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Ž U PA N I J A

-

akti Poglavarstva:

47.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01.) i članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/01. - pročišćeni tekst),
Županijsko poglavarstvo je na 112. sjednici
održanoj 4. svibnja 2005. godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Zavoda za javno zdravstvo Brodskoposavske županije o otpisu potraživanja od
Opće bolnice "Dr. Josip Benčević"
Slav. Brod

I
Županijsko poglavarstvo daje suglasnost
na Odluku o otpisu potraživanja od Opće
bolnice "Dr. Josip Benčević" koju je donijelo
Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije, sukladno zaključku
Vlade Republike Hrvatske od 22. kolovoza
2002. godine.

II
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije".
Klasa : 500-01/05-01/17
Urbroj: 2178/1-02/05-1
Slav. Brod, 4. svibnja 2005.
Župan
Mato Dorić,dr.vet.med., v.r.
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48.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01.) i članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/01. - pročišćeni tekst),
Županijsko poglavarstvo je na 112. sjednici
održanoj 4. svibnja 2005. godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Zavoda za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije

I
Županijsko poglavarstvo daje suglasnost
na Odluku o izgradnji zgrade Zavoda za javno

Broj: 8

zdravstvo sa Službom školske medicine i
Službom socijalne medicine i prevencije
ovisnosti, koju je donijelo Upravno vijeće
Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske
županije, na sjednici održanoj 15. studenoga
2004. godine.

II
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije".
Klasa : 500-01/05-01/18
Urbroj: 2178/1-02/05-1
Slav. Brod, 4. svibnja 2005.
Župan
Mato Dorić,dr.vet.med., v.r.
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GRAD
SLAVONSKI BROD

-

akti Vijeća:

vijeće grada Slavonskog Broda, proglašava
POČASNIM GRAĐANINOM
GRADA SLAVONSKOG BRODA

22.

Na temelju članka 4. Odluke o javnim
priznanjima i nagradama grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/98), Gradsko vijeće je na svojoj
41. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine,
donijelo

II
Akademiku Stjepanu Babiću dodjeljuje se
javno priznanje
POVELJA POČASNOG GRAĐANINA
GRADA SLAVONSKOG BRODA

ODLUKU
o proglašenju akademika Stjepana Babića
počasnim građaninom grada
Slavonskog Broda

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

I
Brodskog zavičajnika Stjepana Babića,
jednoga od najuglednijih hrvatskih znanstvenika jezikoslovaca,
za
sustavan
i
nemjerljiv
polustoljetni doprinos očuvanju samobitnosti i
čistoće hrvatskog jezika, utvrđivanje pravopisnih
normi, njegovanje jezične kulture i razvoj
lingvističke
znanosti,
svukupni
doprinos
hrvatskoj kulturi i znanosti, za ljubav prema
zavičaju i domovini Hrvatskoj iskazujući
poštovanje i zahvalnost svojih građana, Gradsko

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/52
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 7. travnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.
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Broj: 8

23.

24.

Na temelju članka 7. Odluke o javnim
priznanjima i nagradama grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/98), Gradsko vijeće je na svojoj
41. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine,
donijelo

Na temelju članka 7. Odluke o javnim
priznanjima i nagradama grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/98), Gradsko vijeće je na svojoj
41. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine,
donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o dodjeli Zlatne čaplje
mr.art. Predragu Gollu

o dodjeli novčanog iznosa dobitniku javnog
priznanja i nagrade Zlatna čaplja
mr.art. Predragu Gollu

I
Sugrađaninu našem, akademskom slikaru,
intelektualcu i eruditu, prvom ravnatelju Galerije
umjetnina grada Slavonskog Broda i jednom od
utemeljitelja Akvarelističke kolonije "Sava", za
sveukupan doprinos brodskoj i hrvatskoj kulturi
i umjetnosti, a posebice za iznimna ostvarenja na
unapređenju likovnog i kulturnog života grada i
brodskog Posavlja, za ljubav prema Brodu i
domovini Hrvatskoj, iskazujući poštovanje i
zahvalnost svojih građana, Gradsko vijeće
dodjeljuje javno priznanje
mr.art. Predragu Gollu
ZLATNU ČAPLJU
PRIZNANJE I NAGRADU ZA
ŽIVOTNO DJELO
II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/53
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 7. travnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.

