala V. ODRŽAVANJE GROBLJA
uz redovitu košnju  od svibnja do listopada,

- redovita košnja trave na trgu, ispred - košnja i čišćenje groblja, te odvoz otpada na 
društvenih objekata od svibnja do listopada, deponij (ožujak  listopad)

- redovita košnja trave na dječjim igralištima i 
ostalim javnim površinama od svibnja do Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju 
listopada, se u iznosu od 8.000,00 kn iz sredstava komunalne 

- odvoz ostataka trave i ostalog otpada na naknade.
deponiju

- rezanje stabala i uklanjanje istih.
VI. JAVNA RASVJETA

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju 
se u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn iz sredstava - utrošak električne energije za javnu rasvjetu, 
komunalne naknade. oko 122.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete na području cijele 
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA općine uz popunjavanje pojedinih ulica 

rasvjetnim tijelima-  70.000,00 kn;
- obnova zelenila na trgu,
- nabavka i sadnja ukrasnog drveća na trgu,    Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju 
- nabavka i ugradnja stupova ili sl. za se u iznosu od 192.000,00 kn iz sredstava komunalne 

sprečavanje parkiranja na trgu, naknade.
- nabavka i ugradnja oglasne ploče na trgu u 

Gornjoj Vrbi, te kod mjesnog doma u Donjoj 
Vrbi. Članak 3.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u          Ako se tijekom 2008. godine sredstva od 
ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od komunalne naknade ne ostvare u predviđenom iznosu, 
10.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. srazmjerno će se smanjiti održavanje pojedine 

komunalne djelatnosti, a za nepredviđene dodatne i 
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH neophodne radove financiranje će se osigurati iz 
 CESTA I POLJSKIH PUTEVA ostalih sredstava Proračuna općine Gornja Vrba.

- saniranje nerazvrstanih cesta kamenim 
agregatom 0-60 i 0-30 Članak 4.

a) Ulica Vladimira Nazora  20 m3  Ovaj Program stupa na snagu danom 
b) Firova ulica  30 m3 objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-
c) Brkićeva ulica  50 m3 posavske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 
d) Ostale ulice  oko 400 m3 2008. godine.
e) Uređenje poljskih puteva  800 m3
f) Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama, OPĆINSKO  VIJEĆE

po potrebi OPĆINE  GORNJA  VRBA
g) Izmuljivanje odvodnih kanala, te iskopanih 

po potrebi. Klasa  :  363-02/08-01/3
Urbroj:  2178/28-02-08-2

     Radovi bi se izvodili u vremenu od ožujka do U  Gornjoj  vrbi,  12. ožujka 2008. godine
studenog, a čišćenje snijega po potrebi.
     Sredstva za izvršenje ovih radova, predviđaju Predsjednik  Vijeća
se u ukupnom iznosu od 240.000,00 kn, a financirat će    Stanko  Jurić, v.r.
se iz sredstava komunalne naknade.
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10. na rok od 5 (pet) godina. 
          Rok teče od dana sklapanja Ugovora o 
koncesiji u skladu s ovom Odlukom.

Na temelju  članka 12. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 26/03  
pročišćeni tekst), Zakona o izmjenama i dopunama IV.
Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne 
novine» br. 82/04,110/04 i 178/04.)  te  članka  30.            Godišnja naknada za koncesiju dimnjačarskih 
Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik poslova iznosi 3.000,00 kn godišnje i plaća se u korist 
Brodsko-posavske županije” br. 03/06), Općinsko Proračuna općine Gornja Vrba.
vijeće općine Gornja Vrba na 17. sjednici održanoj 12.             Naknada za koncesiju, korisnik je u obvezi  
ožujka  2008. godine, donijelo je platiti odjednom, u punom iznosu, u roku od 15 dana 

nakon isteka svake pojedine godine trajanja koncesije.
O D L U K U

o dodjeli koncesije  za obavljanje dimnjačarskih V.
poslova  na području općine Gornja Vrba

            Koncesija se daje uz cijene usluga navedene u 
ponudi korisnika koncesije kako slijedi:

I.
1.  Čišćenje dimnjaka u domaćinstvu  5,00 kn/m 

        Na temelju javnog natječaja od 8. veljače dužnom za dimnjake do 7 m , a svaki daljnji 
2008. godine, objavljenog u tjedniku «Posavska metar 2 kn/m. 
Hrvatska», Općinsko vijeće općine Gornja Vrba 2. Spaljivanje dimnjaka  50,00 kn /h
prihvaća ponudu poduzeća   „ Jureković“ d.o.o. iz 3. Vađenje čađi  35,00 kn/kom
Slavonskog Broda, Eugena Kumičića 100 (u daljnjem 4. Čišćenje žarnih cijevi ( centralne peći)  5,00 
tekstu: Korisnik koncesije), te daje Korisniku kn/m
koncesije koncesiju za obavljanje dimnjačarskih 5. Ispitivanje funkcionalnosti dimnjaka  2,00 
poslova. kn/ 1 kw
             Dimnjačarske poslove Korisnik koncesije 6. Izdavanje atesta za dimnjak za kućne 
obavljat će na području općine Gornja Vrba. priključke  180,00 kn

7. Izdavanje atesta za dimnjak za velika trošila  
2,00 kn/1 kw

II. 8. Norma sat  50,00 kn/kom

            Komunalna djelatnost dimnjačarskih poslova, U cijene nije uračunat PDV 22%.
a koja se daje u koncesiju temeljem ove Odluke  
određena je Zakonom o komunalnom gospodarstvu i        Korisnik koncesije dužan je naplaćivati 
Zakonom o zaštiti od požara. pruženu uslugu prema prihvaćenim cijenama, na 
           Dimovodni objekti koji se obvezno temelju ispostavljenog pisanog računa.
pregledavaju, odnosno čiste i rokovi pregleda i 
čišćenja određeni su Odlukom o organizaciji i 
obavljanju dimnjačarskih poslova(“Službeni vjesnik VI.
Brodsko-posavske županije” br. 05/97).

         Na temelju ove Odluke sklapa se ugovor o 
koncesiji koji mora sadržavati sve elemente propisane 

III. čl. 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
         Ugovor o koncesiji za davatelja koncesije 

          Koncesija za obavljanje dimnjačarskih potpisuje načelnik.
poslova na području općine Gornja Vrba dodjeljuje se          Korisnik koncesije je u obvezi danom potpisa 
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Ugovora dostaviti instrument osiguranja plaćanja , na Članak 1.
ime jamstva za ispunjenje Ugovora.  

       Ovom se Odlukom utvrđuje:

VII. & područje zone u općini, ovisno o pogodnosti 
položaja određenog područja i stupnja 
opremljenosti objektima i uređajima          Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
komunalne infrastrukture,«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

& jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 
OPĆINSKO  VIJEĆE po vrsti objekata i uređaja komunalne 

OPĆINE  GORNJA  VRBA infrastrukture i po pojedinim zonama, 
određena u kunama po m3 građevine,

Klasa  :  363-02/08-01/1 & način i rokovi plaćanja komunalnog 
Urbroj:  2178/28-02-08-4 doprinosa,
U  Gornjoj  vrbi,  12. ožujka 2008. godine & opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u 

pojedinačnim slučajevima može odobriti 
Predsjednik  Vijeća djelomično ili potpuno oslobađanje od 
   Stanko  Jurić, v.r. plaćanja komunalnog doprinosa,

& izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos 
za slučaj potpunog ili djelomičnog 
oslobađanja od plaćanja komunalnog 
doprinosa.

11.

Članak 2.

 Na temelju članka 31.i 32. Zakona o        Komunalni doprinos je novčano javno 
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata 
 br. 26/03  pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04) i i uređaja komunalne infrastrukture: javne površine, 
članka 30. Statuta općine Gornja Vrba   („Službeni nerazvrstane ceste, groblja i krematorije i javnu 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/06), rasvjetu.
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 17. sjednici - Javnim površinama smatraju se javne zelene 
održanoj 12.03.2008.godine, utvrdilo je pročišćeni površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni 
tekst Odluke o komunalnom doprinosu. odvodni kanali, trgovi, dječja igrališta, parkovi i sl.
           Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o - Nerazvrstanim cestama smatraju se prometne 
komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Brodsko- površine, a koje nisu razvrstane ceste, te gospodarenje 
posavske županije“ br. 15/04), te njene izmjene i cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.
dopune objavljene u „Službenom vjesniku Brodsko- - Grobljem i krematorijem smatra se prostor i 
posavske županije“ br. 22/06 i „Službenom vjesniku zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika , te 
Brodsko-posavske županije“ br. 29/07, u kojima je ukop i kremiranje pokojnika.
naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu. - Pod pojmom «javna rasvjeta» razumijeva se 

upravljanje , izgradnja i održavanje objekata javne 
O D L U K U rasvjete, uključivo podmirenje troškova električne 

energije za osvjetljenje javnih površina i cesta koje 
o komunalnom doprinosu prolaze naseljem.

(pročišćeni tekst)
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Članak 3. Članak 7.

       Komunalni je doprinos prihod Proračuna        Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 
općine Gornja Vrba. utvrđuje se po zonama iz članka 6. i po vrsti objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. ove 
Odluke izraženo u kunama po m3 (prostornom metru) 

Članak 4. građevine koja se gradi kako slijedi:

       Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne PRVA ZONA
čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno 
investitor. - Javne površine              3,00 kn/m3
       Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik - Nerazvrstane ceste 
građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u (asfaltni kolnik)          20,00 kn/m3
podmirenju troškova izgradnje objekata i  uređaja (makadamski kolnik)    9,00 kn/m3
komunalne infrastrukture utvrđenih Programom - Javna rasvjeta               5,00 kn/m3
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   
za svaku kalendarsku godinu koji donosi Općinsko Ukupno varijanta kolnik  asfalt          28,00 kn/m3
vijeće. Ukupno varijanta kolnik  makadam   17,00 kn/m3

Članak 5. DRUGA ZONA

         Sredstvima komunalnog doprinosa financira - Javne površine              2,00 kn/m3
se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i - Nerazvrstane ceste 
uređaji komunalne infrastrukture (javne površine, (asfaltni kolnik)          18,00 kn/m3
nerazvrstane ceste, groblja i krematoriji, javna (makadamski kolnik)    8,00 kn/m3
rasvjeta), rušenje postojećih objekata i uređaja, - Groblja i krematoriji     2,00 kn/m3
premještanje postojećim nadzemnih i podzemnih Javna rasvjeta               5,00 kn/m3
instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.   

Ukupno varijanta kolnik  asfalt          27,00 kn/m3
Ukupno varijanta kolnik  makadam   17,00 kn/m3

Članak 6.

         Ovisno o pogodnosti položaja određenog TREĆA ZONA
područja i stupnja opremljenosti objektima i 
uređajima komunalne infrastrukture na području - Javne površine              2,00 kn/m3
općine utvrđuju se zone kako slijedi: - Nerazvrstane ceste 

(asfaltni kolnik)          20,00 kn/m3
- PRVA. ZONA   obuhvaća  područje naselja (makadamski kolnik)    8,00 kn/m3

Gornja Vrba. - Javna rasvjeta               5,00 kn/m3
- DRUGA ZONA   obuhvaća područje naselja    

Donja Vrba. Ukupno varijanta kolnik  asfalt          27,00 kn/m3
- TREĆA ZONA  obuhvaća područje Sjeverne Ukupno varijanta kolnik  makadam   15,00 kn/m3

gospodarske zone i Južne gospodarske zone                                                 
uključujući i dio zone predviđene za lučko 
područje. Članak 7a. 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 
za izgradnju komunalne građevine u zoni određenoj 
za poljoprivrednu djelatnost izražena po m3 
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građevine iznosi 10,00 kn/m3. izgraditi u skladu s Programom građenja 
Za sve otvorene građevine ( otvoreni bazeni, objekata i uređaja  komunalne infrastrukture,

otvorena gradilišta, manipulativni prostor, parkirni 5. obvezu općine Gornja Vrba o razmjernom 
prostor, interne ceste, nogostupi i druge otvorene povratu sredstava u odnosu na izgrađenost 
građevine) komunalni doprinos obračunava se po m2 objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
građevine koja se gradi na građevnoj čestici i iznosi iz točke 4. ovog stavka i ostvareni priliv 
5,00 kn7m2. sredstava.

       Akt na temelju kojeg se može graditi ne može 
Članak 8. se izdati prije nego je izvršena uplata komunalnog 

           doprinosa ili kod obročne uplate nakon izvršene 
   Komunalni doprinos obračunava se u skladu s uplate prvog obroka.
obujmom, odnosno po m3  građevine koja se gradi  na         Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može 
građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja se izjaviti žalba mjerodavnom drugostupanjskom 
zbog građenja nove građevine, ili kada se postojeća tijelu putem prvostupanjskog tijela.
građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni 
doprinos obračunava se na razliku u obujmu u odnosu 
na prijašnju građevinu. Članak 11.
       Način utvrđivanja obujma građevine za 
obračun komunalnog doprinosa propisuje ministar u         Obveznik komunalnog doprinosa može uz 
čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo. suglasnost općine Gornja Vrba sam snositi troškove 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
iz članka 2. ove Odluke, te mu se ti troškovi priznaju u 

Članak 9. iznos komunalnog doprinosa pod uvjetom utvrđenim 
pisanim ugovorom s općinom Gornja Vrba.

 Visina komunalnog doprinosa izračunava se       Obveznik komunalnog doprinosa plaća 
množenjem obujma građevine, odnosno tlocrtne komunalni doprinos u roku 15 dana po izdavanju 
površine građevine i jedinične vrijednosti rješenja o komunalnom doprinosu, a može platiti 
komunalnog doprinosa po m3 građevine propisane komunalni doprinos  u obrocima i to:
člankom 7. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina - 30% utvrđenog komunalnog doprinosa 
nalazi.     odmah po dobivanju rješenja , a ostatak 

najduže u 24 jednaka mjesečna obroka.
  

Članak 10.     Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa 
kojemu se rješenjem o komunalnom doprinosu 

         Rješenje o visini komunalnog doprinosa omogući plaćanje u obrocima, dužan je dostaviti 
donosi Jedinstveni upravni odjel općine Gornja Vrba u jedno od sljedećih instrumenata osiguranja plaćanja 
postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po (sukladno čl.121. Općeg poreznog zakona, NN 
službenoj dužnosti po primitku dokumentacije koju 127/00, 86/01 i 150/02- pročišćeni tekst):
dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na - neopozivu garanciju banke ili druge 
temelju kojeg se može graditi. financijske organizacije ovlaštene za 
        Rješenje iz stavka 1. obvezatno sadrži: obavljanje platnog prometa;
1. Iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je - zalog vrijednosnih papira- vrijednosnica 

obveznik dužan platiti, (vlasničkih i vjerovničkih) i tražbina 
2. Način i rokove plaćanja komunalnog - ( uključujući i tražbine po osnovi udjela u 

doprinosa, kapitalu)
3. Prikaz načina obračuna komunalnog - prijedlog za upis založnog prava na 

doprinosa za građevinu koja se gradi, nekretninama i prava građenja
4. Popis objekata i uređaja komunalne - jamstvo druge osobe uz uvjet da osoba koja 

infrastrukture koje će općina Gornja Vrba vlastitim jamstvom osigurava naplatu mora 
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biti vlasnik imovine koja odgovara visini        Komunalni doprinos ne plaća se za građevine 
komunalnog doprinosa; za  koje u skladu sa Zakonom o gradnji nije potrebita 

građevinska dozvola.
Potvrdu o uplati komunalnog doprinosa, 

odnosno prve rate komunalnog doprinosa, kod 
obročnog plaćanja, izdaje Jedinstveni upravni odjel. Članak 13.

Kod obročnog plaćanja obveznik treba prije 
izdavanja potvrde o plaćanju priložiti u Jedinstveni         Za potpuno ili djelomično oslobađanje   od 
upravni odjel instrument osiguranja plaćanja plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 12. ove 
sukladno stavku 3. ovog članka. Odluke, komunalni doprinos će se namiriti iz 
    Za neisplaćene obroke obračunava se kamata Proračuna općine Gornja Vrba.
u visini eskontne stope NBH, a na dospjele neplaćene 
obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja 
se plaća na neplaćene javne prihode. Članak 14.
     Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa 
neće biti omogućeno plaćanje komunalnog doprinosa      Ako nije izgrađena komunalna infrastruktura 
ako je iznos komunalnog doprinosa do 5.000.00 kn. za koju je plaćen komunalni doprinos na lokaciji na 

kojoj se namjerava izgraditi građevina , općina Gornja 
Vrba je obvezna izgraditi tu komunalnu infrastrukturu 

Članak 12. u roku od 4 godine, računajući od dana uplate 
komunalnog doprinosa.

           Od plaćanja komunalnog doprinosa u       Ukoliko pristupni put nije javna prometna 
potpunosti se oslobađaju: površina, imovinsko pravne odnose na cijelom profilu 

i dužini javno prometne površine, prema projektnoj 
1. Općina Gornja Vrba, dokumentaciji ili lokacijskoj dozvoli dužan je riješiti 
2. Hrvatska vojska investitor.
3. Vjerske organizacije,         Po rješenju imovinsko pravnih odnosa 
4. Ustanove školskog obrazovanja, obveza općine Gornja Vrba teče od dana rješavanja tih 
5. Ustanove zdravstvene i socijalne zaštite, odnosa. 
6. Registrirane udruge građana sa sjedištem na 

području općine Gornja Vrba,
7. Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog Članak 15.

branitelja iz Domovinskog rata, članovi 
obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog           Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 
branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj općinski 
Domovinskog rata od I. do X. skupine za načelnik ako utroši sredstva komunalnog doprinosa 
odgovarajući stambenu površinu prema broju protivno njihovoj namjeni.
članova obitelji i to:           Novčana kazna naplaćena po ovoj Odluci 

a) samac  35 m2 prihod je Proračuna općine Gornja Vrba
b) dvočlana obitelj  45 m2
c) tročlana obitelj  60 m2
d) za svakog daljnjeg člana  10 m2, ukoliko ovu Članak 16.

pogodnost već nisu iskoristili.
            Danom primjene ove Odluke prestaje važiti 
      Od plaćanja komunalnog doprinosa Odluka o komunalnom doprinosu (“Službeni vjesnik 
djelomično se mogu osloboditi pravne i fizičke osobe Brodsko-posavske županije”, br. 15/04).
na temelju posebne odluke Općinskog vijeća ako ono  
ocijeni da je objekt koji se gradi od posebnog interesa 
za općinu Gornja Vrba.
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Članak 17. I

         Odluka stupa na snagu osmog dana od dana Odobrava  se  prodaja  nekretnine - zemljišta,  
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko- označenog  kao  k.č.br.  244  oranica  i  pašnjak  
posavske županije”. Vrbsko,  površine  89.285m2,  upisana  u  zk.ul.  1619  

k.o.  Vrba.
OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  GORNJA  VRBA Prodaja  navedenih  nekretnina  će  se  izvršiti  
putem  javnog  nadmetanja,  a  početna  cijena  u  

Klasa  :  944-10/08-01/1 iznosu  od  803.565,00 kn  (9 kn/m2)  utvrđena  je  na  
Urbroj:  2178/28-04-08/2 temelju  procjene  Porezne  uprave  Slavonski  Brod  
U  Gornjoj  vrbi,  12. ožujka 2008. godine koja  je  sastavni  dio  ove  Odluke.

Predsjednik  Vijeća
   Stanko  Jurić, v.r. II

Ovlašćuje  se  načelnik  općine  Gornja  Vrba  
da  u  smislu  ove  Odluke  sklopi  Ugovor  o  prodaji  
navedene  nekretnine.

12.
III

Na  temelju  čl.  391.  Zakona  o  vlasništvu  i Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
d rugim  stvarnim  pravima  (NN  br.  91/96)  čl.  48.  od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  Brodsko-posavske  županije".
samoupravi  ("NN"  br.  33/01,  60/01-vjerodostojno  
tumačenje),  te  čl.  14.  točka  3.  Statuta  općine  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  OPĆINE  GORNJA  VRBA
županije"  br.  03/06),  Općinsko  poglavarstvo  
općine  Gornja  Vrba  na  svojoj  24.  sjednici  Klasa  :  945-01/08-01/2
održanoj  7. 3. 2008.  godine,  donijelo  je Urbroj:  2178/28-03-08/4

U  Gornjoj  vrbi,  7. 3. 2008.
ODLUKU

Načelnik
o  prodaji  nekretnine   Niko  Pavić,ing.str.,v.r.
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1. 1. CIVILNA  ZAŠTITA

Sukladno   p roc jen i   ugroženos t i   
Na  temelju  članka  28.  stavak  1.  alineja  1.  stanovništva,  materijalnih  i  kulturnih  dobara  i  

Zakona  o  zaštiti  i  spašavanju  ("NN"  br.  174/1.)  i  okoliša,  Planu  zaštite  i  spašavanja,  srednjoročnom  
članka  31.  Statuta  općine  Klakar  ("Službeni  planu  razvoja,  osobnom  i  materijalnom  sklopu,  te  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  1/06.),  usklađeno  s  osiguranim  financijskim  sredstvima  u  
Općinsko  vijeće  općine  Klakar  na  svojoj  25.  Proračunu  općine  Klakar,  a  sa  ciljem  razvoja  
sjednici  održanoj  21.  veljače  2008.  godine,  donosi vlastitih  sposobnosti  za  djelovanje  službi  i  pravnih  

osoba  za  djelovanje  na  sprečavanju  i  otklanjanju  
SMJERNICE štetnih  posljedica  koje  nadilaze  mogućnosti  

djelovanja  službi  i  pravnih  osoba  kojima  je  zaštita  
za  organizaciju  i  razvoj  sustava  zaštite  i  i  spašavanje  ljudi  i  materijalnih  dobara  redovita  
spašavanja  na  području  općine  Klakar  u  djelatnost,  za  zapovjedništva,  postrojbe  i  druge  

2008. g. sposobnosti  civilne  zaštite  iskazuju  se  prioriteti  
materijalno-tehničkog  razvoja  (nabava  osobne  i  
skupne  opreme),  te  planirati  provođenje  

Sukladno  razmjeru  opasnosti,  prijetnji  i  osposobljavanja,  uvježbavanja  i  druge  aktivnosti.
posljedica  nesreća,  većih  nesreća  i  katastrofa  
utvrđenih  Procjenom  ugroženosti  ljudi,  okoliša,  Općina  Klakar  je  imenovala  operativne  
materijalnih i  kulturnih  dobara,  sa  ciljem  zaštite  i  snage  na  svom  području,  a  koje  čine:
spašavanja  ljudi,  materijalnih  dobara,  te  okoliša  
kao  i  ravnomjernog  razvoja  svih  nositelja  sustava  - Stožer  zaštite  i  spašavanja  općine  Klakar
zaštite  i  spašavanja  (civilna  zaštita,  vatrogasne  
postrojbe  i  zapovjedništva,  udruge  građana  od  Rb Ime i prezime, funkcija, radno mjesto
značaja  za  zaštitu  i  spašavanja,  službe  i  pravne  
osobe  koje se  zaštitom  i  spašavanjem  bave  u  1. Josip  Stanić,  Zapovjednik,  načelnik  općine
okviru  redovne  djelatnosti)  donose  se  ove  
Smjernice  za  organizaciju  i  razvoj  sustava  za  2. Anka  Pejić,  Član,  administrativna  tajnica
zaštitu  i  spašavanje  u  2008. g.,  a  koje s e  odnose  
na  sljedeće: 3. Davor  Gusak,  Član,  vođa  graničnog  

sektora  (PP  Brodsko-posavska)

OPĆINA  KLAKAR
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4. Jadranka  Čorluka,  Član,  djelatnica  3. SKLONIŠTA
područnog  ureda  za  zaštitu  i  spašavanje

Kako  na  području  općine  još  nema  niti  
5. Ivan  Vuleta,  Član,  zapovjednik  JVP  grada  jedno  izgrađeno  sklonište  osnovne  zaštite  to  će  s e 

Slavonskog  Broda nastojati  predvidjeti  njihova  gradnja  kod  izgradnje  
velikih  objekata.

6. Tvrtko  Filajdić,  Član,  djelatnik  Za  javna  skloništa  u  vlansištvu  općine  ne  
Veterinarske  ambulante  Gornja  Bebrina predviđaju  se  posebne  aktivnosti  i  projekti  osim  

ako  to  neke  izvanredne  okolnosti  ne  budu  
7. Marko  Kudrić,  Član,  djelatnik  hitne  zahtijevale.

medicinske  pomoći

4. UDRUGE  GRAĐANA  OD  INTERESA 
- Zapovjedništvo  civilne  zaštite  ZA  ZAŠTITU  I  SPAŠAVANJE

Rb. Ime  i  prezime,  Funkcija,  Radno  mjesto Od  udruga  koje  su  od  interesa  za  zaštitu  i  
spašavanje  na  području  općine  Klakar  djeluju:

1. Jadranka  Ćorluka,  Zapovjednik,  djelatnica  
područnog  ureda  za  zaštitu  i  spašavanje - Lovačko  društvo  "Jelas"  Ruščica - 

predsjednik  Vlado  Štefanek,  prof.,  
2. Ivan  Pavić,  Član,  voditelj  sektora  temeljne  Slavonski  Brod

PP
- Športsko  ribolovna  udruga  "Graničar"  

3. Dinko  Saje,  Član,  djelatnik  u  Klakar - predsjednik  Franjo  Pejić,  Klakar
Veterinarskoj  ambulanti  Gornja  Bebrina

- Gradsko  društvo  Crvenog  križa,  Slavonski  
4. Alojz  Balunović,  Član,  zamjenik  načelnika  Brod

općine  Klakar
Za  navedene  udruge  sukladno  podnesenim  

5. Borislav  Vuleta,  Član,  djelatnik  JVP  grada  programima  i  razvojnim  projektima  prihvaćamo  i  
Slavonskog  Broda financiramo  one  koji  doprinose  njihovom  

materijalno tehničkom  opremanju  i osposobljavanju  
6. Marija  Jednobrković, Član,  djelatnica  i  usavršavanju  kadrova  što  doprinosi  i  

Medicine  rada  Slavonski  Brod unapređenje  zaštite  i  spašavanja.

Za  osiguranje  uvjeta  za  provođenje  
evakuacije,  zbrinjavanja  i  sklanjanja  ljudi  i  5. SLUŽBE  I  PRAVNE  OSOBE  KOJE  SE
materijalnih  dobara,  te  drugih  aktivnosti  iz  mjera  ZAŠTITOM  I  SPAŠAVANJEM  BAVE  U
zaštite  i  spašavanja  za  2008. g.  ne  predviđaju  se  OKVIRU  SVOJE  REDOVNE 
ninakvi  dodatni  uvjeti  osim  onih  koji  se  i  do  sada   DJELATNOSTI
provode  kroz  postojeće  službe,  tijela  i  pravne  
osobe.  Međutim,  prema  ukazanoj  potrebi  Za  službe  i  pravne  osobe  koje  se  uz  svoje  
osiguravat  će  se  i  dodatni  izvanredni  uvjeti. redovne  djelatnosti  bave  zaštitom  i  spašavanjem,  

prati  se  njihova  aktivnost,  razvoj  i  projekti,  te  se  
zajednički  sudjeluje  u  onima  koje  su  od  

2. VATROGASTVO obostranog  interesa,  što  će  se  činiti  i  ubuduće.
Pravne  i  fizičke  osobe  s  područja  općine  Klakar:

Na  području  općine  Klakar  vatrogasnu  
zaštitu  obavlja  Javna  vatrogasna  postrojba  grada  - "Prijevoz  i  građevinarstvo  Rašić",  vl.  
Slavonskog  Broda,  te  se  u  Općinskom  proračunu  Marko  Rašić,  Ruščičkih  žrtava  91,  
osigurana  potrebna  sredstva  za  sufinanciranje  iste. Ruščica

Pravne  i  fizičke  osobe  (nemaju  sjedište  na  
području  općine  Klakar)  koje  koncesijskim  
ugovorom  obavljaju usluge  na  području  općine:
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- "Jakob  Becker" d.o.o.  Vrbskih  žrtava,  2.
Gornja  Vrba - usluge  odvoza  i  zbrinjavanja  
komunalnog  otpada

Poglavarstvo  općine  Klakar  na  29.  
- "Palma" d.o.o.  A. Štampara  51,  Slavonski  sjednici  održanoj  21.  veljače  2008.  godine,  

Brod - Usluge  prijevoza  i  ukopa  pokojnika  temeljem  članka  325.  Zakona  o  prostornom  
i  održavanje  groblja  na  području  općine. uređenju  i  gradnji  ("Narodne  novine"  broj  76/07)  

i  članka  14.  Uredbe  o  javnoj  raspravi  u  postupku  
donošenja  prostornih  planova  ("Narodne  novine"  

6. FINANCIRANJE  SUSTAVA  ZAŠTITE broj  101/98,  39/04.  i  45/04.)  i  članka  54.  Statuta  
I  SPAŠAVANJA općine  Klakar  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

posavske  županije"  broj  1/2006.),  donosi
Tijekom  2008.  godine  i  nadalje  vodit  će  

se  više  računa  o  financiranju  sustava  zaštite  i  ZAKLJUČAK
spašavanja, a  posebno  operativnih  skaga,  te  službi,  
pravnih  osoba  i  udruga  koje  se  u  svojoj  o  utvrđivanju  konačnog  Prijedloga  
djelatnosti  bave  zaštitom  i  spašavanjem  ili  Urbanističkog  plana  uređenja  "Radne  zone - 
neposredno  sudjeluju  u  tom  sustavu. luke  Bjeliš"

Sredstva  za  navedene  namjene  će  biti  
osigurana  u  Proračunu  općine  Klakar  za  2008. g.  I
u  iznosu  od  20.000,00 kuna.

Prihvaća  se  Izvješće  o  javnoj  raspravi  o  
Prema  prijedlogu  Područnog  ureda  za  prijedlogu  Urbanističkog  plana  uređenja  "Radne  

zaštitu  i  spašavanje  Slavonski  Brod  i  prema  listi  zone - luke Bjeliš"  i  utvrđuje  Konačni  prijedlog  
prioriteta  općine  Klakar  navedena  proračunska  Urbanističkog  plana  uređenja  "Radne  zone - luke  
sredstva  bit  će  utrošena  za  sustav  dojavljivanja  i  Bjeliš".
uzbunjivanja.

OPĆINSKO  VIJEĆE II
OPĆINE  KLAKAR

Konačni  prijedlog  Urbanističkog  plana  
Klasa  :  021-05/08-02/2 uređenja  "Radne  zone - luke  Bjeliš"  upućuje  se  na  
Urbroj:  2178/07-02-08-1 donošenje  Općinskom  vijeću,  uz  prethodno  
Klakar,  21.  veljače  2008. g. pribavljanje  suglasnosti,  mišljenja  i  potvrda,  koje  

su  propisane  posebnim  zakonom.
    Predsjednik
Općinskog  vijeća
  Stipo  Martić, v.r. III

Jedinstveni  upravni  odjel  općine  Klakar  
provest  će  ovaj  Zaključak.

IV

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
donošenja.

V

Ovaj  Zaključak  objavljuje  se  u  
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije"
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OPĆINSKO  POGLAVARSTVO               Predsjednik
OPĆINE  KLAKAR Općinskog  poglavarstva

Josip  Stanić, dipl.geod., v.r.
Klasa  :  350-02/07-01/4
Urbroj:  2178/07-03-08-9
Klakar,  21.  veljače  2008. g.
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7. II

Za  novog  potpisnika  financijske  
Na  temelju  članka  16.  Poslovnika  dokumentacije  imenuje  se

Općinskog  poglavarstva  općine  Okučani  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  - Kristina  Hudolin, v.d.  direktor  "Sloboštine" 
broj  10/02),  Općinsko  poglavarstvo  općine  d.o.o.  za  komunalne  djelatnosti  Okučani.
Okučani  na  svojoj  44.  sjednici  održanoj  25.  
veljače  2008.  godine,  donijelo  je

III
ODLUKU

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
o  ukidanju  ovlaštenja  potpisniku  financijske  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

dokumentacije Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
I OPĆINE  OKUČANI

Ukida  se  Danijelu  Marušiću,  dosadašnjem  Klasa  :  023-05/08-01/39
direktoru  "Sloboštine" d.o.o.  za  komunalne  Urbroj:  2178/21-02-08-01
djelatnosti  Okučani  ovlaštenje  za  potpisivanje  Okučani,  25.  veljače  2008. godine
financijske  dokumentacije  Društva.

        Predsjednik
Aco  Vidaković, v.r.

OPĆINA  OKUČANI
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8. III

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Na  temelju  članka  16.  Poslovnika  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Općinskog  poglavarstva  općine  Okučani  Brodsko-posavske  županije".
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  
broj  10/02),  Općinsko  poglavarstvo  općine  
Okučani  na  svojoj  44.  sjednici  održanoj  25.  OBRAZLOŽENJE
veljače  2008.  godine  donijelo  je

Danijel  Marušić,  direktor  "Sloboštine" 
ODLUKU d.o.o.  odlukom  Skupštine  Brodsko-posavske  

županije  imenovan  je  za  župana  Brodsko-posavske  
o  imenovanju  v.d.  direktora županije,  a  do  okončanja   postupka  imenovanja  

"Sloboštine" d.o.o. novog  direktora  bilo je  nužno  imenovati  vršitelja  
dužnosti  direktora  "Sloboštine" d.o.o.  Okučani,  na  
koje  mejsto  je  imenovana  djelatnica  "Sloboštine" 

I d.o.o,.  Kristina  Hudolin,  dosadašnjem  direktoru  
Danijelu  Marušiću  temeljem  sporazuma  omogućit  

Danijel  Marušić  zbog  odlaska  na  drugu  će  se  po  isteku  mandata  na  koji  je  imenovan  
dužnost  opoziva  se  s  dužnosti  direktora  mogućnost  povratka  na  poslove  i  radne  zadatke  
"Sloboštine" d.o.o.  za  komunalne  djelatnosti  koje  je  obavljao,  odnosno  na  poslove  i  radne  
zaključno  sa  29.  siječnjem  2008.  godine,  a  za  v.d.  zadatke  koje  odgovaraju  njegovoj  stručnoj  spremi.
direktora  "Sloboštine" d.o.o.  imenuje  se  Kristina  
Hudolin  do  okončanja  postupka  imenovanja  
direktora.

Imenovanoj  za  vrijeme  obavljanja  poslova  
v.d.  direktor  "Sloboštine" d.o.o.  odnosno  do  29.  
veljače  2008.  godine  pripadaju  sva  prava  i  obveze  
sukladno  općim  aktima  "Sloboštine" d.o.o.

II

S  dosadašnjim  direktorom  "Sloboštine" 
d.o.o.  zaključit  će  se  sporazum  koji  će  mu  
omogućiti  po  isteku  mandata  na  koji  je  imenovan,  
povratak  u  "Sloboštinu" d.o.o.  na  poslove  i  radne  
zadatke  koje  je obavljao  sve  do  dana  imenovanja.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  OKUČANI

Klasa  :  023-05/08-01/38
Urbroj:  2178/21-02-08-01
Okučani,  25.  veljače  2008. godine

        Predsjednik
Aco  Vidaković, v.r.
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OPĆINA  SIKIREVCI

12. II.

 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
Temeljem članka 28. st. 1. Zakona o zaštiti i zaštite i spašavanja na području općine Sikirevci za 

spašavanju («Narodne novine» br. 174/04.), članka 2008. godinu iz toč. I. čine sastavni dio ove Odluke.
88. Zakona o područnoj i lokalnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05.), i 
čl.26.Statuta općine Sikirevci(«Službeni vjesnik III.
Brodsko-posavske županije» br.3/06.), Općinsko 
vijeće općine Sikirevci  na 24. sjednici održanoj   4. Ova Odluka stupa na snagu danom 
ožujka 2008.godine donosi: donošenja. 

ODLUKU Odluka i Smjernice iz toč. I. objavit će se u 
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

o donošenju Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava OPĆINA SIKIREVCI

zaštite i spašavanja na području OPĆINSKO VIJEĆE
općine Sikirevci za 2008. godinu

Klasa : 810-01/08-01/3
Ur.broj : 2178/26-02-08-1

I. Sikirevci, 4. ožujka  2008.

Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj Predsjednik Općinskog vijeća :
sustava zaštite i spašavanja na području općine Mijo Živić, v.r.
Sikirevci za 2008.godinu.
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12. uprave i komunalni djelatnik općine 
Sikirevci

3. ILIJA LUČIĆ, član, predstavnik Policijske 
Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 1. uprave

Zakona o zaštiti i spašavanju («NN» br. 174/04. i 4. TATJANA KATALINIĆ,dipl.ing., član, 
79/07.), te članka 26.Statuta općine Sikirevci djelatnik područnog ureda za zaštitu i 
( « S l u ž b e n i  v j e s n i k  B r o d s k o - p o s a v s k e  spašavanje
županije»br.3/06.), Općinsko vijeće općine Sikirevci 5. MATO ČIVIĆ, član, zapovjednik VZO 
na svojoj 24.sjednici održanoj 4.ožujka 2008.godine Sikirevci
donijelo je 6. dr. DARKO LACKOVIĆ, član, predstavnik 

Doma zdravlja Sikirevci
S M J E R N I C E 7. dr. EUGEN CVITAN, član, predstavnik 

Veterinarske službe
za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području
općine Sikirevci za 2008. godinu: 2. Vatrogastvo

Za dobrovoljna vatrogasna društva na 
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i području općine Sikirevci osigurana su novčana 

posljedica nesreća, većih i katastrofa utvrđenih  sredstva u Proračunu u skladu sa zakonskim 
Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i odrednicama u novčanom iznosu od 80.000 kn koja će 
kulturnih dobara, sa ciljem zaštite i spašavanja ljudi, istom poslužiti za nabavku sredstava i opreme prema 
materijalnih dobara, te okoliša kao i ravnopravnog njihovom internom planu i programu, a sa ciljem 
razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja usklađenja s planovima zaštite od požara i jačanja 
donose Smjernice za organizaciju i razvoj sustava spremnosti za djelovanje u potrebnom trenutku. 
zaštite i spašavanja u 2008.godini, a koje se odnose na Predsjednik DVD-a Sikirevci je Đuro Radovanović iz 
sljedeće subjekte: Sikirevaca, a zapovjednik Martin Živić iz Sikirevaca. 