I
Dobitniku javnog priznanja i nagrade
grada Slavonskog Broda
ZLATNA ČAPLJA
mr.art. Predragu Gollu
dodjeljuje se novčani iznos od 1533,88 EUR,
preračunato u kune.

III
Ova Odluka stupa na snagu 16. svibnja
2005. godine.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/53
Urbroj: 2178/01-07-05-2
Slavonski Brod, 7. travnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.
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25.

26.

Na temelju članka 8. Odluke o javnim
priznanjima i nagradama grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/98), Gradsko vijeće je na svojoj
41. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine,
donijelo

Na temelju članka 8. Odluke o javnim
priznanjima i nagradama grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/98), Gradsko vijeće je na svojoj
41. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine,
donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o dodjeli Grba grada Slavonskog Broda
književniku Dragutinu Horkiću

o dodjeli Grba grada Slavonskog Broda
preč. Mati Lešiću

I

I

Književniku, novinaru i prevoditelju,
jedinstvenom brodskom svjedoku stoljeća za
trajnu vezu i literarno čuvanje uspomena na
rodni grad koji je u njegovim djelima dobio
najljepše stranice napisane o Brodu, onoliko
lijepom koliko se voli - za ljubav prema rodnom
gradu
i
doprinos
kulturnom
identitetu
Slavonskog Broda, u prigodi 80. rođendana,
Gradsko vijeće dodjeljuje javno priznanje

Župniku Župe Gospe Brze Pomoći i
dugogodišnjem
dekanu
Slavonskobrodskog
dekanata, za nesebično i uzorno pastoralno
djelovanje i izgradnju katehetskog centra, veliku
potposu građanima u najtežim ratnim godinama,
za ljubav prema rodnoj Slavoniji i domovini
Hrvatskoj, njegovanje i promicanje tradicijskih i
općeljudskih vrijednosti, u prigodi 30. obljetnice
svećeništva, Gradsko vijeće dodjeljuje javno
priznanje

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA
DRAGUTINU HORKIĆU

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA
PREČ. MATI LEŠIĆU

II
II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/61
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 7. travnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/60
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 7. travnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.
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Broj: 8

27.

28.

Na temelju članka 8. Odluke o javnim
priznanjima i nagradama grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/98), Gradsko vijeće je na svojoj
41. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine,
donijelo

Na temelju članka 8. Odluke o javnim
priznanjima i nagradama grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/98), Gradsko vijeće je na svojoj
41. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine,
donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o dodjeli Grba grada Slavonskog Broda
vlč. Andriji Đakoviću

o dodjeli Grba grada Slavonskog Broda
Veniju Losertu

I

I

Župniku Župe Bezgrješnog Srca Marijina
za
dugogodišnji
predan
pastoralni
rad,
karitativnu djelatnost u Domovinskom ratu, za
sustavan rad s djecom i mladima i sveukupan
doprinos duhovnoj obnovi grada i građana
Slavonskog Broda, Gradsko vijeće dodjeljuje
javno priznanje

Vrataru hrvatske rukometne reprezentacije,
jedinome Brođaninu osvajaču dviju zlatnih
olimpijskih medalja i jednom od najuspješnijih
hrvatskih športaša, za dosadašnja i buduća
športska postignuća kojima je uzor mladima
grada Broda i cijeloga športskog svijeta, a
napose za promicanje ugleda grada Slavonskog
Broda u domovini i Hrvatske u svijetu, Gradsko
vijeće dodjeljuje javno priznanje

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA
VLČ. ANDRIJI ĐAKOVIĆU

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA
VENIJU LOSERTU
II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/57
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 7. travnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/58
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 7. travnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.
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29.

30.