Predsjednik DVD- a Jaruge je  Ivan Brendić iz Jaruga, 
1. Stožer zaštite i spašavanja a zapovjednik Ivo Franjić iz Jaruga.

Radi ostvarivanja zakonom utvrđenih obveza 
vezano za upravljanje i usklađivanje aktivnosti 3. Skloništa 
operativnih snaga, ljudskih i materijalnih resursa, 
Stožer će održavati redovne sastanke u prostorijama Na području  općine Sikirevci nema skloništa 
općine Sikirevci sa ciljem analize postojećeg stanja i osnovne niti dopunske zaštite, već su za sklanjanje 
donošenje potrebnih smjernica za poboljšanje stanja, ljudi predviđeni priručni zakloni, a  u slučaju 
razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje na neposredne opasnosti koristit će se putovi evakuacije 
sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica, u skladu s Planom zaštite i spašavanja.
katastrofa i većih nesreća. Paralelno s navedenim 
iskazivat će se mogućnost za osiguravanje uvjeta za 
provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi 4. Udruge građana od značaja za zaštitu i 
i materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz mjera spašavanje
zaštite i spašavanja sukladno Planu zaštite i 
spašavanja. Na području općine registrirana je lovačka 

udruga «Graničar» koja broji 30 aktivnih članova koji 
Stožer zaštite i spašavanja čine: svojim radom osiguravaju prohodnost šumskih 

puteva, a zbog svog poznavanja lokalnog terena mogu 
1. STJEPAN LEŠIĆ,  zapovjednik, načelnik biti vrlo važni čimbenici u sustavu zaštite  i 

općine spašavanja. Uz lovačke udruge, aktivne su i športsko 
2. FRANO TOMAS, član, djelatnik Općinske ribolovna udruga Sikirevci, čiji članovi su upoznati sa 

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  3Strana:  288



stanjem okolnih vodotoka. Njihov rad se također I. OPĆE ODREDBE
pomaže iz sredstava općine.

Općina održava redovne kontakte i Članak 1.
potpomaže rad Crvenog križa u Slavonskom Brodu za 
koje izdvaja i znatna novčana sredstva. Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta 

mladih općine Sikirevci  (u daljnjem tekstu: Savjet 
mladih), sastav, način i postupak izbora, djelokrug 

5. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i rada, način financiranja rada i programa, osiguranje 
spašavanjem bave u okviru redovne prostornih i drugih uvjeta za rad, te druga pitanja od 
djelatnosti značaja za rad Savjeta mladih.

Na području općine nije registrirana niti jedna 
pravna osoba kojoj bi zaštita i spašavanje biti u okviru Članak 2.
redovne djelatnosti. Nositelj koncesije za odvoz 
otpada i je tvrtka «Jakob Becker d.o.o. Hrvatska iz Savjet mladih je savjetodavno tijelo 
Gornje Vrbe, te  za ukop pokojnika na mjesnim Općinskog vijeća općine Sikirevci (u daljnjem tekstu: 
grobljima «Palma» iz Slav.Broda, te svatko od Općinsko vijeće) koje se osniva u cilju aktivnog 
navedenih obnaša dužnosti u okviru redovitog uključivanja mladih u javni život općine Sikirevci.
obavljanja radnih zadataka, a između ostalog rade i na Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s 
prevenciji u smislu zaštite ljudi, okoliša i materijalnih prebivalištem na području općine Sikirevci u dobi od 
dobara. petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA 

ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Klasa: 810-01/08-01/4
Urbroj:2178/26-02-08-2 Članak 3.
Sikirevci: 4.ožujka 2008.god.

Savjet mladih broji 5 (pet) članova, 
         Predsjednik Općinskog vijeća: uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

            Mijo Živić,v.r. Mladi koji mogu biti birani u Savjet mladih su 
osobe iz članka 2. stavka 2. ove Odluke.

Članak 4.

13. Kandidate za članove Savjeta mladih 
predlažu udruge mladih i udruge koje se bave 
mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi 

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na 
mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 26. području općine Sikirevci.
Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije ” br. 03/06), Općinsko vijeće 
općine Sikirevci na svojoj 24.  sjednici održanoj Članak 5.
4.ožujka  2008.godine donijelo je

Općinsko vijeće pokreće postupak izbora 
ODLUKU članova Savjeta mladih javnim pozivom.

Odluku o javnom pozivu za podnošenje 
o osnivanju Savjeta mladih općine Sikirevci prijedloga kandidata za izbor članova savjeta mladih 

donosi Općinsko vijeće općine Sikirevci.
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Od dana objave javnog poziva pa do dana Važeći je onaj glasački listić na kojem su 
izbora Savjeta mladih ne može proći manje od 30 niti zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše pet 
više od 60 dana. kandidata.

Za članove Savjeta mladih su izabrani 
Članak 6. kandidati od rednog broja 1. do 5. na rang listi 

dobivenih glasova.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta U slučaju da pod rednim brojem 5. dva ili više 

mladih podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor kandidata ostvari jednaki broj glasova, izbor među tim 
i imenovanje Općinskog vijeća općine Sikirevci, u kandidatima se ponavlja na istoj sjednici.
roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u 
dnevnom tisku,  na oglasnoj ploči općine Sikirevci i 
oglasnim pločama mjesnih odbora općine Sikirevci. Članak 8.

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme 
sadrži sljedeće podatke: od dvije godine. P r e d s j e d n i k a  i  z a m j e n i k a  
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta 
- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i mladih iz reda izabranih članova na konstituirajućoj 

godina rođenja, prebivalište), sjednici.
- obrazloženje prijedloga. Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta 

mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne 
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće nazoči sjednicama Savjeta mladih, ako navrši trideset 

se uzeti u razmatranje. (30) godina života, na osobni zahtjev te ako je 
Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za pravomoćnom sudskom presudom osuđen na 

izbor u Savjet mladih utvrđuje Komisija za izbor i bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest 
imenovanja Općinskog vijeća. Lista se objavljuje na mjeseci.
oglasnoj ploči općine Sikirevci i na oglasnim pločama U slučaju iz stavka 3. ovog članka, prijedlog 
mjesnih odbora općine Sikirevci u roku od 15 dana od za novog člana Savjeta mladih utvrđuje Odbor za 
dana isteka roka za dostavu prijedloga . izbor i imenovanja Općinskog vijeća na prijedlog 

Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime onog predlagatelja čiji je kandidat bio izabran. 
i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu Novome članu mandat traje do isteka mandata člana 
zaprimljenih prijedloga. umjesto kojeg je izabran.

Lista kandidata sadrži:
- ime i prezime kandidata, Članak 9.
- datum i godinu rođenja kandidata,
- prebivalište kandidata, Predsjednik Savjeta mladih zastupa i 
- naznaku predlagatelja. predstavlja Savjet mladih, te obavlja druge poslove 

utvrđene ovom Odlukom.
Predsjednika Savjeta mladih u slučaju 

Članak 7. njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje 
zamjenik predsjednika.

Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih 
tajnim glasovanjem na način i po postupku 
propisanim Poslovnikom Općinskog vijeća. Članak 10.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća. Način rada Savjeta mladih te izbor 

Na glasačkom listiću prezimena kandidata se predsjednika i njegovog zamjenika uređuje se 
navode abecednim redom, a glasuje se na način da se Poslovnikom o radu Savjeta mladih.
zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka donosi se 
kandidata. većinom glasova svih članova Savjeta mladih na 
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konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih. Članak 12.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih 

saziva predsjednik Općinskog vijeća, koji sjednicom Savjet mladih održava redovite sjednice 
predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih. najmanje jedanput u dva mjeseca.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima 
predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati 
SAVJETA MLADIH izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog 

najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.
Članak 11.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih: Članak 13.

- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjet mladih može pravovaljano odlučivati 
Savjeta mladih, ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta 

- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada mladih.
Općinskog vijeća koja su od interesa za Savjet mladih donosi odluke većinom 
mlade, glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije 

- predlaže Općinskom vijeću donošenje drukčije određeno.
odluka, programa i drugih akata od značaja za 
unapređivanje položaja mladih,

- predlaže Općinskom vijeću raspravu o Članak 14.
pojedinim pitanjima od značaja za mlade, te 
način rješavanja navedenih pitanja, Savjet mladih donosi program rada Savjeta 

- daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom mladih za svaku kalendarsku godinu.
donošenja odluka, mjera, programa i drugih Programom rada se utvrđuju programske i 
akata od osobitog značenja za mlade, druge aktivnosti, nositelji pojedinih aktivnosti i 

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe rokovi njihova izvršenja, a priprema se u suradnji s 
lokalnog programa djelovanja za mlade, Jedinstvenim upravnim odjelom općine Sikirevci.

- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o 
problemima mladih, a po potrebi predlaže i 
donošenje programa za otklanjanje nastalih Članak 15.
problema i poboljšanje položaja mladih,

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu Program rada Savjeta mladih donosi se 
odluka i programa o skrbi za mlade, većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

- skrbi o informiranosti mladih o svim Ako se programom rada Savjeta mladih za 
pitanjima značajnim za unapređivanje provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba 
položaja mladih, osiguranja financijskih sredstava, program rada mora 

- potiče suradnju sa savjetima mladih općina, sadržavati i financijski plan koji mora biti usklađen s 
gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te odobrenim financijskim sredstvima za te namjene u 
s u r a d n j u  i  r a z m j e n u  i s k u s t a v a  s  Proračunu općine Sikirevci.
odgovarajućim tijelima drugih zemalja, Program rada Savjet mladih donosi i podnosi 

- predlaže Općinskom vijeću financijski plan na odobravanje Općinskom vijeću najkasnije do 30. 
radi ostvarivanja programa rada Savjeta rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
mladih,

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 16.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o 
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svom radu Općinskom vijeću do kraja ožujka tekuće 14.
godine za prethodnu godinu.

Na temelju članka 2. stavka 4. Odluke o 
IV. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 

MLADIH temelju pisanog ugovora na području općine Sikirevci 
("Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije" br. 

Članak 17. 1/04.), članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95., 70/97., 

Općina Sikirevci osigurava financijska 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni 
sredstva za rad Savjeta mladih, kao i prostor za tekst, 82/04. i 178/04.), i članka 26. Statuta općine 
održavanje sjednica Savjeta mladih. Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske  

Financijska sredstva za rad Savjeta mladih županije" br.  3/06.), Općinsko vijeće općine Sikirevci 
osiguravaju se u Proračunu općine Sikirevci na na 24. sjednici održanoj 4. ožujka 2008. godine 
temelju odobrenog programa rada Savjeta mladih. donosi:

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu 
za svoj rad. ODLUKU 

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na 
naknadu troškova za rad u Savjetu mladih u skladu s o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 
odlukom Općinskog vijeća kojom se uređuje pravo na komunalne djelatnosti - održavanje javne 
naknadu troškova za rad članova radnih tijela rasvjete na području općine Sikirevci
Općinskog vijeća.

 I.
Članak 18.

 Općinsko  vijeće općine Sikirevci na temelju 
Stručne i administrativne poslove za potrebe provedenog javnog natječaja za povjeravanje 

Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javne 
općine Sikirevci. rasvjete na području općine  Sikirevci, objavljenog u 

tjednom glasilu «Posavska Hrvatska» od 8. 2. 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 2008.god. komunalni poslovi na održavanju javne 

rasvjete na području općine Sikirevci (naselja: 
Članak 19. S i k i r e v c i  i  J a r u g e ) ,  p o v j e r a v a j u  s e  

Elektroinstalaterskom obrtu Lušić iz Sikirevaca, 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od Ul. Ljudevita Gaja br. 174. (vlasnik Ivo Lušić).  

dana objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko- (dalje u tekstu: Izvoditelj).
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE II.
OPĆINE SIKIREVCI

 Obavljanje komunalne djelatnosti iz točke 1. 
Klasa: 021-05/08-01/7 ove Odluke provodi se na području općine Sikirevci 
Ur. broj: 2178/26-02-08-1 na vremenski rok od tri  godine.
Sikirevci, 04.ožujka 2008.g. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova s 

izvoditeljem sklapa Općinsko  poglavarstvo općine 
       Predsjednik Općinskog vijeća Sikirevci zastupano po načelniku općine Sikirevci.

općine Sikirevci:
   Mijo Živić,v.r.
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III. - ELEKTROINSTALATER I 
ELEKTROMONTER MILE BILOKAPIĆ, 

Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih D. Andrijevci, M. Gupca br.57.
poslova utvrđuje se ponudbenim troškovnikom s 
popisom materijala koji će se koristiti za održavanje Javno otvaranje ponuda provedeno je 4. 
javne rasvjete . ožujka 2008. godine, te sačinjen zapisnik i analitički  

pregled , ocjena i usporedba s tabelarnim pregledom u 
kojem je analitički prikaz traženih i danih dokaza koji 

IV. se odnose na sposobnost ponuditelja i prihvatljivost 
ponude, ispunjavanju uvjeta natjecanja, cijena ponude 

Obveze Izvoditelja utvrdit će se ugovorom o i eventualne napomene zbog čega su ponude 
povjeravanju komunalnih poslova. neprihvatljive.

Temeljem navedenoga Povjerenstvo je 
predložilo Općinskom poglavarstvu da se za 

O b r a z l o ž e nj e obavljanje predmetne komunalne djelatnosti odabere 
ponuda ponuditelja ELEKTROINSTALATESKI 

Općinsko poglavarstvo općine Sikirevci na OBRT LUŠIĆ iz Sikirevaca,  te da utvrdi Prijedlog 
17. sjednici održanoj 30. siječnja 2008. godine odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 
donijelo je Odluku o objavi javnog natječaja za komunalne djelatnosti - održavanje javne rasvjete na 
obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javne području općine Sikirevci na vremenski rok od tri 
rasvjete na području općine Sikirevci na vremenski godine na temelju ugovora i da isti uputi Općinskom 
rok od tri godine. vijeću radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će 

Povjerenstvo za provedbu prikupljanja se povjeriti obavljanje predmetne komunalne 
ponuda i provedbu javnog natječaja kojeg je djelatnosti.
imenovalo Općinsko poglavarstvo provelo je Općinsko poglavarstvo općine Sikirevci na 
postupak prikupljanja ponuda za obavljanje 18. sjednici održanoj dana 4.ožujka 2008. godine 
predmetnih komunalnih poslova objavljivanjem utvrdilo je Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se 
Javnog natječaja u Posavskoj Hrvatskoj , od 8. veljače povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti - 
2008. godine i na Oglasnoj ploči općine Sikirevci. održavanje javne rasvjete na području općine 

S u k l a d n o  O d l u c i  o  k o m u n a l n i m  Sikirevci na vremenski rok od tri godine na temelju 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora, te isti uputilo Općinskom  vijeću općine 
pisanog ugovora na području općine Sikirevci Sikirevci radi donošenja Odluke o izboru osobe kojoj 
prihvatljiva ponuda je ponuda koja potpuno će se povjeriti obavljanje predmetne komunalne 
udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim djelatnosti.
pozivom, dok se najpovoljnijom ponudom smatra Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci 
prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom. Prema ove Odluke.
članku 9. stavku 4. Odluke nepravovremene ponude, 
ponude podnijete od neovlaštenih osoba i ponude koje 
ne sadržavaju isprave tražene pozivom za dostavu Pouka o pravnom lijeku:
ponuda smatrat će se nepravovaljanima i neće se uzeti 
u razmatranje. Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, 

U otvorenom roku pristigle su ponude ali se može pokrenuti tužba Upravnom sudu 
sljedećih ponuditelja: Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od 

dana dostave ove Odluke, sukladno odredbi članka 15. 
-     LUKETIĆ KOMERC d.o.o., Sapci, Sapci st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

br. 19 Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu 
- ELEKTROINSTALATERSKI OBRT Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno, a 

LUŠIĆ , Sikirevci, Lj. Gaja 174. može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog 
- ĐURO ĐAKOVIĆ-ELEKTROMONT d.d. suda nadležnog za pružanje pravne pomoći. Uz tužbu 

Sl.Brod, dr. Mile Budaka1. se podnose i dvije preslike pobijane odluke, te 
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primjerak tužbe za tuženo upravno tijelo. KLASA: 021-05/08-01/8
URBROJ: 2178/26-02-08-1

OPĆINA SIKIREVCI Sikirevci, 4. ožujka 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K
  Općinskog vijeća
     Mijo Živić,v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC

1. temelju  definiranih  građevinskih  parcela.

Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  Članak  4.
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  broj  3/06),  Općinsko  vijeće  Ulica  "Selište"  u  Kruševici  počinje  na  
općine  Slavonski  Šamac  na  svojoj  23.  sjednici  dijelu  ulice  Lj. Gaja  između  k.br.  25  (vlasnik - 
održanoj  21.  prosinca  2007.  godine,  donosi pokojni  Anto  Božić"  i  k.br.  29  vlasnik - pokojni  

Andrija  Branković)  i  to  na  k.č.br.  197,  k.o.  
ODLUKU Kruševica.

o  imenovanju  novih  ulica  u   općini
Slavonski  Šamac Članak  5.

U  naselju  Kruševica  u  novu  imenovanu  
Članak  1. ulicu  "Selište"  ulaze  postojeći  stambeni  objekti  

(kuće)  dosadašnje  ulice  Lj. Gaja  k.br.  27,  k.br.  
Ovom  Odlukom  imenuju  se  nove  ulice  u  27A  i  k.br.  27F,  a  nova  numeracija  u  ulici  

naseljenim  mjestima:  Slavonski  Šamac  i  "Selište"  odredit  će  se  na  temelju  definiranih  
Kruševica  i  to: građevinskih  parcela.

- u  Slavonskom  Šamcu - ulica  "Hrvatskih  
branitelja" Članak  6.

- u  Kruševici - ulica  "Selište". Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
objavljivanja  u "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije"  i  ista  se  mora  dostavti  

Članak  2. Državnoj  geodetskoj  upravi.,  Područni  ured  za  
katastar  Slavonski  Brod  i  Ministarstvu  unutarnjih  

Ulica  "Hrvatskih  branitelja"  u  naselju  poslova  u  Slavonskom  Brodu.
Slavonski  Šamac  nalazi  se  na  dijelu  ulice  "I. 
Kozarca"  i  to  na  k.č.br.  343/14,  k.o.  Slavonski  OPĆINSKO  VIJEĆE
Šamac. OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Klasa  :  021-05/07-02/58
Članak  3. Urbroj:  2178/09-02-07-1

Slavonski  Šamac,  21.  prosinca  2007.  godine
U  naselju  Slavonski  Šamac  u  novu  

imenovanu  ulicu  "Hrvatskih  branitelja"  ulaze  Predsjednik
postojeći  stambeni  objekti  (kuće)  dosadašnje  ulice         Općinskog  vijeća
Ivana  Kozarca, k.br.  1  i  k.br.  3,  a  nova  numeracija  Dolores  Brnad-Nedić, v.r.
u  ulici  "Hrvatskih  branitelja"  odredit  će  se  na  

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   295Broj:  3



2. (Klasa:940-01/08-01/08;  Urbroj:15-03-08-
6).

Na  temelju  čl.  43.  Statuta  općine  
Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  3/06)  i  na  temelju  članka  Članak  2.
17.  Poslovnika  o  radu  Općinskog  poglavarstva  
općine  Slavonski  Šamac  ("Službeni  vjesnik  Na  temelju  Odluke  o  raspisivanju  Javnog  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/06),  a  na  poziva  za  prikupljanje  ponuda  za  prodaju  
temelju  raspisanog  javnog  poziva  za  prikupljanje  građevinskih  parcela  do  rasprodaje  u  k.o.  
prijava  za prodaju  građevinskih  parcela  hrvatskim  Slavonski  Šamac,  kao  i  kriterija  za  odabir  
braniteljima  i  ostalim  mještanima  s  područja  najpovoljnije  ponude  (klasa:021-05/07-02/20;  
općine  Slavonski  Šamac  (Klasa:940-01/07-01/14;  Urbroj:2178/09-02-07-1)  od  28.  kolovoza  2007.  
Urbroj:2178/09-01-07-1)  od  28.  kolovoza  2007.  godine  na  temelju  čl. 5.  definirano  je  da  će  se  u  
godine,  Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  prvom  mjesecu  razmatrati  samo  prijave  hrvatskih  
Šamac  na  svojoj  18.  sjednici  održanoj  13.  ožujka  branitelja,  a  o  ostalim  prijavama  razmatrat  će  se  u  
2008.  godine,  donosi narednim  mjesecima.

ODLUKU
Članak  3.

o  dodjeli  građevinskih  parcela
u  k.o.  Slavonski  Šamac Općinsko  poglavarstvo  utvrđuje  da  sve  

ponude  ispunjavaju  uvjete  propisane  u  Javnom  
pozivu  za  prikupljanje  prijava  za  prodaju  

Članak  1. građevinskih  parcela  hrvatskim  braniteljima  i  
ostalim  mještanima  s  područja  općine  Slavonski  

Općinsko  poglavarstvo  općine  Slavonski  Šamac.
Šamac  utvrđuje  da  je  pristiglo  6  prijava  na  Podnositelji  prijava  su  uz  prijavu  priložili  
objavljeni  Javni  poziv  za  prodaju  građevinskih  svu  potrebnu  dokumentaciju.
parcela  hrvatskim  braniteljima  i  ostalim  
mještanima  s  područja  općine  Slavonski  Šamac  
(Klasa:940-01/07-01/14;  Urbroj:2178-09-01-07-1)  i  Članak  4.
to:

Općinsko  poglavarstvo  ovlašćuje  načelnika  
1. Ivica  Jurendić,  A. Starčevića  37.  općine  da  sklopi  sa  svim  podnositeljima  prijava  

Kruševica,  zaprimljena  1. 2. 2008.  godine   kupoprodajni  ugovor  o  prodaji  nekretnina.
(Klasa:940-01/08-01/08; Urbroj:15-03-08-
1),

2. Dražen  Ćosić,  B. Radića  123,  Kruševica,  Članak  5.
zaprimljena  7. 2. 2008.  godine  (Klasa:940-
01/08-01/08,  Urbroj:15-03-08-2), Cijena  građevinskih  parcela  je  5.000,00 kn,  

3. Darko  Lipić,  Nova  ulica  9,  Slavonski  a  naknadu  podnositelji  prijava  moraju  platiti  u  
Šamac,  zaprimljena  7. 2. 2008.  godine  korist  Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  prije  
(Klasa:940-01/08-01/08;  Urbroj:15-03-08- potpisivanja  Ugovora  o  kuporpodaji.
3), Naknada  iz  stavka  1.  vog  članka  uplaćuje  

4. Željko  Lipovac,  Mostogradnja  3,  se  u  korist  Proračuna  općine  Slavonski  Šamac  i  
Slavonski  Šamac,  zaprimljena  7. 2. 2008.  to:
(Klasa:940-01/08-01/08;  Urbroj:15-03-08-
4), OPĆINA  SLAVONSKI  ŠAMAC:

5. Sanja  Drkelić,  K. Zvonimira  49,  Slavonski  žiro račun: 2340009-1839700003
Šamac,  zaprimljena  27. 2. 2008.  poziv  na  broj:  7757-JMBG
(Klasa:940-01/08-01/08;  Urbroj:15-03-08-
5),

6. Jurica  Pavlović,  K. Zvonimira  2/a,  
Slavonski  Šamac,  zaprimljena  28. 2. 2008.  
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Članak  6. Članak  9.

Općinsko  poglavarstvo  je  svim  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
podnositeljima  prijava dodijelilo  građevinske  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
parcele  prema  Idejnom  rješenju  parcelacije,  no  posavske  županije".
ostavlja  im  mogućnost  da  se  sami  između  sebe  
usuglase,  a  što  će  se  konačno  definirati  
potpisivanjem  kupoprodajnog  ugovora.

Članak  7.

Po  potpisivanju  ugovora  o  dodjeli  
građevinskih  parcela  omogućuje  se  svim  
prijavljenim  da  se  uknjiže  kao  vlasnici  dodijeljene  
građevinske  parcele.

Članak  8.

Troškove  sklapanja  ugovora  kao  i  sve  
druge  troškove  nastale  kako  bi  se  mogla  provesti  
ova  Odluka  snose  podnositelji  prijave,  odnosno  
osoba  kome  je  dodijeljena  građevinska  parcela.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Klasa  :  022-05/08-02/01
Urbroj:  2178/09-03-08-1
Slavonski  Šamac,  13.  ožujka  2008.  godine

Načelnik  općine
Đuro  Božić, v.r.
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4. B. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina
(Višak  prihoda  i  rezerviranje)

Na  temelju  članka  124.  Zakona  o  Članak  2.
proračunu  ("Narodne  novine"  br.  96/03.)  i  članka  
26.  Statuta  općine  Stara  Gradiška  ("Službeni  Posebni  dio  Godišnjeg  obračuna  u  okviru  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/01,  bilance  izvršenja  sadrži  rashode  po  korisnicima  i  
4/03.  i  3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Stara  po  osnovnim  i  posebnim  namjenama.
Gradiška  na  18.  sjednici  održanoj  17.  ožujka  
2008.  godine,  donijelo  je

Članak  3.
GODIŠNJI   OBRAČUN

Sredstva  tekuće  pričuve  planirana  u  iznosu  
Proračuna  općine  Stara  Gradiška od  14.000,00 kuna  nisu  korištena  u  2007.  godini.

za  2007.  godinu

Članak  4.
Članak  1.

Izvršenje  Proračuna  po  prorčaunskim  
Proračun  općine  Stara  Gradiška  za  2007.  stavkama  vidljivo  je  u  priloženim  tabelama:  

godinu  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Usporedni  pregled  planiranih  i  ostvarenih  prihoda  
županije"  br.  19/06,  15/07.  i  27/07)  ostvaren  je  i  rashoda  Proračuna  općine  Stara  Gradiška  za  
kako  slijedi: 2007.  godinu.

A. Račun  prihoda  i  rashoda
Članak  5.

Plan Izvršenje Index Godišnji  obračun  Proračuna  s  usporednim  
za 2007.    2007. pregledom  planiranih  i  ostvarenih  prihoda  i  

rashoda  objavit  će  se  u  "SLužbenom  vjesniku  
Prihodi  poslovanja 4.721.217 4.686.430 99,26 Brodsko-posavske  županije".

Rashodi  poslovanja 2.249.006 2.076.844 92,35 OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  STARA  GRADIŠKA

Rashodi  za  nabavu
nefinancijske  Klasa  :  400-06/06-01/10
imovine 2.472.211 2.060.084 83,33 Urbroj:  2178/24-03-08-21

Stara  Gradiška,  17.  ožujka  2008. g.
Razlika-Višak              -     549.502         -

 Predsjednik
              Općinskog  vijeća
           Zvonko  Pejaković, v.r.

OPĆINA
STARA  GRADIŠKA
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5. "3. referent  za  poslove  samouprave   0,99
4. računovodstveno-administrativni

referent    0,99".
Na  temelju  članka  96.  Zakona  o  lokalnoj  i  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  br.  33/01,  60/01 - vjerodostojno  tumačenje,  Članak  2.
129/05)  i  članka  26.  Statuta  općine  Stara  Gradiška  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
11/01,  4/03.  i  3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Stara  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
Gradiška  na  18.  sjednici  održanoj  17.  ožujka  posavske  županije".
2008.  godine,  donijelo  je

OPĆINSKO  VIJEĆE
ODLUKU OPĆINE  STARA  GRADIŠKA

o  izmjenama  Odluke  o  plaćama,  dodacima  na  Klasa  :  120-02/06-01/09
plaću  i  ostalim  materijalnim  pravima  Urbroj:  2178/24-03-08-4

dužnosnika  i  djelatnika kojima  se  sredstva  za  Stara  Gradiška,  17.  ožujka  2008.  godine
rad  osiguravaju  u  Proračunu  općine  

Stara  Gradiška     Predsjednik
Općinskog  vijeća

         Zvonko  Pejaković, v.r.
Članak  1.

U  Odluci  o  plaćama,  dodacima  na  plaću  i  
ostalim  materijalnim  pravima  dužnosnika  i  
djelatnika  kojima  se  sredstva  za  rad  osiguravaju  u  
Proračunu  općine  Stara  Gradiška  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  19/06)  u  
članku  4.  stavku  1.  točke  3.  i  4.  mijenjaju  se  i  
glase:
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2. Članak  3.

Djelatnici  u  Upravnom  odjelu  dužni  su 
Na  temelju  članka  27.  Statuta  općine  pravovremeno  i  kvalitetno  obavljati  poslove  

Velika  Kopanica  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- propisane  ovim  Pravilnikom  u  skladu  s  uputama  
posavske  županije"  broj  10/01.),  Općinsko  vijeće  nadređenih  rukovoditelja.
općine  Velika  Kopanica  na  svojoj  20.  sjednici  
održanoj  25.  veljače  2008.  godine,  donosi

II UNUTARNJE  USTROJSTVO,
PRAVILNIK POSLOVI  I  ZADACI

o  unutarnjem  redu  Upravnog  odjela Članak  4.
općine  Velika  Kopanica

Za  obavljanje  poslova  iz  članka  2.  
ustrojava  se  Upravni  odjel.

I OPĆE  ODREDBE Poslovi  Upravnog  odjela  obavljaju  se  u  
okviru  četiri  ustrojstvene  jedinice  i  to:

Članak  1.
1. odsjek  za  gospodarstvo,  poduzetništvo  i  

Ovim  Pravilnikom  utvrđuje  se: obrtništvo,
2. odsjek  za  društvene  djelatnosti,

- unutarnje  ustrojstvo  Upravnog  odjela, 3. odsjek  za  prostorno  uređenje,  stambeno  
- broj  potrebnih  djelatnika,  opis  njihovih  komunalne  poslove,  graditeljstvo  i  zaštitu  

poslova,  te  stručni  uvjeti  potrebni  za  okoliša,
obavljanje  istih  i 4. odsjek  za  tajničke  poslove,

- ovlasti  i  odgovornosti  djelatnika. 5. odsjek  za  računovodstvo  i  financije.

Članak  2. Članak  5.

Poslovi  Upravnog  odjela  utvrđeni  su  Upravni  odjel  ima  predviđena  tri  radna  
Zakonom,  Statutom  općine  i  Odlukom  o  mjesta  od  kojih  će  se  svako  radno  mjesto  
ustrojstvu  Upravnog  odjela  općine  Velika  popunjavati  prema  potrebi,  a  na  Odluku  
Kopanica. Općinskog  vijeća  po  raspisivanju  natječaja,  a  

raspoređeni  su  na  sljedeći  način:

OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   309Broj:  3



1. Pročelnik  Upravnog  odjela - obavlja  nadzor  nad  provođenjem  zakona  i  
odluka  iz  oblasti  komunalnog  

- Broj  djelatnika  1  (jedan) gospodarstva  i  donosi  odgovarajuće  
rješenje,

Uvjeti  za  obavljanje  poslova: - obavlja  i  druge  poslove  koje  mu  povjeri  
općinski  načelnik  i  pročelnik  Upravnog  

- VII/1  ili  VI/1  ili  IV/1  stupanj  stručne  odjela.
spreme,  upravnog,  ekonomskog  ili  drugog  
odgovarajućeg  smjera,  5  godina  radnog  
iskustva  u  struci  i  položen  stručni  ispit. 3. ODSJEK  ZA  TAJNIČKE  POSLOVE

3.1. Administrativni  tajnik
Opis  poslova:

- Broj  djelatnika  1  (jedan)
Upravlja  odjelom  u  skladu  sa  zakonom  i  

drugim  propisima,  organizira  i  koordinira  rad Uvjeti  za  obavljanje  poslova
unutarnjih  ustrojstvenih  jedinica,  odgovara  za  
pravodobno  obavljanje  poslova  i  sudjeluje  u  - VI/1  ili  IV/1  stupanj  stručne  spreme  
rješavanju  upravnih  akata  iz  djelokruga  odjela. upravnog  ili  drugog  odgovarajućeg  usmjerenja,  

Obavlja  i  druge  poslove  koje  mu  povjeri  jedna  godina  radnog  iskustva  u  struci  i  položen  
općinski  načelnik  i  Poglavarstvo. stručni  ispit.

2. ODSJEK  ZA  PROSTORNO  UREĐENJE, Opis  poslova:
STAMBENO-KOMUNALNE  POSLOVE,
GRADITELJSTVO  I  ZAŠITU  OKOLIŠA - vodi  urudžbeni  zapisnik  u  skladu  sa  

zakonskim  propisima  o  uredskom  
2.1. Komunalni  djelatnik poslovanju,

- otvara,  pregledava  i  razvrstava  poštu,  te  
- Broj  djelatnika  1  (jedan) arhivira  predmete,

- obavlja  poslove  prijepisa,  diktata  i  
Uvjeti  za  obavljanje  poslova: umnožavanja  materijala,

- radi  na  unosu  i  obradi  podataka  na  
- SSS  ili  KV  ili  PKV  ili  NKV  stupanj  računalu,

stručne  spreme,  1  godina  radnog  iskustva - sudjeluju  na  sjednicama  općinskih  tijela  i  
vodi  zapisnik,

- obavlja  i  druge  poslove  koje  mu  povjeri  
Opis  poslova: općinski  načelnik  ili  pročelnik  Upravnog  

odjela
- obavlja  sve  potrebne  radove  na  području  

općine  za  potrebe  općine,
- obavlja  sve  druge  poslove  koje  mu  4. ODSJEK  ZA  RAČUNOVODSTVO

povjeri  općinski  načelnik  i  pročelnik  I  FINANCIJE
Upravnog  odjela.

4.1. Referent  za  računovodstvo  i  financije

2.2. Komunalni  redar Broj  djelatnika  1  (jedan)

Uvjeti  za  obavljanje  poslova: Uvjeti  za  obavljanje  poslova:

- VII/1  ili  VI/1  ili  IV/1  stupanj  stručne  - VII/1,  VI/1  ili  IV/1  stupanj  stručne  
spreme  građevinskog,  upravnog,  spreme  ekonomskog  ili  drugog  
ekonomskog  ili  drugog  odgovarajućeg  odgovarajućeg  usmjerenja,  jedna  godina  

usmjerenja,  1  godina  radnog  iskustva  i  radnog  iskustva  u  struci  i  položen  stručni  
položen  stručni  ispit. ispit.
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Opis  poslova Članak  10.

Obavlja  računovodtvene  i  financijske  Ovaj  Pravilnik  stupa  na  snagu  danom  
poslove,  a  naročito: donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
- vodi  analitičke  evidencije  evidencije  Brodsko-posavske  županije".

obveznika  komunalne  naknade  i d ruge  
analitičke  evidencije  propisane  zakonom  i  OPĆINSKO  VIJEĆE
općim  aktima  donijetim  na  temelju  OPĆINE VELIKA  KOPANICA
zakona,

- vodi  evidenciju  i  vrši  obračun  putnih  Klasa  :  021-05/08-01/1
naloga, Urbroj:  2178/12-03-08-01

- vodi  blagajničko  poslovanje, Velika  Kopanica,  25.  veljače  2008. g.
- obavlja  i  druge  poslove  koje  mu  povjeri  

voditelj  odsjeka  i  pročelnik  Upravnog  Predsjednik
odjela.           Općinskog  vijeća

        Matija  Vidaković, v.r.

III PRIJELAZNE  I  ZAKLJUČNE  ODREDBE

Članak  6.

Za  poslove  komunalnog  redara  (2.2)  ili  3.
referenta  za  računovodstvo  i  proračun  (4.1)  općine  
Velika  Kopanica,  općina  Velika  Kopanica  pokušat  
će  pronaći  rješenje u  suradnji  s  drugim  općinama  Temeljem  članka  28.  stavka  1.  podstavka  
ili  u  suradnji  sa  Županijom. 1.  Zakona  o  zaštiti  i  spašavanju  ("Narodne  

novine"  br.  174/04.  i  79/07),  te  članka  27.  Statuta  
općine  Velika  Kopanica  ("Službeni  vjesnik"  br.  

Članak  7. 15/01.),  Općinsko  vijeće  općine  Velika  Kopanica  
na  svojoj  20.  sjednici  održanoj  25.  veljače  2008. 

Uvjeti  za  obavljanje  poslova  i  zadataka  na  g.,  donijelo  je
radnom  mjestu  za  koje  je  propisana  visoka  
stručna  sprema  (VII/1  stupanj  stručne  spreme)  SMJERNICE
objavljuju  se  natječajem).

Za  ostala  radna  mjesta  uvjeti  za  za  razvoj  sustava  zaštite  i  spašavanja  na  
obavljanje  poslova  i  zadataka  objavljuju  se  putem  području  općine  Velika  Kopanica
oglasa.