Na temelju članka 8. Odluke o javnim
priznanjima i nagradama grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/98), Gradsko vijeće je na svojoj
41. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine,
donijelo

Na temelju članka 10. Odluke o javnim
priznanjima i nagradama grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/98), Gradsko vijeće je na svojoj
41. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine,
donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o dodjeli Grba grada Slavonskog Broda
Centru za psihosocijalnu pomoć
Slavonski Brod

o dodjeli Štita Berislavića
Dominiku Kneževiću, profesoru fizike

I
I
Za plemeniti rad na pružanju svekolike
pomoći stradalnicima Domovinskog rata i svima
kojima je ova pomoć potrebna, prvome takvom
centru u Hrvatskoj, u povodu 10. obljetnice
samoprijegornog rada, Gradsko vijeće dodjeljuje
javno priznanje

Diplomiranom
inženjeru
fizike,
dugogodišnjem priznatom inovatoru i uzornom
profesoru Gimnazije "Matija Mesić", za
sveukupan doprinos u promicanju inovatorstva i
zapažene rezultate u odgoju i obrazovanju
mladih Brođana i ugledu škole i grada
Slavonskog Broda, u prigodi 40. obljetnice rada,
Gradsko vijeće dodjeljuje javno priznanje

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA
CENTRU ZA PSIHOSOCIJALNU
POMOĆ SLAVONSKI BROD

ŠTIT BERISLAVIĆA

II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/59
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 7. travnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.

GODIŠNJU NAGRADU ZA PODRUČJE
ODGOJA I OBRAZOVANJA
DOMINIKU KNEŽEVIĆU, PROFESORU
FIZIKE
II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/56
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 7. travnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.
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31.

32.

Na temelju članka 7. Odluke o javnim
priznanjima i nagradama grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/98), Gradsko vijeće je na svojoj
41. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine,
donijelo

Na temelju članka 10. Odluke o javnim
priznanjima i nagradama grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/98), Gradsko vijeće je na svojoj
41. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine,
donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o dodjeli novčanog iznosa dobitniku javnog
priznanja i nagrade Štit Berislavića
Dominiku Kneževiću,profesoru fizike

o dodjeli Štita Berislavića
Jozi Jeliniću, prof.

I
I
Dobitniku javnog priznanja i nagrade
grada Slavonskog Broda
ŠTIT BERISLAVIĆA
DOMINIKU KNEŽEVIĆU, PROFESORU
FIZIKE
dodjeljuje se novčani iznos od 511,29 EUR
preračunato u kune.

Profesoru
mehanike
i
mehaničke
tehnologije, nastavniku stručnih predmeta u
Industrijsko-obrtničkoj školi u Slavonskom
Brodu, profesoru - mentoru, autoru dvaju
udžbenika za srednje strukovne i tehničke škole,
o 30. obljetnici rada za postignuća u ostvarenju
kvalitetnije nastave, te doprinos ugledu škole i
grada Slavonskog Broda, Gradsko vijeće
dodjeljuje javno priznanje

II

ŠTIT BERISLAVIĆA
GODIŠNJU NAGRADU ZA PODRUČJE
ODGOJA I OBRAZOVANJA
JOZI JELINIĆU,PROF.

Ova Odluka stupa na snagu 16. svibnja
2005. godine.

II

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/56
Urbroj: 2178/01-07-05-2
Slavonski Brod, 7. travnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/55
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 7. travnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.
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33.

34.

Na temelju članka 7. Odluke o javnim
priznanjima i nagradama grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/98), Gradsko vijeće je na svojoj
41. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine,
donijelo

Na temelju članka 10. Odluke o javnim
priznanjima i nagradama grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/98), Gradsko vijeće je na svojoj
41. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine,
donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o dodjeli novčanog iznosa dobitniku javnog
priznanja i nagrade Štit Berislavića
Josi Jeliniću,prof.

o dodjeli Štita Berislavića
Dječjem kazalištu "Ivana Brlić-Mažuranić"
Slavonski Brod

I

I

Dobitniku javnog priznanja i nagrade
grada Slavonskog Broda

Za promicanje i očuvanje tradicije
lutkarstva u Slavonskom Brodu, obogaćivanje
kulturnih sadržaja za djecu i mlade, o 25.
godišnjici kontinuiranog djelovanja Gradsko
vijeće dodjeljuje javno priznanje

ŠTIT BERISLAVIĆA
JOZI JELINIĆU,PROF.
dodjeljuje se novčani iznos od 511,29 EUR
preračunato u kune.