Sukladno  razmjeru  opasnosti,  prijetnji  i  
Članak  8. posljednica  nesreća,  većih  nesreća  i  katastrofa  

utvrđenih  Procjenom  ugroženosti  ljudi,  okoliša,  
Poslove  Natječajne  komisije  do  donošenja  materijalnih  i  kulturnih  dobara, s a  ciljem  zaštite  i  

posebnog  zakona  kojim  će  se  urediti  prava  i  spašavanja  ljudi,  materijalnih  dobara,  te  okoliša  
obveze  djelatnika  u  upravnim  odjelima  jedinica  kao  i  ravnopravnog  razvoja  svih  nositelja  sustava  
lokalne  samouprave  i  uprave,  obavljat  će  zaštite  i  spašavanja  donose  Smjernice  za  
Poglavarstvo. organizaciju  i  razvoj  sustava  zaštite  i  spašavanja  u  

2008.  godini,  a  koje  se  odnose  na  sljedeće  
subjekte:

Članak  9.
1. Zapovjedništvo  zaštite  i  spašavanja

Do  donošenja  posebnog  zakona  kojim  će  
se  urediti  prava,  obveze  i  odgovornosti  i  druga  Radi  ostvarivanja  zakonom  utvrđenih  
pitanja  od  značaja  za  rad  djelatnika  u  Upravnom  obveza  vezano  za  upravljanje  i  suklađivanje  
odjelu  shodno  će  se  primjenjivati  odredbe  Zakona  aktivnosti  operativnih  snaga,  ljudskih  i  
o  upravi. materijalnih  resursa,  Zapovjedništvo  će  održavati  
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redovite  sastanke  u  prostorijama  općine  Velika  izgradnje  velikih  objekata.  Za  javna  skloništa  u  
Kopanica  sa  ciljem  analize  postojećeg  stanja  i  vlasništvu  općine  ne  predviđaju  se  poslovne  
donošenje  potrebnih smjernica  za  poboljšanje  aktivnosti  i  projekti  osim  ako  to  ne  budu  
stanja,  razvoja  vlastitih  sposobnosti  za  djelovanje  zahtijevale  neke  izvanredne  okolnosti.
na  sprječavanju  i  otklanjanju  štetnih  posljedica,  
katastrofa  i  većih  nesreća.  Paralelno  s  navedenim  
iskazivat će  se  mogućnosti  za  osiguravanje  uvjeta  4. Udruge  građana  od  značaja  za
za  provođenje  evakuacije,  zbrinjavanja  i  zaštitu  i  spašavanje
sklanjanja  ljudi  i  materijalnih  dobara,  te  drugih  
aktivnosti  iz  mjera  zaštite  i  spašavanja  sukladno Od  udruga  koje  su  od  interesa  za  zaštitu  i  
Planu  zaštite  i  spašavanja. spašavanje  na  području  općine  Velika  Kopanica  

Zapovjedništvo  zaštite  i  spašavanja  čine: djeluju  lovačke  udruge  LD  "Vir"  Velika  Kopanica  
u  čijem  su  sastavu  L.J.  "Šljuka"  Velika  Kopanica,  

1. Zvonimir  Šimunović,  načelnik  općine  L.J.  "Fazan"  Beravci  i  L.J.  "Gaj"  Divoševci-
Velika  Kopanica,  zapovjednik Kupina,  koje  broje  devedesetak  aktivnih  članova  

2. Filip  Mamić,  zamjenik  načelnika  općine,  koji,  zbog  svog  poznavanja  lokalnog  terena  mogu  
član biti  vrlo  važni  čimbenici  u  sustavu  zaštite  i  

3. Branko  Jurić,  predstavnik  Policijske  spašavanja.  Uz  lovačke  udruge,  aktivna  je  i  
uprave,  član Športsko  ribolovna  udruga  "Linjak"  Velika  

4. Tajana  Katalinić,dipl.ing.,  djelatnik  Kopanica  čiji  članovi  su  upoznati  sa  stanjem  
Područnog  ureda  za  zaštitu  i  spašavanje,  okolnih  vodotoka.  Njihov  rad  se  također  pomaže  
član iz  sredstava  općine.

5. Blaž  Filipović,  član  Vatrogasne  zajednice,  
član

6. dr.  Josip  Buljan,  predstavnik  Doma  5. Službe  i  pravne  osobe  koje  se  zaštitom  i
zdravlja,  član spašavanjem  bave  u  okviru  redovne 

7. Josip  Abramović,  predstavnik  Komunalnog   djelatnosti
poduzeća,  član

8. dr.  Ivan  Prohaska,  predstavnik  Na  području  općine  nije  registrirana  niti  
Veterinarske  službe,  član. jedna  pravna  osoba  kojoj  bi  zaštita  i  spašavanje  

bili  u  okviru  redovne  djelatnosti.  Nositelj  
koncesije  za  distribuciju  zemnog  plina  je  

2. Vatrogastvo trgovačko  društvo  Brod-plin d.o.o.  iz  Slavonskog  
Broda,  a  za odvoz  otpada  i  ukop  pokojnika  

Za  dobrovoljna  vatrogasna  društva  na  Runolist d.o.o.  iz  Vrpolja,  te  svatko  od  navedenih  
području  općine  Velika  Kopanica  osigurana  su  obnaša  dužnost  u  okviru  redovitog  obavljanja  
novčana  sredstva  u  Proračunu  u  skladu  s a radnih  zadataka,  a  između  ostalog  rade  i  na  
zakonskim  odrednicama  u  novčanom  iznosu  od  prevenciji  u  smislu  zaštite  ljudi,  okoliša  i  
140.000,00 kn,  koja  će  istom  poslužiti  za  nabavku  materijalnih dobara.
sredstava  i  opreme  prema  njihovom  internom  
planu  i  programu,  a  sa  ciljem  usklađenja  s  
planovima  zaštite  od  požara  i  jačanja  spremnosti  
za  djelovanje  u  posebnom  trenutku.  Predsjednik  
DVD-a  Velika  Kopanica  je  Antun  Petrašević  iz  
Velike  Kopanice,  a  zapovjednik  Mato  Kovačević  
iz  Velike  Kopanice.  Predsjednik  DVD-a  Beravci  
je  Ivica  Kurtušić  iz  Beravaca,  a  zapovjednik  
Matija  Vukasović  iz  Beravaca.

3. Skloništa

Na  području  općine  Velika  Kopanica  
nema  skloništa  osnovne  niti  dopunske  zaštite,  
njihova  gradnja  će  se  nastojati  predvidjeti  kod  

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE VELIKA  KOPANICA

Klasa  :  810-01/08-01/5
Urbroj:  2178/12-08-03-01
Velika  Kopanica,  25.  veljače  2008. g.

Predsjednik
          Općinskog  vijeća
        Matija  Vidaković, v.r.
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1. Članak  2.

Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  
Na  temelju članka  38.  Statuta  općine  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  Brodsko-

Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  posavske  županije".
županije"  br.  15/01.  i  22/06.),  Općinsko  
poglavarstvo  općine  Vrpolje  na  svojoj  27.  sjednici  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
održanoj  22.  siječnja  2008.  godine,  donijelo  je OPĆINE  VRPOLJE

ODLUKU Klasa  :  022-05/08-02/1
Urbroj:  2178/11-02/08-1

o  visini  blagajničkog  maksimuma Vrpolje,  22. 1. 2008.  godine

Predsjednik
Članak  1. Općinskog  poglavarstva

       Ankica  Zmaić, v.r.
Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  visina  

blagajničkog  maksimuma  u  2008.  godini  u  iznosu  
od  5.000,00 kn.

Sredstva  blagajničkog  maksimuma  koristit  
će  se  za  gotovinsko  plaćanje  (reprezentacija,  
potrošni  materijal,  razne  pomoći  i  sl.).

OPĆINA  VRPOLJE
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2. složenosti  poslova  uvećana  za svaku  navršenu  
godinu  radnog  staža  za  0,5%.

Na  temelju  članka  96.  i  članka  48.  Zakona  
o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  Članak  5.
(NN  br.  33/01.  i  129/05),  te  članka  38.  Statuta  
općine  Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Ostala  prava  i  obveze  iz  rada  i  po  osnovi  
posavske  županije"  br.  15/01.  i  22/06.),  Općinsko  rada  dužnosnika  i  službenika  zaposlenih  u  
poglavarstvo  na  svojoj  28.  sjednici  održanoj  21.  općinskim  tijelima  kao  što  su  dodaci  na  plaće,  
veljače  2008.  godine,  donijelo  je  sljedeći naknade  plaće  zbog  bolovanja  do  42  dana  i  ostala  

materijalna  prava  neposredno  se  primjenjuju  
PRAVILNIK odredbe  Kolektivnog  ugovora  za  državne  

službenike  i  namještenike.
o  plaćama  dužnosnika  i  službenika

Jedinstvenog  upravnog  odjela  općine  Vrpolje
Članak  6.

Članak  1. Ovaj  Pravilnik  stupa  na  snagu  danom  
objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

Ovim  Pravilnikom  određuje  se  način  posavske  županije".
određivanja  osnovne  plaće  načelnika  i  službenika-
zaposlenika  kojima  se  sredstva  osiguravaju  u  
Proračunu  općine  Vrpolje.

Članak  2.

Utvrđuje  se  koeficijent  složenosti  poslova  
za  određivanje  plaća  načelnika  i  službenika-
zaposlenika  za  radna  mjesta,  kako  slijedi:

1. Načelnik  općine 2,30
2. Pročelnik  Jedinstvenog

upravnog  odjela 1,50
3. Voditelj  odsjeka  za  stručne  i

administrativne  tehničke  
poslove 1,30

4. Računovodstveni  referent-
financijski  knjigovođa 1,20

5. Administrativni  tajnik 1,20
6. Domar-dostavljač 0,70

Članak  3.

Naknade  i  plaće  koje se  isplaćuju  
temeljem  ovog  Pravilnika obračunavaju  se  
primjenom  osnovice  za  državne  službenike  i  
namještenike.

Članak  4.

Plaću  dužnosnika  i  službenika  čini  
umnožak  osnovice  za  obračun  plaće  i  koeficijenta  

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  VRPOLJE

Klasa  :  022-05/08-02/2
Urbroj:  2178/11-02/08-1
Vrpolje,  21. veljače. 2008.  godine

Predsjednik
Općinskog  poglavarstva
       Ankica  Zmaić, v.r.

3.

Na  temelju  članka  14.  točke  1.  Zakona  o  
javnoj  nabavi  ("NN"  br.  117/01,  197/03.  i  92/05.)  
i  članka  38.  Statuta  općine  Vrpolje  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  15/01.  i  
22/06.),  Općinsko  poglavarstvo  općine  Vrpolje  na  
svojoj  28.  sjednici  održanoj  21.  veljače  2008.  
godine,  donijelo  je

PLAN

nabave  za  2008.  godinu

Članak  1.

Ovim  Planom  nabave  utvrđuje  se  nabava  
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koja  će  se  izvršiti  sukladno  planiranim  Članak  2.
proračunskim  sredstvima  Proračuna  općine  Vrpolje  
za  2008.  godinu  kako  slijedi: Postupak  nabave  provodi  se  sukladno  

odredbama  Zakona  o  javnoj  nabavi  i  Uredbe  o  
RB Konto Planirani postupku  nabave  roba,  radova  i  usluga  male  

iznos vrijednosti.

1. 3221 Uredski  materijal  i  ostali  
materijalni  rashodi 22.000,00 Članak  3.

2. 3224 Materijal  i  dijelovi  za  tekuće  i  Ovaj  Plan  nabave  za  2008.  godinu  
invest.  održavanje 15.000,00 primjenjuje  se  od  1.  siječnja  2008.  godine.

3. 3225 Sitni  inventar 15.000,00 OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  VRPOLJE

4. 3232 Usluge  tekućeg  i  inv.
održavanja 405.000,00 Klasa  :  022-05/08-02/5

Urbroj:  2178/11-02/08-1
5. 3233 Usluge  promidžbe  i  Vrpolje,  21.  veljače . 2008.  godine

informiranja 22.000,00
Predsjednik

6. 3234 Komunalne  usluge 100.000,00 Općinskog  poglavarstva
       Ankica  Zmaić, v.r.

7. 3237 Intelektualne  i  osobne
usluge 500.000,00

8. 3238 Računalne  usluge 4.000,00

9. 3239 Ostale  usluge 10.000,00 4.

10. 3293 Reprezentacija 45.000,00
Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  

11. 3299 Ostali  nespomenuti Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
rashodi  poslovanja 40.000,00 županije"  br.  15/01.  i  22/06.),  Općinsko  

poglavarstvo  općine  Vrpolje  na s vojoj  28.  sjednici  
12. 3822 Kapitalne  donacije  neprofitnim  održanoj  21.  veljače  2008.  godine,  donijelo  je

organizacijama 600.000,00
PROGRAM

13. 4212 Poslovni  objekti 500.000,00
 trošenja  financijskih  sredstava  ostvarenih  od  

14. 4213 Ceste  i  građevinski prodaje,  zakupa  i  koncesije  poljoprivrednog  
objekti 650.000,00 zemljišta  u  vlasništvu  Republike  Hrvatske  na  

području  općine  Vrpolje
15. 4214 Ostali  građevinski

objekti           2.879.000,00
Članak  1.

16. 4221 Uredska  oprema  i
namještaj 25.000,00 Temeljem  Zakona  o  poljoprivrednom  

_________________________________________ zemljištu,  općina  Vrpolje  će  od  ostvarenih  prihoda  
na  osnovi  prodaje,  zakupa  i  koncesije  državnog  

UKUPNO:          5.832.000,00 poljoprivrednog  zemljišta  financijska  sredstva  
utrošiti  za  sljedeće:

- Izmjer  državnog  poljoprivrednog  zemljišta  
na  području  općine  Vrpolje,
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- Revizija  Programa  raspolaganja  državnim  Članak  1.
poljoprivrednim  zemljištem,

- Potreba  iskolčenja  i  uvođenja  u  posjed  Članak  II  Odluke  o  osnivanju  i  
novih  vlasnika, imenovanju  članova  Zapovjedništva  civilne  zaštite  

- Uređenje,  nasipanje  i  održavanje  poljskih  općine  Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
puteva, posavske  županije"  br.  22/06.),  mijenja  se  i  glasi:

- Uređenje  i  održavanje  kanalske  mreže,
- Razne  programe  za  poljoprivredu, U  Zapovjedništvo  civilne  zaštite  općine  
- I  sve  drugo  što  je  vezano  za  Vrpolje,  imenuje  se:

poljoprivredu.
1. Tajana  Katalinić,  djelatnica  Područnog  

ureda  za  zaštitu  i  spašavanje  Slavonski  
Članak  2. Brod,  za  zapovjednika

2. Ivan  Pralas,  predstavnik  "Posavina-
Ovaj  Program  primjenjuje se  od  1.  siječnja  drvo"d.o.o.  Čajkovci,  za  člana

2008.  godine,  a  objavit  će  se u  "Službenom  3. Danko   Tunuković ,   p reds tavn ik   
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". Komunalnog  poduzeća  Vrpolje,  za  člana

4. Tomislav  Šimundić,  profesor  u  Tehničkoj  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO školi  Slavonski  Brod  i  član  Općinskog  

OPĆINE  VRPOLJE vijeća,  za  člana
5. Terezija  Sočković,  djelatnica  ambulante  u  

Klasa  :  022-05/08-02/4 Vrpolju,  za  člana.
Urbroj:  2178/11-01/08
Vrpolje,  21.  veljače  2008.  godine

Članak  2.
Predsjednik

Općinskog  poglavarstva Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
       Ankica  Zmaić, v.r. donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  VRPOLJE

5. Klasa  :  022-05/08-02/3
Urbroj:  2178/11-02/08-1
Vrpolje,  21.  veljače  2008.  godine

Na  temelju  članka  14.  Pravilnika  o  
pozivanju,  mobilizaciji  i  aktiviranju  operativnih  Predsjednik
snaga  zaštite  i  spašavanja  ("Narodne  novine"  br.  Općinskog  poglavarstva
25/06)  i  članka  33.  i  38.  Statuta  općine  Vrpolje         Ankica  Zmaić, v.r.
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
15/01.  i  22/06.),  općinski  načelnik  općine  Vrpolje  
na  prijedlog  pročelnika  Područnog  ureda  za  
zaštitu  i  spašavanje  Slavonski  Brod,  21.  veljače  
2008.  godine,  donio  je

ODLUKU

o  izmjeni  Odluke  o  osnivanju  i  imenovanju  
članova  Zapovjedništva  civilne  zaštite  općine  

Vrpolje
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6. IZBOR  ČLANSTVA  MLADIH

Članak  4.
Na  temelju  članka  4.  Zakona  o  savjetima  

mladih  ("NN"  br.  23/07.)  i  članka  26.  Statuta  Općinsko  vijeće  općine  Vrpolje  pokreće  
općine  Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- postupak  izbora  članova  Savjeta  mladih  javnim  
posavske  županije"  br.  15/01.  i  22/06.),  Općinsko  pozivom.
vijeće  općine  Vrpolje  na  svojoj  15.  sjednici  Kandidate  za  članove  savjeta  mladih  
održanoj  29.  veljače  2008.  godine  donosi predlažu  udruge  mladih  i  udruge  koje  se  bave  

mladima,  športske  udruge,  učenička  vijeća  
ODLUKU srednjih  škola  i  studenstski  zbor  obrazovnih  

ustanova,  te  drugi  registrirani  oblici  organiziranja  
o  osnivanju  Savjeta  mladih mladih  sa  sjedištem  na  području  općine  Vrpolje.

općine  Vrpolje

Članak  5.
OPĆE  ODREDBE

Prijedlog  kandidata  za  članove  Savjeta  
Članak  1. mladih  podnosi  se  u  pisanom  obliku  općini  

Vrpolje,  Komisiji  za  izbor  i  imenovanje  u  roku  
Ovom  Odlukom  se  uređuje  osnivanje  od  15  dana  od  objavljivanja  javnog  poziva  u  

Savjeta  mladih  općine  Vrpolje  (u  daljnjem  tekstu:  tjedniku  "Posavska  Hrvatska".
Savjet  mladih),  broj  članova  i  način  i  postupak  Prijedlog  mora  obvezno  sadržavati:  ime  i  
njihova  izbora,  način  utjecaja  na  rad  Općinskog  prezime  kandidata,  datum  i  godinu  rođenja,  
vijeća  u  postupku  donošenja  odluka  i  drugih  akata  prebivalište  i  obrazloženje  prijedloga  i  mora  biti  
od  neposrednog  interesa  za  mlade  i  u  vezi  s  ovjeren  od  ovlaštene  osobe  predlagatelja.  
mladima,  suradnja  s  drugim  vijećima  mladih,  Nepravovremeni  i  nepotpuni  prijedlozi  neće  se  
način  financiranja  rada  i  programa  Savjeta  mladih  uzimati  u  razmatranje.
i  način  osiguranja  uvjeta  za  njihov  rad  kao  i  Komisija  za  izbor  i  imenovanja  utvrđuje  
ostala  pitanja  od  značenja za  rad  Savjeta  mladih. listu  kandidata  koji  ispunjavaju  uvjete  za  izbor  u  

Savjet  mladih  i  za  koje  je  pravovremeno  podnijet  
potpun  prijedlog  u  roku  od  48  sati  od  isteka  roka  

Članak  2. za  dostavu  prijedloga,  te  je  objavljuje.
Lista  kandidata  se  objavljuje  u  tjedniku  

Savjet  mladih  je  savjetodavno  tijelo  "Posavska  Hrvatska"  ili  na  oglasnoj  ploči  općine  
Općinskog  vijeća  općine  Vrpolje  koje s e  osniva  u  Vrpolje  u  roku  od  dva  dana  od  utvrđivanja  liste  
cilju  aktivnog  uključivanja  mladih  u  javni  život  kandidata.
općine  Vrpolje. Lista  kandidata  se  utvrđuje  na  način  da  se  

Pod  mladima  se  razumijevaju  osobe  s  ime  i  prezime  kandidata  na  listi  navodi  prema  
prebivalištem  na  području  općine  Vrpolje  u  dobi  redoslijedu  zaprimljenih  kandidata.
od  petnaest  (15)  do  dvadesetdevet  (29)  godina  Općinsko  vijeće  je  dužno  u  roku  od  30  
života. dana  od  dana  objavljivanja  liste  kandidata  izabrati  

članove  Savjeta  mladih.

Članak  3.
Članak  6.

Savjet  mladih  broji  pet  (5)  članova  
uključujući  predsjednika  i  zamjenika  predsjednika  Općinsko  vijeće  općine  Vrpolje  bira  
Savjeta. članove  Savjeta  mladih  tajnim  glasovanjem  na  

način  propisan  Poslovnikom  Općinskog  vijeća  
općine  Vrpolje.

Tajno  glasovanje  provodi  se  glasačkim  
listićem  ovjerenim  pečatom  Općinskog  vijeća.

Na  glasačkom  listiću  su  prezimena  
kandidata  navedena  abecednim  redom,  a  glasuje  
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se  na  način  da  se  zaokruži  redni  broj  ispred  savjeta  mladih  je  izabran  kandidat  koji  je  osvojio  
prezimena  pojedinog  kandidata. najveći  broj  glasova.

Važeći  je  onaj  listić  na  kojem  su  U  slučaju  da  dva  ili  više  kandidata  
zaokruženi  redni  brojevi  ospred  prezimena  najviše  ostvare  jednaki  najveći  broj  glsova,  ponavlja  se  
5  kandidata. izbor  među  njima  na  istoj  sjednici.

Za  članove  Savjeta  su  izabrani  kandidati  U  slučaju  da  se  ni  nakon  ponovljenog  
od  rednog  broja  1.  do  5.  na  rang  listi  dobivenih  izbora  ne  izabere  predsjednik  Savjeta  mladih  
glasova. saziva  se  u  roku  15  dana  nova  sjednica  Savjeta  

U  slučaju  da  dva  ili  više  kandidata  ostvari  mladih.
jednaki  broj  glasova  izbor  se  ponavlja  među  
kandidatima  na  istoj  sjednici.

Članak  10.

Članak  7. Predsjednik  avjeta  predstavlja  i  zastupa  
Savjet  mladih,  te  obavlja  druge  poslove  određene  

Prijedlog  poslovnika  o  radu  Savjeta  ovom  Odlukom.  Zamjenik  predsjednika  
mladih,  kojim  se  uređuje  način  rada  Savjeta  zamjenjuje  predsjednika  u  slučaju  njegove  
mladih,  te  izbor  predsjednika  i  njegovog  spriječenosti  ili  odsutnosti.
zamjenika,  utvrđuje  Općinsko  vijeće,  a  donosi  
Savjet  mladih  većinom  glasova  svih  članova  
Savjeta  na  konstiuirajućoj  sjednici. MANDAT  ČLANOVA  SAVJETA  MLADIH

Predsjednika  i  zamjenika  predsjednika  OPĆINE  VRPOLJE
Savjeta  mladih  biraju  članovi  Savjeta  između  
sebe,  na  konstituirajućoj  sjednici,  sukladnio  Članak  11.
Poslovniku  o  radu  Savjeta  mladih  općine  Vrpolje.

Članovi  Savjeta  mladih  biraju  se  na  dvije  
godine.

Članak  8. Općinsko  vijeće  općine  Vrpolje  razriješit  
će  člana  Savjeta  mladih  i  prije  isteka  mandata  

Konstituirajuću  sjednicu  Savjeta  mladih  u  ako  neopravdano  ne  nazoči  na  tri  sjednice  Savjeta  
roku  od  30  dana  od  konstituiranja  savjeta  mladih  mladih,  kad  navrši  trideset  (30)  godina  života,  na  
saziva  i  njome  do  izbora  predsjednika  Savjeta  osobni  zahtjev,  te  ako  je  pravomoćnom  sudskom  
mladih  predsjedava  općinski  načelnik. presudom  osuđen  na  bezuvjetnu  kaznu  zatvora  u  

Na  konstituirajućoj  sjednici  mora  biti  trajanju  dužem  od  šest  (6)  mjeseci.
nazočna  većina  članova  Savjeta  mladih. Ako  Savjet  mladih  ostane  trajno  

minimalnog  broja  članova  potrebnih  za  donošenje  
odluka  Općinskog  vijeća  raspušta  se  Savjet  

Članak  9. mladih  i  u  roku  od  60  dana  od  dana  donošenja  
odluke  o  raspuštanju  Savjeta  mladih  pokreće  se  

Kandidati  za  predsjednika  Savjeta  postupak  za  izbor  novih  članova  Savjeta  mladih.
dostavljaju  svoju  kandidaturu  Upravnom  odjelu  
najkasnije  15  dana  od  dana  izbora  članova  
Savjeta  mladih. DJELOKRUG  RADA

Kandidat  za  predsjednika  Savjeta  
kandidira  i  svog  zamjenika.  Izborom  predsjednika  Članak  12.
izabire  se  i  njegov  zamjenik.

Upravni  odjel  sastavlja  listu  kandidata  za  Savjet  mladih:
predsjednika  Savjeta  mladih.  kandidati  se  unose  
na  kandidacijsku  listu  abecednim  redom  - raspravlja  o  pitanjima  značajnim  za  rad  
prezimena. Savjeta  mladih,

Glasački  listić  se  sastavlja  abecednim  - raspravlja  na  sjednicama  o  pitanjima  iz  
redom  prezimena  kandidata. djelokruga  rada  Općinskog  vijeća  koja  su  

Na  konstituirajućoj  se  sjednici,  nakon  od  interesa  za  mlade,
predstavljanja  kandidata,  tajnim  glasovanjem  bira  - predlaže  Općinskom  vijeću  donošenje  
predsjednika  Savjeta  mladih.  Za  predsjednika  odluka,  programa  i  drugih  akata  od  
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značaja  za  unapređenje  položaja  mladih, Savjeta  mladih.
- predlaže  Općinskom  vijeću  raspravu  o  Izvanrednu  sjednicu  savjeta  mladih  

pojedinim  pitanjima  od  značaja  za  mlade,  predsjednik  je  dužan  sazvati  na  prijedlog  1/3  
te  način  rješavanja  navedenih  pitanja, članova  Savjeta  mladih.

- daje  mišljenje  Općinskom  vijeću  prilikom  
donošenja  odluka,  mjera,  programa  i  
drugih  akata  od  osobitog  značenja  za  SREDSTVA  ZA  RAD
mlade,

- sudjeluje  u  izradi  i  praćenju  provedbe  Članak  15.
lokalnog  programa  djelovanja  za  mlade,

- izrađuje  izvješća  nadležnim  tijelima  o  Općina  Vrpolje  osigurava  sve  potrebne  
problemima  mladih,  a  po  potrebi  predlaže  uvjete  za  rad  Savjeta  mladih  (financijska  sredstva,  
i  donošenje  programa  za  otklanjanje  prostor,  stručnu  pomoć  i  sl.).  Financijska  sredstva  
nastalih  problema  i  poboljšanje  položaja  se  osiguravaju  u  Proračunu  općine  na  temelju  
mladih, odobrenog  programa  rada  i  financijskog  plana.

- predlaže  mjere  za  ostvarivanje  i  provedbu  Članovi  Savjeta  mladih  ne  primaju  
odluka  i  programa  o  skrbi  za  mlade, naknadu  za  svoj  rad.

- skrbi  o  informiranosti  mladih  o  svim  Stručne  i  administrativne  poslove  za  
pitanjima  značajnim  za  unapređivanje  potrebe  Savjeta  mladih  obavljaju  službe  općine.
položaja  mladih,

- potiče  suradnju  savjeta  mladih  općina,  
gradova  i  županija  u  RH,  te  suradnju  s  SURADNJA  SAVJETA  MLADIH
odgovarajućim  tijelima  drugih  zemalja,

- predlaže  Opšinskom  vijeću  financijski  Članak  16.
plan  radi  ostvarivanja  programa  rada  
Savjeta  mladih, U  cilju  unapređenja,  Savjet  mladih  

- obavlja  i  druge  poslove  od  interesa  za  surađuje  sa  savjetima  mladih  drugih  jedinica  
mlade. lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  u  

zemlji  i  inozemstvu,  te  s  međunarodnim  
organizacijama.

Članak  13.

Komunikacija  između  savjeta  mladih  i  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE
Općinskog  vijeća  općine  Vrpolje  osigurava  se  
obveznim  prisustvom  općinskog  načelnika  i  Članak  17.
predsjednika  Općinskog  vijeća  na  sjednicama  
Savjeta  mladih,  osim  u  slučaju  kada  su  opravdano  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
spriječeni. od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".

Članak  14. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRPOLJE

Savjet  mladih  donosi  program  rada  i  
financijski  plan  za  svaku  kalendarsku  godinu,  te  Klasa  :  021-05/08-01/9
podnosi  godišnje  izvješće  Općinskom  vijeću  Urbroj:  2178/11-01/08-1
općine  Vrpolje  do  kraja  veljače  tekuće  godine  za  Vrpolje,  29.  veljače  2008.  godine
prethodnu  godinu.

Programom  rada  se  utvrđuju  programske  i       Predsjednik
druge  aktivnosti,  nositelji  i  rokovi  izvršenja,  a  Općinskog  vijeća
priprema  se  u  suradnji  s  Upravnim  odjelom.   Mijo  Šunić, v.r.

Program  rada  se  donosi  najkasnije  do  30.  
rujna  tekuće  godine  za  sljedeću  kalendarsku  
godinu.

Savjet  mladih  održava  redovite  sjednice  
jednom  u  dva mjeseca,  a  saziva  ih  predsjednik  
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7. socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi 
i Odlukom o pomoći za podmirenje, troškova 
stanovanja korisnika socijalne skrbi. Istom Odlukom 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi («N.N.» utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prva na pomoć kao 
br. 27/01., 59/01., 82/01. i 103/03.i 44/06.) i članka 26. i oblici pomoći. 
Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» broj 15/01. i 22/06.), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 15. sjednici održanoj b) Jednokratne novčane pomoći
29. veljače 2007. godine donijelo je 

Jednokratne novčane pomoći će se 
P R O G R A M odobravati u pravilu jednom godišnje, a visina će se 

određivati ovisno o veličini potrebe i drugim 
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite okolnostima u kojim živi podnositelj zahtjeva. 

na području općine Vrpolje za Općinsko poglavarstvo odlučuje o realizaciji 
2008. godinu pojedinačnih zahtjeva .

Članak 1. c) Podmirenje pogrebnih troškova

Ovim Programom se određuje način U cijelosti će se financirati najnužniji 
obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, pogrebni troškovi osobama kojima troškove nije 
korisnika socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje dužan financirati Centar za socijalnu skrb, ako umrla 
prava, te druga pitanja značajna za obavljanje osoba nije prije smrti osigurala sredstva za podmirenje 
djelatnosti socijalne skrbi. troškova (osiguranje, ušteđevina i dr.), te ako ne 

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o postoje osobe koje bi morale i  mogle snositi pogrebne 
socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni u svom troškove ,a  prema odluci Poglavarstva .
proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva 
kojima se osiguravaju pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja, kao i za ostvarivanje prava utvrđenim d) Pomoć u plaćanju komunalne naknade
propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih 
vrsta pomoći. Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od 

obveza plaćanja komunalne naknade oslobođene su 
osobe koje ispunjavaju uvjete iz iste Odluke.

Članak 2. Od obveze plaćanja komunalne naknade 
mogu biti oslobođene i druge osobe čiji zahtjevi budu 

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite odobreni od strane Općinskog poglavarstva .
na ime čega je u Proračunu općine Vrpolje za 2008. 
godinu izdvojeno 109.000,00 kuna utvrđuju se 
sljedeći oblici pomoći. e) Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za 

uzdržavanje 

1. Pomoć samcima i obiteljima Na temelju podataka od Centra za socijalnu 
skrb o korisnicima prava na pomoć za uzdržavanje, 

Programom socijalne skrbi u Proračunu općine izradit će se Rješenja o ostvarivanju prava na ogrjev.
Vrpolje osigurana su sredstva u iznosu 30.000,00 kuna Sredstva za ogrjev osiguravaju se u 
za sljedeće namjene: Županijskom proračunu, te nakon dostave popisa 

doznačuju se u Proračun općine Vrpolje koja je krajnji 
a) Podmirenje troškova stanovanja isplatitelj  korisnicima prava na ogrjev.

Podmirenje troškova stanovanja korisnika 
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f) Pomoć u plaćanju komunalnog doprinosa 4. Troškovi za rad Ambulante opće medicine u 
Starim Perkovcima

Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu 
od obveze plaćanja komunalnog doprinosa Za funkcioniranje rada Ambulante opće 
oslobođene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz iste medicine u Starim Perkovcima (zakupnina poslovnog 
Odluke .  Od obveze plaćanja Komunalnog doprinosa prostora) u Proračunu općine Vrpolje osiguravaju se 
mogu biti oslobođene i druge osobe čiji zahtjevi budu sredstva u iznosu 15.000,00 kuna.
odobreni od strane Općinskog poglavarstva .

5. Ostali oblici pomoći

g) Pomoć u plaćanju priključenja na komunalnu Ovisno o potrebama i mogućnostima općine 
infrastrukturu Vrpolje pružat će se pomoć za zadovoljavanje 

osnovnih životnih potreba vezanih za zdravstvenu 
Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih zaštitu, pomoć u traženju zaposlenja socijalno 

branitelja od obveze plaćanja naknade za priključenje ugroženim osobama, pomoć u traženju smještaja, 
na komunalnu infrastrukturu oslobođene su osobe plaćanje mjesečne karte za djecu socijalno ugroženih 
koje ispunjavaju uvjete iz navedenog Zakona , te osoba, savjetovanje, te drugi oblici pomoći.
mogu biti oslobođene i druge osobe čiji zahtjevi budu 
odobreni od strane Općinskog poglavarstva. 

Članak 3.

2. Pomoć studentima Pojedinačna prava iz ovog Programa osigurat 
će se osobama ili udrugama koje imaju prebivalište  na 

U Proračunu općine Vrpolje za 2008. godinu području općine Vrpolje, a u iznimnim slučajevima i s 
osigurana su sredstva za pomoć studentima područja Brodsko-posavske županije.
(studentska pomoć) u iznosu od 40.000,00 kuna. 
Općinsko poglavarstvo odlučuje o realizaciji 
pojedinog zahtjeva (zamolbe), a iznos za svakog Članak 4.
studenta je 1.000,00 kuna, a odobrava se u pravilu 
jednom tijekom kalendarske godine. Provođenje ovog Programa u nadležnosti je 

Poglavarstva općine Vrpolje.
3. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih 
organizacija

Članak 5.
Financijska potpora za rad udruga i 

humanitarnih organizacija u Proračunu općine Ovaj Program primjenjuje se sa 1.siječnja 
Vrpolje za 2008. godinu u skladu s mogućnostima 2008. godine i objavit će se u « Službenom vjesniku 
općine, putem transfera ili drugog oblika Brodsko-posavske županije « .
(reprezentacije i sl.) osigurana su sredstva za rad 
Udruga: OPĆINSKO VIJEĆE
a) Crveni križ 3.000,00 kn OPĆINE VRPOLJE
b) Udruga slijepih 1.000,00 kn
c) Ostale udruge        20.000,00 kn Klasa: 021-05/08-01/7

Urbroj: 2178/11-01/0-1
Sredstva će biti raspoređena Odlukom Vrpolje, 29. 2. 2008.g. 

Općinskog poglavarstva, a na temelju zahtjeva 
(zamolbe).    Predsjednik 

Općinskog vijeća:
  Mijo Šunić, v.r.
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8. b)  Teakwondo klub Vrpolje-  13.000,00 kuna
c) NK  «Sloga» Vrpolje -  11.000,00 kuna
d) NK «Mladost» Čajkovci-  13.000,00 kuna

Na temelju Zakona o financiranju javnih e) NK «Slavonac»St. Perkovci- 28.000,00 kuna
potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o f) ŠRU «Klen» St. Perkovci-    1.000,00 kuna
predškolskom odgoju i naobrazbi i članka 26. Statuta g) ŠRU « Štuka» Vrpolje -    1.000,00 kuna
općine Vrpolje, ( « Službeni vjesnik Brodsko- h) Šah klub Čajkovci          -    2.000,00 kuna
posavske županije « br. 15/01. i 22/06.)  Općinsko i)  Šah klub Vrpolje             -    2.000,00 kuna 
vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj 29. veljače  
2008. godine donijelo Sredstva će se trošiti prema mogućnostima 

punjenja Proračuna, te po potrebi korisnika.
P R O G R A M

javnih potreba u području društvenih djelatnosti III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ
za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu 

općine Vrpolje za 2008. godinu Članak 3.

a) Predškolski odgoj  mala škola
I KULTURA

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 
Članak 1. 2008. godinu za potrebe predškolskog odgoja  male 

škole 91.800,00 kuna.
Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za Predškolski odgoj  mala škola organizirana je 

2008. godinu za potrebe kulture 40.000,00 kuna kako u sva tri naselja: Vrpolje, Čajkovci i Stari Perkovci, 
slijedi: temeljem Ugovora s Dječjim vrtićima iz Slavonskog 

Broda.
a)  za  kn j ižnu  i  ne  kn j ižnu  građu:

- 10.000,00 kuna za čitaonicu b) Školski odgoj
b) za KUD-ove na području općine Vrpolje 

-  20.000,00 kuna Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 
za KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje 2008. godinu za potrebe školskog odgoja 10.000,00 
- 10.000,00 kuna kuna za O.Š. «Ivan Meštrović» Vrpolje.
za KUD «Ravnica» Stari Perkovci Sredstva će se trošiti prema mogućnostima 
- 10.000,00 kuna punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika.

 c) za troškove Hrv. čitaonice                                    
 - 10.000,00 kuna

IV VJERSKE ZAJEDNICE
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima 

punjenja Proračuna, te po potrebi korisnika. Članak 4.