II

ŠTIT BERISLAVIĆA
GODIŠNJU NAGRADU ZA PODRUČJE
KULTURNIH DJELATNOSTI DJEČJEM
KAZALIŠTU "IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ"
SLAVONSKI BROD

Ova Odluka stupa na snagu 16. svibnja
2005. godine.
II
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/55
Urbroj: 2178/01-07-05-2
Slavonski Brod, 7. travnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/54
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 7. travnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.
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-

Na temelju članka 7. Odluke o javnim
priznanjima i nagradama grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/98), Gradsko vijeće je na svojoj
41. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine,
donijelo

36.

ODLUKU
o dodjeli novčanog iznosa dobitniku javnog
priznanja i nagrade Štit Berislavića
Dječjem kazalištu "Ivana Brlić-Mažuranić"
Slavonski Brod

Broj: 8

akti Poglavarstva:

Na temelju članka 49. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01.), Gradsko
poglavarstvo je na svojoj 110. sjednici održanoj
2. svibnja 2005. godine, donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
mjerilima i kriterijima za sufinanciranje
uređenja pročelja građevina koje nisu u
vlasništvu grada

I
Dobitniku javnog priznanja i nagrade
grada Slavonskog Broda
ŠTIT BERISLAVIĆA
DJEČJEM KAZALIŠTU
"IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ"
SLAVONSKI BROD
dodjeljuje se novčani iznos od 511,29 EUR
preračunato u kune.

Članak 1.
Članak 1. Odluke o mjerilima i
kriterijima za sufinanciranje uređenja pročelja
građevina koje nisu u vlasništvu grada od 1.
rujna 1997. i izmjene Odluke od 8. svibnja
1998. godine mijenja se i glasi:

II

"Grad Slavonski Brod sudjelovat će u
sufinanciranju uređenja pročelja građevina u I
gradskoj zoni za koje Gradsko poglavarstvo
ocijeni da su od interesa za grad Slavonski
Brod."

Ova Odluka stupa na snagu 16. svibnja
2005. godine.

Članak 2.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/54
Urbroj: 2178/01-07-05-2
Slavonski Brod, 7. travnja 2005.

Članak 2. Odluke o mjerilima i
kriterijima za sufinanciranje uređenja pročelja
građevina koje nisu u vlasništvu grada i izmjene
iste Odluke briše se.

Članak 3.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković, dr.med., v.r.

U članku 4. Odluke mijenja se iznos
visine sufinanciranja tako da umjesto 20%-40%
treba stajati do 50%.
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Članak 4.

2.

Prema izvodu iz popisa birača u naselju
Podvinje upisano je 3250 birača.
Glasovanju je pristupilo 345 birača ili
10,61%, od ukupno upisanih birača.

3.

Sukladno članku 6. st. 3. Zakona o
referendumu i drugim oblicima osobnog
sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i
lokalne
samouprave,
na
lokalnom
referendumu se odlučuje većinom birača
koji su glasovali, uz uvjet da je
referendumu
pristupila
većina
od
ukupnog broja birača upisanih u popis
birača jedinice lokalne samouprave ili
njenog dijela u kojoj je raspisan
referendum.

4.

Kako referendumu nije pristupila većina
od ukupno upisanih birača iz popisa
birača naselja Podvinje, to time nije
ispunjen zakonski uvjet o pravovaljanosti
odlučivanja na referendumu, odnosno
odluka na referendumu nije donesena.

5.

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

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-01/05-01/366
Urbroj: 2178/01-07-05-2
Slavonski Brod, 2. svibnja 2005.
Gradonačelnik
Jozo Meter, dr.med., v.r.

-
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ostali akti:

37.

Na temelju članka 46. Zakona o
referendumu i drugim oblicima osobnog
sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i
lokalne samouprave ("Narodne novine Republike
Hrvatske" br. 33/96., 92/01.), Povjerenstvo za
provedbu referenduma na svojoj sjednici
održanoj 25. travnja 2005. godine, donijelo je
ODLUKU
o utvrđivanju rezultata lokalnog referenduma
u naselju Podvinje

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
REFERENDUMA RADI ODLUČIVANJA O
PRIJEDLOGU mJESNOG ODBORA
PODVINJE ZA IZDVAJANJE IZ SASTAVA
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 014-02/05-01/1
Urbroj: 2178/01-07-05Slavonski Brod, 25. 4. 2005.
Predsjednik Povjerenstva
Zdravsko Matas,dipl.iur.,v.r.