Općina Vrpolje je izdvojila u Proračunu za 
II ŠPORT 2008. godinu 5.000,00 kuna kako slijedi:

Članak 2. a) Crkva Sv. Ane u Starim Perkovcima  Župni 
ured Donji Andrijevci  5.000,00 kn

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 
2008. godinu za potrebe športa 100.000,00 kuna kako Sredstva će se trošiti prema mogućnostima 
slijedi: punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika.

a)  RK Vrpolje -  29.000,00 kuna
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V       VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE 9.
VRPOLJE

Članak 5. Na temelju članka 26. Statuta općine Vrpolje 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 

Općina Vrpolje je izdvojila u Proračunu za 15/01. i 22/06.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 
2008. godinu 50.000,00 kn za Vatrogasnu zajednicu svojoj 15. sjednici održanoj 29. veljače 2007. godine 
općine Vrpolje (VZO). donijelo je

Sredstva  će se trošiti prema mogućnostima PROGRAM
punjenja Proračuna , odnosno po potrebi korisnika.

tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih  
objekata u vlasništvu općine Vrpolje za 

Članak 6. 2008. godinu

Ukupna potrebna sredstva  za realizaciju 
Programa javnih potreba na području društvenih Članak 1.
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u 
Proračunu općine Vrpolje za 2008. godinu iznose U skladu sa zahtjevima mjesnih odbora 
286.800,00 kuna, a mogu biti putem dotacija na žiro utvrđuje se tekuće i investicijsko održavanje 
račun ili podizanjem reprezentacije odnosno građevinskih objekata u vlasništvu općine Vrpolje po 
potrošnog materijala, te usluge prijevoza. aktivnostima:

1. Troškovi održavanja objekata u vlasništvu 
Članak 7. općine

- Rashodi za električnu energiju po objektima 
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je (el. energija, plin) - 65.000,00 kn

Poglavarstva općine Vrpolje. - Rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i 
investicijsko održavanje  15.000,00 kn

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  
Članak 8. 405.000,00 kn

- Komunalne usluge (čišćenje, voda, 
Ovaj Program primjenjuje se sa 1.siječnja održavanje)  - 25.000,00 kn

2008. godine i objavit će se u « Službenom vjesniku - Geodetsko-katastarske usluge i dr.  25.000,00 
Brodsko-posavske  županije». kn

- Ostali nespomenuti rashodi (rashodi za slivnu 
OPĆINSKO VIJEĆE vodnu naknadu)  20.000,00 kn
OPĆINE VRPOLJE

                                                                U   K   U   P  NO: 555.000,00 KN
Klasa :021-05/08-01/6
Urbroj :2178/11-01/08-1 2. Dodatna ulaganja na građevinskim 
Vrpolje , 29.veljače 2008.g. objektima

- Dom u Vrpolju - 60.000,00 kn
   Predsjednik - Dom u Čajkovcima - 30.000,00 kn
Općinskog vijeća: - Dom u St. Perkovcima - 40.000,00 kn
  Mijo Šunić, v.r. - Športski objekti - 30.000,00 kn

UKUPNO: 160.000,00 KN
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Članak 2. - održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,

Ovaj Program primjenjuje se sa 1. siječnja - održavanje groblja i 
2008. godine o objavit će se u « Službenom vjesniku - javne rasvjete.
Brodsko-posavske županije «.

OPĆINSKO VIJEĆE Članak 2.
OPĆINE VRPOLJE

Programom iz članka 1. ovog Programa 
Klasa: 021-05/0-01/5 utvrđuje se:
Urbroj: 2178/11-01/08-1
Vrpolje, 29. veljače 2008.g. - opseg i opis poslova održavanja s procjenom 

pojedinih troškova po djelatnostima,
   Predsjednik - iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
Općinskog vijeća: ostvarivanje Programa s naznakom izvora 
  Mijo Šunić, v.r. financiranja.

Članak 3.

Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu 
10. u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima 

financiranja donosi Program održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. 

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 
k o m u n a l n o m  g o s p o d a r s t v u  ( « N . N . » 1. ovog Programa.
 br. 26/03  pročišćeni tekst, 82/04 i 110-04- Uredba i 
178/04 .) i članak 26. Statuta općine Vrpolje Članak 4.
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
15/01. i 22/06.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na U 2008. godini održavanje komunalne 
svojoj 15. sjednici održanoj 29.veljače  2008. godine infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 
donijelo je Vrpolje obuhvaća:

1. Odvodnja atmosferskih voda
P R O G R A M - pročišćavanje kanala i postavljanje cijevi uz 

nerazvrstane ceste na  području cijele 
održavanja komunalne infrastrukture općine po potrebi

na području općine Vrpolje za 2008. godinu
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

iznosu od 20.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
Članak 1. komunalne naknade i Proračuna općine. 

Ovim Programom određuje se održavanje 
komunalne infrastrukture u 2008. godini na području 2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 
općine Vrpolje za komunalne djelatnosti iz članka 22. na čišćenje javnih površina 
Zakona o komunalnom gospodarstvu, a to su:

- čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na 
- odvodnja atmosferskih voda, trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred 
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na zgrade općine i parkovima u općini Vrpolje.

čišćenje javnih površina,
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Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u Članak 5.
iznosu od 30.000,00 kuna, a financirat će se iz 
sredstava komunalne naknade i Proračuna općine. Sredstva za izvršenje radova navedenih u 

članku 4. predviđaju se u ukupnom iznosu od 
455.000,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema 

3. Održavanje javnih površina dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade 
- nabavka klupa za parkove prihoda od zakupa i korištenja državnog 
- nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima poljoprivrednog zemljišta , sredstva od ukopa 

pokojnika i sredstvima Proračuna općine Vrpolje
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

iznosu od 15.000,00 kuna, a financirat će se iz 
sredstava komunalne naknade Proračuna općine . Članak 6.

Ovaj Program  primjenjuje se sa 1. siječnja 
4. Održavanje nerazvrstanih cesta 2008. godine i objavit će se u « Službenom vjesniku 
- nasipanje nerazvrstanih cesta tucanikom, Brodsko-posavske županije «.

šljunkom i frezanim asfaltom na području 
općine Vrpolje, te nasipanje poljskih puteva OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE  VRPOLJE
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 

iznosu 80.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava Klasa: 021-05/08-01/4
komunalne naknade prihoda od zakupa i korištenja Urbroj: 2178/11-01/08-1
državnog poljoprivrednog zemljišta i Proračuna Vrpolje, 29. 02. 2008.g.
općine .

   Predsjednik 
Općinskog vijeća:

5. Održavanje groblja   Mijo Šunić, v.r.
- održavanje mjesnih groblja

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 
iznosu od 70.000,00 kuna, a financirat će se iz 
sredstava komunalne naknade i sredstava od ukopa 
pokojnika. 11.

6.  Javna rasvjeta Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o 
- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 

poboljšanje ulične rasvjete na području 26/03.  pročišćeni tekst, 82/04 , 110/04 i 178/04.), te 
općine Vrpolje  40.000,00 kuna članka 26. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik 

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu  Brodsko-posavske županije» broj 15/01 i22/06.), 
200.000,00 kuna. Općinsko vijeće općine Vrpolje na 15. sjednici 

održanoj 29. veljače  2008. godine, donijelo je
Sredstva za izvršenje radova navedenih u 

ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od P ROGRAM
240.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne 
naknade i sredstvima Proračuna. gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u općini Vrpolje za 2008. godinu
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I  OPĆE ODREDBE -    projektna dokumentacija
-   pripremni radovi 

Članak 1. -   ugradnja asfalta , fontane, rasvjetnih tijela, 
ivičnjaka i dr.

Ovim Programom određuje se izgradnja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na Ukupno :  3.000,000,00 kn
području općine Vrpolje za 2006. godinu, a odnosi se Rok izgradnje : prosinac 2008. godine
na: Potrebna financijska sredstva osigurat će se u 

iznosu od 2.800.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih 
- javne površine cesta i 200.000,00 iz sredstava Proračuna općine 
- nerazvrstane ceste Vrpolje.
- groblja i krematorije
- javnu rasvjetu
- opskrbu pitkom vodom III GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
- odvodnju i pročišćavanje voda
- komunalnu infrastrukturu za poduzetničku Članak 3.

zonu
- objekti školstva i zdravstva a) Izgradnja nerazvrstane ceste u naselju  
- objekti vjerskih zajednica Vrpolje

Ovim Programom određuje se opis poslova s Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te - pripremni radovi
za nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava - ugradnja asfalta
potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom 
izvora financiranja po djelatnostima. Ukupno: 150.000,00 kn

Rok izrade: listopad  2008. godine

II GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA Potrebna financijska sredstva osigurat će se u 
iznosu od 150.000,00 kn i to iz sredstava Proračuna 

Članak 2. općine Vrpolje . 

a) Izgradnja nogostupa u Vrpolju 
IV GRAĐENJE GROBLJA 

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
Članak 4.

- pripremni radovi
- ugradnja asfalta a) Izgradnja Mrtvačnice na groblju u Starim 

Perkovcima i završetak radova na Kapelici. 
Ukupno: 50.000,00 kn
Rok izrade: srpanj 2008. godine Ukupno: 350.000,00 kn

Potrebna financijska sredstava osigurat će se Rok izrade: prosinac 2008. godine
u iznosu od 50.000,00 kn iz sredstava Proračuna Potrebna financijska sredstva osigurat će se u 
općine Vrpolje. iznosu od 350.000,00 kn iz sredstava Proračuna 

općine Vrpolje i različitih donacija .

b)   Izgradnja Kružnog toka u Vrpolju na Trgu dr. 
Franje Tuđmana b) U Čajkovcima izrada katastra groblja

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava : Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
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- geodetski snimak VII GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
- registar umrlih osoba  ZA  ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
- grobni očevidnik OTPADNIH VODA- KANALIZACIJA

Ukupno: 40.000,00 kn Članak 7.
Rok izrade: prosinac 2008. godine

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u a) Izgradnja mreže objekata i uređaja za 
iznosu od 40.000,00 kuna iz sredstava Proračuna odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 
općine Vrpolje. naselju Vrpolje

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
- nastavak izgradnja mreže

V JAVNA RASVJETA
Ukupno: 2.429.000,00 kn

Članak 5. Rok izgradnje: prosinac  2008. godine
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 

a)  Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima u 2.429.000,00 kn osigurat će se i to:1.000.000,00 iz 
naselju Vrpolje . Fonda za regionalni razvoj , 1.000.000,00 kuna iz 

Hrvatskih voda, 300.000,00 kuna iz Županijskog 
Ukupno: 400.000,00 kuna  proračuna i 129.000,00 kuna iz Proračuna općine 
Rok izgradnje : studeni 2008. g. Vrpolje

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u 
iznosu od 400.000,00 kuna  i to 200.000,00 kuna iz 
Proračuna općinee Vrpolje , 100.000,00 kuna iz VIII    KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA
Županijskog proračuna i 100.000,00 kuna iz Fonda za  PODUZETNIČKU ZONU 
regionalni razvoj.             « TRNJAČE»

Članak 8.
VI GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA

 ZA   OPSKRBU  PITKOM VODOM Izgradnja komunalne infrastrukture u 
Poduzetničkoj zoni « Trnjače» u naselju Stari  

Članak 6. Perkovci.

a) Izgradnja cjevovoda Čajkovci  Stari Perkovci Ukupno : 400.000,00 kn
na vodosustav Vrpolje Rok izgradnje prosinac 2008. g. 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u 
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava: iznosu 400.000,00 kuna i to : 200.000,00 kn iz 
- izgradnja spojnog cjevovoda Čajkovci  Stari Ministarstva gospodarstva , 130.000,00 kn iz 

Perkovci Županijskog proračuna i 70.000 kn iz Proračuna 
općine Vrpolje.

Ukupno: 350.000,00 kuna
Rok izgradnje: prosinac 2008.godine

Potrebna financijska sredstva u iznosu od IX   GRAĐENJE UREĐENJE  I SANACIJA 
350.000,00 kuna osigurat će se i to: 300.000,00 kn iz    OBJEKATA VJERSKIH  ZAJEDNICA                  
Hrvatskih voda, 50.000,00 iz  Proračuna općine 
Vrpolje. Članak 9. 

a)   Sanacija  uređenje Crkve sv. Ivana Krstitelja 
u Vrpolju

Ukupno : 600.000,00 kn
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Rok izgradnje prosinac2008. g. Članak 11.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u Sredstva iz točke 2.3.4.5.6.7.8.9 i 10 ovog  
iznosu 600.000,00 kuna i to :500.000,00 kn iz Programa raspoređuju se i troše za pojedine namjene u 
Ministarstva kulture, 50.000,00 kn iz Županijskog skladu s dinamikom ostvarenja prihoda .
proračuna i 50.000, 00 iz Općinskog proračuna.

Članak 12.
b)   Sanacija  uređenje Crkve Svetog Matije u 

Čajkovcima Ovaj Program primjenjuje se sa 1.01.2008. 
godine i bit će objavljen u « Službenom vjesniku 

Ukupno : 150.000,00 kn Brodsko-posavske županije»
Rok Izgradnje  : prosinac 2008. g.

OPĆINSKO VIJEĆE
Potrebna financijska sredstva osigurat će se  u OPĆINE VRPOLJE

iznosu od 150.000,00 kuna i to : 100.000,00 kn iz 
Ministarstva kulture i 50.000,00 iz Općinskog Klasa : 021-05/08-01/3
proračuna. Urbroj : 2178/11-01/08-1

Vrpolje, 29.veljače 2008.g.

c)   Sanacija uređenje Crkve Svete Ane u Starim    Predsjednik 
Perkovcima Općinskog vijeća:

  Mijo Šunić, v.r.
Ukupno : 80.000,00 kn
Rok izgradnje : prosinac 2008. g.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u 
iznosu 80.000,00 kuna  i to : 50.000,00 kn iz 
Županijskog proračuna i 30.000,00 kuna iz 12.
Općinskog proračuna.

Na  temelju  članka  28.  stavka  1.  podstavka  
X    IZGRADNJA OBJEKATA ZA 1.  Zakona  o  zaštiti  i  spašavanju  ("Narodne  
 ŠKOLSTVO I  ZDRAVSTVO novine"  br.  174/04  i  79/07.)  i  članka  26.  Statuta  

općine  Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
Članak 10. posavske  županije"  br.  15/01.  i 122/06),  Općinsko  

vijeće  općine  Vrpolje  na  svojoj  15.  sjednici  
a)   Izgradnja Ambulante  opće medicine u održanoj  29.  veljače  2008.  godine,  donijelo  je

Starim Perkovcima s pratećim sadržajima
SMJERNICE

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava :
-   izgradnja objekta opće medicine s pratećim za  organizaciju  i  razvoj  sustava  zaštite

sadržajima i  spašavanja  na  području  općine  Vrpolje
Ukupno : 1.000.000,00 kn
Rok izgradnje : listopad 2008 g.

Sukladno  razvoju  opasnosti,  prijetnji  i  
Potrebna financijska sredstva u iznosu od posljedica  nesreća,  većih  nesreća  i  katastrofa  

1.000.000,00 osigurat će se i to : 900.000,00 kn iz utvrđenih  Procjenom  ugroženosti  ljudi,  okoliša,  
sredstava Programa EIB II i  100.000,00 kn iz materijalnih  i  kulturnih  dobara, s a  ciljem  zaštite  i  
Općinskog proračuna . spašavanja  ljudi,  materijalnih  dobara,  te  okoliša  
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kao  i  ravnomjernog  razvoja  svih  nositelja  sustava  2. Vatrogastvo
zaštite  i  spašavanja  (zapovjedništvo  zaštite  i  
spašavanja,  vatrogasne  postrojbe  i  zapovjedništva,  Za  Vatrogasnu  zajednicu  općine,  odnosno  
udruge  građana  od  značaja  za  zaštitu  i  spašavanje,  dobrovoljna  vatrogasna  društva  osigurana  su  
službe  i  pravne  osobe  koje  se  bave  zaštitom  i  financijska  sredstva  u  Proračunu  općine  Vrpolje  u  
spašavanjem  u  okviru  redovne  djelatnosti)  donose  skladu  sa  zakonskim  odrednicama  u  iznosu  od  
se  ove  Smjernice  za  organizaciju  i  razvoj  sustava  50.000,00 kuna  koja  će  istima  služiti  za  nabavu  
za  zaštitu  i  spašavanje  u  2008.  godini,  a  koje  se  sredstava  i  opreme  prema  njihovom  planu  i  
odnose  na  sljedeće  subjekte. programu  opremanja.  Predsjednik  Vatrogasne  

zajednice  općine  Vrpolje  je  Ivan  Novoselović,  a  
zapovjednik  je  Josip  Čivić.  Predsjednik  DVD-a  

1. Zapovjedništvo  zaštite  i  spašavanja Vrpolje  je  Stjepan  Abramović,  a  zapovjednik  
Josip  Čivić.  Predsjednik  DVD-a  Čajkovic  je  Ivan  

Zbog  ostvarivanja  zakonom  utvrđenih  Novoselović,  a  zapovjednik  je  Tomislav  Perčević.
obveza  vezano  za  upravljanje  i  usklađivanje  
aktivnosti  operativnih  snaga,  ljudskih  i  Općina  Vrpolje  će  osigurati  i  uspostaviti  
materijalnih  resursa,  Zapovjedništvo  će  održavati  ormarić  s  opremom  za  energetsko  i  elektroničko  
redovite  sastanke  u  prostorijama  općine  Vrpolje  sa  upravljanje  sirenom  tip  VST 3003.
ciljem  analize  postojećeg  stanja  i  donošenja  
potrebnih  smjernica  za  poboljšanje  stanja,  razvoja  
vlastitih  sposobnosti  za  djelovanje  na  sprječavanju  3. Skloništa
i  otklanjanju  štetnih  posljedica,  katastrofa  i  većih  
nesreća. Na  području  općine  Vrpolje  nema  

Iskazivat  će  se  mogućnost  za  osiguranje  skloništa  osnovne  ni  dopunske zaštite,  već  su  za  
uvjeta  za  provođenje  edukacije,  zbrinjavanja  i  sklanjanje  ljudi  predviđeni  zakloni,  a  u  slučaju  
sklanjanja  ljudi  i  materijalnih  dobara,  te  drugih  neposredne  opasnosti  koristit  će  se  putevi  
aktivnosti  iz  mjera  zaštite  i  spašavanja  sukladno  evakuacije  u  skladu  s  Planom  zaštite  i  spašavanja.
Planu  zaštite  i  spašavanja.

Zapovjedništvo   zaštite  i  spašavanja  čine: 4. Udruge  građana  od  značaja  za  
zaštitu  i  spašavanje

1. Ankica  Zmaić,  načelnica  općine  Vrpolje,  
zapovjednik Od  udruga  koje  su  od  interesa  za  zaštitu  i  

2. Nada  Funarić,  djelatnica  Općinske  uprave,  spašavanje  na  području  općine  Vrpolje  aktivne  su  
član i  djeluju:

3. Ivica  Zmaić,  predstavnik  Policijske  
uprave,  član - Lovačko  društvo  "Jarebica"  Vrpolje

4. Tatjana  Katalinić,  djelatnica  područnog  - Lovačko  društvo  "Golub"  Čajkovci
ureda  za  zaštitu  i  spašavanje,  član - Lovačko  društvo  "Srndać"  Stari  Perkovci

5. Josip  Čivić,  zapovjednik  Vatrogasne  - Lovna  udruga  "Srna"  Čajkovci-Vrpolje-
zajednice,  član Perkovci

6. dr.  Predrag  Vučković,  predstavnik  Doma  - Športska  ribolovna  udruga  "Štuka"  Vrpolje
zdravlja,  član - Športsko  ribolovna  udruga  "Klen"  Stari  

7. Josip  Abramović,  predstavnik  komunalnog  Perkovci
poduzeća,  član

8. Josip  Ostrogonac,  dr.vet.med.  predstavnik  Navedene  udruge  broje  preko  170  
Veterinarske  službe,  član. aktivnih  članova  koji  svojim  radom  osiguuravaju  

prohodnost  šumskih  puteva i  upoznati  su s a  
stanjem  okolnih  vodotoka,  te  dobro  poznaju  
lokalni  teren  i  mogu  biti  vrlo  važni  čimbenici  u  
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sustavu  zaštite  i  spašavanja.  Njihov  rad  se  također  13.
pomaže  iz  Proračuna  općine  Vrpolje.