1.

Utvrđuje se da u naselju Podvinje, dana
24. travnja 2005. održan referendum radi
odlučivanja o prijedlogu MO Podvinje za
izdvajanje naselja Podvinje iz sastava
grada Slavonskog Broda.
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Broj: 8

OPĆINA GARČIN

2.

uračunat PDV), za
koncesijske naknade.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 33. sjednici održanoj 7. travnja
2005. g., donijelo je
ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za koncesiju
za obavljanje komunalnih djelatnosti na
području općine Garčin

I
Na temelju javnog natječaja, Općinsko
vijeće općine Garčin donijelo je Odluku o
izboru najpovoljnije ponude za koncesiju za
obavljanje komunalnih djelatnosti na području
općine Garčin.

odvoz

smeća

i

10%

III
Naručitelj i izabrani ponuditelj potpisat
će ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne
djelatnosti na području općine Garčin.
Za sve poslove oko sklapanja ugovora
zadužuje se načelnik općine.

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/05-01/177
Urbroj: 2178/06-05-01-01
Garčin, 7. travnja 2005. g.

II
Kao najpovoljniji ponuditelj izabire se:
"Runolist" d.o.o. Vrpolje, J.J.Štrossmajera
4, po cijeni od 29,00 kn mjesečno (u cijenu je

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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OPĆINE GARČIN

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 33. sjednici održanoj 7. travnja
2005. g., donijelo je

Klasa : 021-05/05-01/179
Urbroj: 2178/06-05-01-1
Garčin, 7. travnja 2005. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

ODLUKU
o poništenju Odluke za prodaju zemljišta u
k.o. Vrhovina

I
Na temelju Odluke Općinskog vijeća sa
21. sjednice održane 15. rujna 2003. g. za
prodaju nekretnina u k.o. Vrhovina, Općinsko
vijeće općine Garčin donijelo je Odluku o
poništenju Odluke.

4.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 33. sjednici održanoj 7. travnja
2005. g., donijelo je

II

ODLUKU

Poništava se Odluka Općinskog vijeća od
15. rujna 2003. g. o prodaji zemljišta u k.o.
Vrhovina k.č.br. 570/1 koje se nalazi upisano u
zk.ul. 69 u površini od 13 66m2 Jakovu
Crnogorcu iz Slavonskog Broda, T. Smičiklasa 1
iz razloga što se predmetno zemljište nalazi u
poljoprivrednoj zoni, te kao takvo općina Garčin
ga nema pravo prodati.

o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna općine Garčin za 2004. g.

I
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo
je Odluku o usvajanju Izvješća o obavljenoj
reviziji Proračuna općine Garčin za 2004.

III
II
Općina Garčin dužna je vratiti sredstva
od prodaje zemljišta u iznosu od 1.000,00 kn g.
Jakovu Crnogorcu.

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

Usvaja se Izvješće o reviziji Proračuna
općine Garčin za 2004. g. te se zadužuje
načelnik općine da poslovanje općine Garčin
uskladi s Izvještajem Državnog ureda za
reviziju.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, i objavit će se u "Službenom
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vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Broj: 8
III

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

Klasa : 021-05/05-01/178
Urbroj: 2178/06-05-01-1
Garčin, 7. travnja 2005. g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Klasa : 021-05/05-01/181
Urbroj: 2178/06-05-01-1
Garčin, 7. travnja 2005. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

5.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 33. sjednici održanoj 7. travnja
2005. g., donijelo je
ODLUKU
o zapošljavanju djelatnika
na javnim radovima

6.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 33. sjednici održanoj 7. travnja
2005. g., donijelo je
ODLUKU

I
Oćinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o zapošljavanju djelatnika na javnim
radovima na području općine Garčin.

II
U skladu s Programom Zavoda za
zapošljavanje Općinsko vijeće donijelo je
Odluku da se zaposle 3 djelatnika na javnim
radovima na području općine Garčin, i to 2
djelatnika prema programu F1 za razvojačene
branitelje i 1 djelatnik prema programu D za
starije osobe.

o ustupanju nekretnina u Garčinu
O.Š. "Vjekoslav Klaić" Garčin

I
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o ustupanju nekretnina u Garčinu O.Š.
"Vjekoslav Klaić" Garčin.

II
Ustupaju se nekretnine u k.o. Garčin na
k.č.br. 37 Osnovnoj školi "Vjekoslav Klaić"
Garčin, za potrebe proširenja školske zgrade.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 8

Strana: 713

III

II

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

Mijenja se članak I. Odluke u k.o. Garčin
- redni broj 5. gdje je pogrešno upisana cijena za
T-3 koju je prema Odluci u zakup dobio
Marijan Kodžoman.
Mijenja se cijena za godišnju zakupninu
T-3 k.o. Garčin sa 2.053,00 kn na 2.503,00 kn.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/05-01/180
Urbroj: 2178/06-05-01-1
Garčin, 7. travnja 2005. g.

III

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, i objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/05-01/173
Urbroj: 2178/06-05-01-1
Garčin, 7. travnja 2005. g.

7.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 33. sjednici održanoj 7. travnja
2005. g., donijelo je
ODLUKU
8.
o izmjenama i dopunama Odluke o izboru
najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području
općine Garčin.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 33. sjednici održanoj 7. travnja
2005. g., donijelo je

I
ODLUKU
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo
je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
izboru
najpovoljnije
ponude
za
zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Garčin.

o izmjenama i dopunama Odluke o izboru
najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području
općine Garčin
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I

NATJEČAJ

Općinsko vijeće općine Garčin donijelo
je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
izboru
najpovoljnije
ponude
za
zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Garčin.

za prikupljanje ponuda u svrhu dodjele
koncesije za obavljanje komunalnih
djelatnosti
I.

II
Mijenja se članak I. Odluke u k.o.
Zadubravlje - redni broj 9. gdje stoji Ivan i
Željko Jerković, a treba da stoji Ivan Jerković.
Mijenja se članak I. Odluke u k.o.
Klokočević - redni broj 11. gdje stoji Jozo Tolić,
a treba da stoji Josip Tolić.

-

II.

Ponuđač mora imati osiguranu deponiju
za odlaganje komunalnog otpada, za što
treba priložiti Ugovor o odlaganju
komunalnog otpada.

III.

Opće uvjete za obavljanje komunalnih
djelatnosti, kao i podatke o obujmu
pojedinih radova, sudionici natječaja
mogu dobiti u Općinskom poglavarstvu
općine Garčin.

IV.

Ponuda za
sadržavati:

-

naziv i sjedište ponuđača,
izvadak iz upisa u trgovački registar, iz
kojeg je vidljivo da je podnistelj ponude
registriran za obavljanje djelatnosti za
koju zahtjeva koncesiju,
vremensko razdoblje na koje se koncesija
zahtjeva,
visinu i način plaćanja naknade za
koncesiju,
cijenu i način naplate za pruženu uslugu
za kućanstva,
cijenu i način naplate za pruženu uslugu
za pravne osobe,
prava i obveze koje nudi kao korisnik
koncesije,
jamstvo korisnika koncesije (BON-1,
BON-2, broj uposlenih, raspoloživa

III
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, i objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/05-01/172
Urbroj: 2178/06-05-01-1
Garčin, 7. veljače 2005. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

9.

-

Na temelju članka 11. i 12. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"
br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i
178/04.) i Odluke Općinskog poglavarstva
općine Garčin od 7. prosinca 2004. godine,
raspisuje

Predmet dodjele koncesije je obavljanje
komunalnih djelatnosti na području
općine Garčin sa svim pripadajućim
naseljima, na rok do 10 (deset) godina, i
to:
odvoženje i trajno odlaganje komunalnog
otpada
odvoženje i trajno odlaganje glomaznog
otpada

-

dodjelu

koncesije

mora

Broj: 8

-

-
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mehanizacija, poslovni prostor i poslovne
reference na istim poslovima),
potvrda o posjedovanju i registriranom
kamionu specijaliziranom za odvoz
smeća,
uvjeti otkaza ugovora o koncesiji,
ugovorne kazne.
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prijedlog Općinskog poglavarstva, a na
temelju rezultata provedenog natječaja,
naročito uzimajući u obzir slijedeće
elemente:
-

poslovni ugled podnositelja ponude,
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GARČIN

V.