Općina  Vrpolje održava  redovne  kontakte  i  
ima  vrlo  dobre  odnose  sa  Crvenim  križem  iz  Na temelju članka 49. i 51. Poslovnika 
Slavonskog  Broda  za  koji  se  također  izdvajaju  Općinskog vijeća općine Vrpolje(Službeni vjesnik 
sredstva  iz  Općinskog  proračuna. Brodsko-posavske županije « br. 15/01.) , Općinsko 

vijeće općine Vrpolje na svojoj 15.sjednici održanoj 
29. veljače 2008. godine donijelo je

5. Službe  i  pravne  osobe  koje  se  zaštitom  i
spašavanjem  bave  u  okviru  redovne ODLUKU
djelatnosti

o davanju suglasnosti na Statut
Na  području  općine  Vrpolje  nije  Hrvatske čitaonice Vrpolje

registrirana  niti  jedna  pravna  osoba  kojoj  bi  
zaštita  i  spašavnje  bili  u  okviru  redovite  
djelatnosti.  Nositelj  koncesije  za  distribuciju  Članak 1.
zemnog  plina  je  Brod-plin d.o.o.  iz  Slavonskog  
Broda.  Distribuciju  nad  vodovodom  provode  Ovom Odlukom daje se suglasnost na Statut 
Đakovački  vodovod d.o.o.  iz  Đakova  i  Vodovod Hrvatske čitaonice Vrpolje.
d.o.o.  iz  Slavonskog  Broda.  koncesionar  za  odvoz  
otpada  i  ukop  pokojnika  je  Runolist d.o.o.  iz  
Vrpolja. Svi  navedeni  obnašaju  svoju  dužnost  u  Članak 2.
okviru  redovitog  obavljanja  radnih  zadaća,  a  
iznmeđu  ostalog  rade  i  na  prevenciji  u smislu  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
zaštite  ljudi,  okoliša  i  materijalnih  dobara. , a objavit će se u « Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije .»
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE OPĆINSKO VIJEĆE 

           OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/08-01/2
Urbroj : 2178/11-01/08-1 Klasa : 021-05/08-01/1
Vrpolje, 29.veljače 2008.g. Urbroj : 2178/11-01/08-1

Vrpolje , 29. veljače 2008. godine
   Predsjednik 
Općinskog vijeća:    Predsjednik 
  Mijo Šunić, v.r. Općinskog vijeća:

  Mijo Šunić, v.r.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  3Strana:  330



14.               HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE

Sjedište Hrvatske čitaonice je : 
Na temelju članka 22. Zakona o knjižnicama  Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana b.b.

/ Narodne novine broj 105/97 , 5/98 i 104/00 članka 
53. i 54. Zakona o ustanovama  / Narodne novine broj 
76/93 , 29/97 i 47/99/ i  članka 8. Odluke o Članak 4. 
osamostaljivanju Hrvatske čitaonice Vrpolje i 
osnivanju kao javne ustanove ( Službeni vjesnik Hrvatska čitaonica može promijeniti ime i 
Brodsko-posavska županije br. 22/06.)  i članka 26 sjedište, posebnom odlukom Općinskog vijeća općine  
Statuta općine Vrpolje ( « Službeni vjesnik Brodsko- Vrpolje.
posavske županije br. 15/01.i 22/06. ) , Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 15. sjednici održanoj 
29. veljače 2008. godine donosi Članak 5.

S T A T U T Naziv Hrvatske čitaonice mora biti istaknut 
na zgradi u kojoj  je sjedište ustanove i na objektima u 

Hrvatske čitaonice  Vrpolje kojima obavlja svoju djelatnost.

III.     ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

1.  OPĆE ODREDBE Članak 6.

Članak 1. Ravnatelj predstavlja i zastupa Hrvatsku 
čitaonicu u pravnom prometu i pred tijelima državne 

Ovim Statutom uređuje se status, naziv i sudbene vlasti, te obavlja sve druge poslove 
sjedište Hrvatske čitaonice Vrpolje, zastupanje i predviđene Zakonom, Odlukom o osnivanju i 
predstavljanje , odgovornost za obveze, djelatnost, Statutom.
ustrojstvo, uvjeti i način rada , vođenje i upravljanje , Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada 
djelokrug i način rada stručnih tijela , imovina , opći Hrvatske čitaonice .
akti, nadzor i javnost rada te druga  pitanja od značaja Ravnatelj vodi stručni rad i odgovoran je za 
za obavljanje djelatnosti knjižnice . obavljanje stručnog rada Hrvatske  čitaonice.

Članak 2.  Članak 7. 

Hrvatska čitaonica Vrpolje (u daljnjem Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti 
tekstu:  Hrvatska čitaonica ) javna je ustanova. Općinskoga vijeća nastupati kao ugovorna osoba i s 

Osnivač i vlasnik Hrvatske čitaonice je Hrvatskom čitaonicom sklapati ugovore u svoje ime i 
općina Vrpolje. za svoj račun , u svoje ime a za račun drugih osoba , ili 

u ime iza račun drugih osoba.
Ravnatelj Hrvatske čitaonice može dati 

II.   NAZIV I SJEDIŠTE punomoć drugoj osobi da zastupa Hrvatsku čitaonicu 
u pravnome prometu. Punomoć se može dati samo u 

Članak 3. granicama svojih ovlasti, a daje se sukladno 
odredbama Zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Hrvatska čitaonica obavlja svoju djelatnost, Za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost 
posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom : prelazi 10.000,00 kn potrebna je prethodna suglasnost 

osnivača , odnosno Općinskog vijeća.
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Članak 8. čitaonice čine knjižna i neknjižna građa, stvari, prava i 
novčana sredstva.

Na prijedlog ravnatelja Hrvatske čitaonice  Općina Vrpolje, kao osnivač ustanove , 
može se osnovati i neka savjetodavna tijela koja mogu solidarno i neograničeno odgovara za obveze 
pomoći ravnatelju i ustanovi u što uspješnijem radu. Hrvatske čitaonice.

Članak 9. Članak 13.

U pravnome  prometu Hrvatska čitaonica rabi Hrvatska čitaonica ne može bez suglasnosti 
pečat . Općinskog vijeća steći, opteretiti  ili otuđiti  

Pečat je ogrugloga oblika , promjera 30mm , nekretninu i drugu imovinu.
na kojem je,uz obod, natpis : Hrvatska čitaonica 
Vrpolje .

Štambilj je četvrtastoga oblika , širine 15 mm Članak 14.
, dužine 55mm, a u njemu su upisani puni naziv i 
sjedište Hrvatske čitaonice. Ravnatelj Hrvatske čitaonice je dužan 

dostavljati izvješća o poslovanju  Hrvatske čitaonice  
najmanje jednom godišnje Općinskom vijeću općine 

Članak 10. Vrpolje i to u pravilu na kraju godine.
Uz financijska izvješća ravnatelj je dužan , 

Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u prije donošenja godišnjeg Proračuna općine Vrpolje , 
pravnome prometu u odnosu na tijela državne uprave i dostaviti financijski plan Hrvatske čitaonice  za 
jedinica lokalne samouprave, te administrativno  narednu godinu .
financijska dokumentacija.

Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće 
administrativno poslovanje Hrvatske čitaonice. V.     DJELATNOST

Članak 15.
IV.     IMOVINA HRVATSKE ČITAONICE I 

ODGOVORNOST ZA OBVEZE Hrvatska čitaonica Vrpolje obavljat će 
Članak 11. slijedeće djelatnosti :

-     nabavu knjižne građe
Sredstva za rad koja su pribavljena iz -     stručnu obradu, čuvanje i zaštitu građe, te 

Proračuna općine Vrpolje, te drugih izvora čine provođenje mjera zaštite knjižne građe koja je 
imovinu knjižnice. kulturno dobro

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Hrvatska -     izrada biltena, kataloga , bibliografija i drugih 
čitaonica  ostvaruje dobit, ta se dobit  upotrebljava informacijskih pomagala
isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Hrvatske -     sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza 
čitaonice na području na kojem djeluje Hrvatska podataka 
čitaonica. -     omogućavanje pristupačnosti knjižnične 

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu građe i informacija korisnicima prema 
sredstva za osnivanje i početak rada Hrvatske njihovim potrebama i zahtjevima
čitaonice  u visini 20.000,00 kuna i ona čine temeljni -     osiguravanje korištenja i posudbe knjižne i 
kapital  Hrvatske čitaonice. neknjižne građe , te protok   informacija

-     poticanje i pomoć korisnicima pri izboru 
Članak 12. korištenja građe, informacijskih pomagala i 

izvora
Hrvatska čitaonica odgovara za obveze -     vođenje dokumentacije o građi i korisnicima

cijelom svojom imovinom. Imovinu Hrvatske 
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Djelatnosti se mogu mijenjati posebnom  čitaonice, s opisom radnih mjesta, te brojem 
Odlukom Općinskog vijeća. Osnovna djelatnost izvršitelja, utvrđuje ravnatelj Pravilnikom o 
Hrvatske čitaonice je da putem knjiga razvija opće unutarnjem ustrojstvu i radu Hrvatske čitaonice, uz 
obrazovanje pučanstva, trajno zadovoljava  kulturne prethodnu suglasnost osnivača.
potrebe na području svoga djelovanja, te njeguje i 
unapređuje stručni i znanstveni rad.

Knjižnična djelatnost poglavito obuhvaća : Članak 19.
nabavu, prikupljanje, sređivanje, čuvanje, obradu 
stručnim sustavom i davanje na uporabu knjiga i druge Hrvatskom čitaonicom upravlja ravnatelj.
građe koja je predmetom poslovanja Hrvatske RAVNATELJ :
čitaonice. -     organizira, vodi rad i poslovanje Hrvatske 

čitaonice
-      predlaže plan i program rada

Članak 16. -      odgovara za financijsko poslovanje Hrvatske 
čitaonice

Zadaća Hrvatske čitaonice je da u -      donosi opće akte potrebne za poslovanje 
ostvarivanju javne službe nastoji zadovoljiti Hrvatske čitaonice uz suglasnost  osnivača
obrazovne, kulturne i informacijske potrebe građana -      obavlja sve druge poslove previđene 
na području općine Vrpolje, te da promiče čitanje i Zakonom , Odlukom o osnivanju i  Statutom.
druge kulturne aktivnosti u cilju unapređenja ukupnog 
kulturnog života.

Hrvatska čitaonica je obvezna dati svim Članak 20.
građanima pravo na uporabu svojih usluga pod 
propisanim uvjetima. Ravnateljem Hrvatske čitaonice može biti 

U svojoj djelatnosti Hrvatska čitaonica se imenovana osoba koja uz opće zakonske uvjete , 
orijentira ka nabavi knjiga, periodike, audiovizualne  ispunjava  uvjete propisane člankom 27. stavak 2. i 3. 
građe i ostale knjižnične građe, čime izgrađuje svoj Zakonom o knjižnicama.
fond koji mora sadržavati znanstvenu i stručnu 
literaturu, popularno-stručnu literaturu, lijepu 
književnost i dječju književnost, primarno na Članak 21. 
hrvatskom jeziku.

Poglavitu pozornost Hrvatska čitaonica Javni natječaj za imenovanje ravnatelja 
obraća na izgradnju zavičajne zbirke, literature s raspisuje  i provodi Općinsko vijeće općine Vrpolje .
područja znanosti o književnosti i umjetnosti, Ravnatelja Hrvatske čitaonice imenuje i 
priručne stručne literature . razrješava Općinsko vijeće općine Vrpolje.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) 
godine i može biti ponovo imenovan.

VI .   UNUTARNJE USTROJSTVO  I NAČIN
 RADA HRVATSKE ČITAONICE

Članak 22.
Članak 17.

Stručne poslove u Hrvatskoj čitaonici 
Unutarnjim ustrojstvom  osigurava se obavljat će ravnatelj sukladno  Statutu.

djelotvorno obavljanje djelatnosti, stručni rad, 
administrativni i pomoćno tehnički poslovi.

Članak 18.

Unutarnje ustrojstvo i način rada Hrvatske 
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VII.     MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, kao i 
 OSNIVAČA HRVATSKE  ČITAONICE druge pravne i fizičke osobe.

Sredstva za obavljanje posebnih zadaća u 
Članak 23. sklopu hrvatskog knjižničkoga  sustava osiguravaju 

se iz državnog proračuna putem  Ministarstva kulture , 
Osnivač , preko ravnatelja Hrvatske čitaonice Ministarstva znanosti  i tehnologije i Ministarstva 

kojega imenuje, osigurava poslovanje Hrvatske prosvjete i športa.
čitaonice sukladno ciljevima koji su utvrđeni ovim Financijski plan donosi se prije početka 
Statutom i Odlukom o osamostaljivanju Hrvatske godine na koju se odnosi, uz suglasnost osnivača. 
čitaonice Vrpolje i osnivanju kao javne ustanove. Nepostojanjem uvjeta za donošenje financijskog 

plana u propisanom roku i za čitavu godinu , donosi se 
privremeni plan najdulje za tri mjeseca poslovanja, uz 

Članak 24. suglasnost osnivača, ili se primjenjuje raniji 
financijski plan dok se ne stvore uvjeti za njegovo 

Osnivač, preko svojih nadležnih tijela, ima donošenje.
pravo biti izvješten o stanju i radu Hrvatske čitaonice , 
te u tom smislu tražiti odgovarajuća izvješća radi 
poduzimanja odgovarajućih mjera. X.     JAVNOST RADA

Članak 27.
VIII.     OPĆI AKTI HRVTSKE ČITAONICE 

Članak 25. Rad hrvatske čitaonice je javan.
Hrvatska čitaonica je dužna pravodobno i 

Hrvatska čitaonica ima sljedeće akte : Statut, istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti 
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i radu Hrvatske ili dijela djelatnosti za koju je osnovana, na način 
čitaonice, Pravilnik o zaštiti  od požara i Pravilnik o određen Statutom, koji je sukladan zakonu i aktu o 
zaštiti knjižnične građe. osnivanju.

Statut Hrvatske čitaonice donosi Općinsko Hrvatska čitaonica je, s obzirom na karakter 
vijeće općine Vrpolje. svoje djelatnosti, dužna građane, pravne osobe i druge 

korisnike pravodobno i na pogodan način 
obavještavati o uvjetima i načinu davanja svojih 

IX.    SREDSTVA HRVATSKE ČITAONICE usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je 
Hrvatska čitaonica osnovana.

Članak 26. Hrvatska čitaonica je dužna odmah ili u 
primjerenom roku dati svakom građaninu, pravnoj 

Sredstva za rad Hrvatske čitaonice osobi i drugom korisniku, na njihov zahtjev, 
osiguravaju se u Proračunu općine Vrpolje, a mogu se obavještenje o uvjetima i načinu pružanja svojih 
osigurati i iz prihoda od obavljanja djelatnosti, usluga i obavljanju poslova  iz djelatnosti za koju je 
članarinom, sponzorstvom, darovanjem, te pribaviti i Hrvatska čitaonica osnovana, dati mu potrebne 
iz drugih izvora sukladno Zakonom. podatke i upute.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Hrvatska 
čitaonica ostvari dobit, ta će se dobit isključivo 
upotrijebiti za obavljanje i razvoj djelatnosti sukladno Članak 28.
Odluci o osamostaljivanju Hrvatske čitaonice  
Vrpolje, osnivanju kao javne ustanove i Statutu. Hrvatska čitaonica je dužna u razumnome 

Za posebne programe Hrvatske čitaonice roku davati sredstvima javnog priopćavanja i 
sredstva osiguravaju osnivač, Brodsko-posavska informiranja na njihov zahtjev informacije o 
županija, gradovi, općine ili županije na čijem obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u 
području se takav program realizira, ministarstva u odgovarajuću dokumentaciju.
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Hrvatska čitaonica će uskratiti davanje O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi 
informacija odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona ravnatelj.
Zakonom  aktom o osnivanju ili Statutom Hrvatske 
čitaonice kao službena , poslovna , stručna znanstvena 
ili umjetnička tajna, te kad se odnosi na osobne XII.     NADZOR NAD HRVATSKOM
podatke fizičkih osoba.  ČITAONICOM

Ravnatelj je jedini koji daje informacije i 
podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u Članak 32.
dokumentaciju Hrvatske čitaonice.

Stručni nadzor nad radom Hrvatske čitaonice 
obavlja nadležna matična knjižnica na način propisan 

Članak 29. Pravilnikom o matičnoj djelatnosti.
Nadzor nad zakonitošću rada Hrvatske 

Kada Hrvatska čitaonica održava znanstvena čitaonice obavlja Ured državne uprave Brodsko-
, stručna i druga savjetovanja i skupove o pitanjima za posavske županije, odnosno nadležni Ured za kulturu.
koje je javnost zainteresirana, dužna je sredstva 
javnoga  priopćavanja obavijestiti o tome i omogućiti 
im nazočnost. XIII.     STATUSNE PROMJENE I

 UDRUŽIVANJE

XI.     POSLOVNA TAJNA Članak 33.

Članak 30. Hrvatska čitaonica se može pripojiti drugoj 
čitaonici ili se dvije ili više čitaonica ili knjižnica 

Poslovna tajna su isprave i podaci čije bi mogu spojiti u novu knjižnicu ili čitaonicu temeljem 
priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim posebne odluke Općinskog vijeća općine Vrpolje.
osobama, bilo suprotno poslovanju ili bi štetilo 
poslovnome ugledu Hrvatske čitaonice , ili interesu i 
ugledu djelatnika Hrvatske čitaonice. Članak 34.

Poslovnu tajnu obvezatni su čuvati svi 
djelatnici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili Odluku o statusnim promjenama i prestanku 
podatak koji se smatra poslovnom tajnom. rada Hrvatske čitaonice Općinsko vijeće općine 

Povreda odredbe ovog Statuta koja se odnosi Vrpolje može donijeti samo uz prethodnu suglasnost 
na poslovnu tajnu je teža povreda radne obveze. ministra kulture.

Nad  Hrvatskom čitaonicom se može provesti 
stečaj sukladno propisima o stečaju. 

Članak 31. Ostatak likvidacijske  odnosno stečajne mase 
pripast će općini Vrpolje, kao osnivaču Hrvatske 

Poslovnom tajnom smatraju se : čitaonice Vrpolje.
- dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom 

tajnom , sukladno Zakonu i općim  aktima
- podaci koje nadležni organ državne uprave XIV.     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

kao povjerljiv dostavi Hrvatskoj čitaonici
- mjere i načini postupanja u slučaju Članak 35 .

izvanrednih okolnosti
- plan fizičko tehničkog osiguranja fonda, Statut Hrvatske čitaonice stupa na snagu 

objekata i imovine Hrvatske čitaonice osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom 
- druge isprave i podaci koji su Zakonom i vjesniku Brodsko-posavske županije»

općim aktima utvrđeni kao poslovna tajna
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Članak 36. Klasa :612-04/08-01/1
Urbroj  : 2178/11-01/08-1

Opće akte Hrvatske čitaonice ravnatelj je Vrpolje , 29. veljače 2008. g.  
dužan donijeti u roku od devedeset dana od dana 
stupanja na snagu Statuta i dostaviti ih osnivaču na    Predsjednik 
suglasnost. Općinskog vijeća:

  Mijo Šunić, v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
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Izdaje  Stručna  služba  za  poslove Županijske  skupštine  i  Županijskog  poglavarstva.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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