Odluku o dodjeli koncesije donosi
Općinsko vijeće općine Garčin na
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OPĆINA KLAKAR

2.

Članak 2.

Na temelju članka 34. stavak 1. točka 2.
Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" br. 26/03. - pročišćeni tekst), Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine" br. 82/04.) i
članka 26. Statuta općine Klakar ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 11/01.),
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 33.
sjednici održanoj 8. ožujka 2005. godine,
donijelo je

Općinsko vijeće općine Klakar dužno je
organizirati trajno i kvaliteteno obavljanje
komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza
komunalnog otpada.
Ukoliko općina Klakar iz bilo kojeg
razloga ne organizira obavljanje komunalne
djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, to će učiniti
Županija na teret općine.

Članak 3.
ODLUKU
o obvezatnom korištenju komunalne usluge
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na
skupljanje i odvoz komunalnog otpada

Komunalnim otpadom smatra se kućno
smeće, korisni otpad i glomazni otpad.
1.
2.

Članak 1.
3.
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak o
obvezatnom
korištenju
komunalne
usluge
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na
skupljanje i odvoz komunalnog otpada, te
kaznene odredbe za prekršitelje odredaba ove
Odluke.

kućno smeće je pepeo, krpe, ostaci hrane,
voća i povrća i slično
korisni otpad su papir, staklo, plastika,
metali i slično
glomazni otpad je otpad što se po svojoj
veličini ne smatra kućnim smećem kao
što su kućanski aparati, namještaj i slično
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Članak 4.

Članak 7.

Kućno smeće odlaže se u posude za
smeće (kante, vreće) na mjesto i u vrijeme kako
je to određeno rasporedom skupljanja i odvoza
komunalnog otpada utvrđenog između općine
Klakar i isporučitelja komunalne usluge
skupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Pri svakoj promjeni cijene komunalne
usluge, općina Klakar i isporučitelj komunalne
usluge, postupaju sukladno odredbama članka 21.
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 8.
Korisni otpad odlaže se u posebno
predviđene i označene posude na mjesto i u
vrijeme kako je utvrđeno između općine i
isporučitelja komunalne usluge.
Glomazni otpad odlaže se na mjesto i u
vrijeme kada to sporazumno utvrde općina i
isporučitelj komunalne usluge o čemu građani
moraju biti na vrijeme izvješćeni.

(1)

Novčanom
kaznom
u
iznosu
od
50.000,00 do 200.000,00 kn kaznit će se
za prekršaj isporučitelj komunalne usluge,
odnosno osoba koja obavlja komunalnu
djelatnost ili druga pravna i fizička osoba
ako:

1.

bez
opravdanih
razloga
prestane
isporučivati
komunalnu
uslugu
ili
obustavi isporuku komunalne usluge
korisniku koji je plaća,
korisniku komunalne usluge naplati
cijenu komunalne usluge višu od
postojeće cijene,
ne pribavi prethodnu suglasnost pri
promjeni
cijene
komunalne
usluge
(članak 21. stavak 1. Zakona).

Članak 5.
2.
Vlasnici
stanova,
obiteljskih
kuća,
poslovnih prostora, najmoprimci, zakupci i drugi
korisnici navedenih prostora obvezni su preuzeti
posude za kućno smeće, te postupati s
komunalnim otpadom sukladno odredbi članka
4. ove Odluke.
Ne smiju se oštećivati posude za kućno
smeće, istresati, prosipati, prekapati po smeću ili
na bilo koji način onečišćavati mjesto na koje
su odložene posude za kućno smeće. U posude
za kućno smeće ne smije se odlagati žeravica,
vrući pepeo, tekućina ili lešine životinja.

3.

(2)

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do
50.000,00 kn.

(3)

Zahtjev
za
pokretanje
prekršajnog
postupka za prekršaje iz stavka 1. ovoga
članka pokreće Državni inspektorat.

Članak 6.
Članak 9.
Cijena komunalne usluge skupljanja i
odvoza komunalnog otpada plaća se isporučitelju
komunalnih usluga, a obveznici plaćanja su
pravne i fizičke osobe iz članka 5. ove Odluke.
Općinsko vijeće općine Klakar može
posebnom
odlukom
osloboditi
plaćanja
komunalne usluge pojedine pravne ili fizičke
osobe, pod uvjetom da sporazumno utvrdi s
isporučiteljem komunalne usluge na koji način
će se podmiriti sredstva za izvršenu uslugu.

Novčanom kaznom od 300,00 do
1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnici
stanova, obiteljskih kuća, poslovnih prostora,
najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih
i poslovnih prostorija ako ne postupe sukladno
odredbama članka 4. i 5. ove Odluke.
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Članak 10.

Novčane kazne naplaćene po ovoj Odluci
prihod su Proračuna općine Klakar.

1.
2.

Broj: 8

opskrbu pitkom vodom,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

putem naknade za priključenje koju plaća vlasnik
građevne čestice na području na kojem se grade
objekti i uređaji komunalne infrastrukture.

Članak 11.
Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 021-05/05-02/2
Urbroj: 2178/07-02-05-1
Klakar, 8. ožujka 2005.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Stanić,dipl.ing.geod.,v.r.

Članak 2.
Odlukom se utvrđuju:
-

postupak
tehničko-tehnološki uvjeti
rokovi za pojedine priključke
naknade za priključenje
način plaćanja naknade i
kaznene odredbe.

Članak 3.
Vlasnik građevine dužan je priključiti
svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za
opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih
voda.

3.
Članak 4.
Na temelju članka 34. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03 - pročišćeni tekst) i Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o kmunalnom gospodarstvu
("Narodne novine" br. 82/04) i članka 26. Statuta
općine Klakar ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/01.), Općinsko vijeće
općine Klakar na svojoj 33. sjednici održanoj 8.
ožujka 2005. godine, donijelo je

Građevine izgrađene bez akta na temelju
kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na
komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za
koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije
koji se odnosi na obustavu građenja ili
uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.

ODLUKU

Općinsko vijeće može Odlukom utvrditi
područja na kojima se vlasnik građevine može
izuzeti od obveze priključenja na komunalnu
infrastrukturu iz članka 3. ove Odluke, ukoliko
je isti na zadovoljavajući način pojedinačno
osigurao svoje potrebe.

o priključenju na komunalnu infrastrukturu

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način
financiranja građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture i nabavka opreme za:

Članak 5.
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Vlasnik građevne čestice, odnosno
građevine plaća cijenu stvarnih troškova rada i
utrošenog materijala na izvedbi komunalnog
priključenja
neposredno
nositelju
izvedbe
priključka na temelju pisanog ugovora i računa
za izvršeni posao.

iznosi 100% prosječne mjesečne bruto plaće u
RH za prethodnu godinu.

Članak 9.
Upravno tijelo općine dužno je voditi
evidenciju o visini naknade za priključenje za
pojedine priključke.

Isporučitelji komunalnih usluga za
pojedina priključenja ne smiju priključiti
građevinu na komunalnu infrastrukturu bez
potvrdnice koju izdaje Upravno tijelo općine.
Postupak, te tehničko-tehnološki uvjeti
priključenja na komunalnu infrastrukturu moraju
biti u skladu sa Zakonom o građenju, a propisuje
ih pravna osoba koja obavlja komunalnu
djelatnost.
Rokovi za pojedina priključenja trebaju
biti što kraći, ali ipak ovisno o financijskoj
stabilnosti vlasnika građevne čestice, odnosno
građevine.

Članak 10.
Naknada za priključenje plaća se u
pravilu odjednom, a u slučaju financijske
nemogućnosti vlasnika građevine plaća se
maksimalno na 12 mjesečnih obroka, s tim da je
prvi obrok 30% utvrđenog iznosa.
Za neisplaćene obroke obračunava
kamata u visini eskontne stope NBH, a
dospjele neplaćene obroke obračunava
zakonska zatezna kamata koja se plaća
neisplaćene javne prihode.

Članak 7.
Naknada za priključenje iz članka 2. ove
Odluke prihod je Proračuna općine Klakar
namijenjen za financiranje građenja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 8.
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se
na
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Članak 11.
Od plaćanja
oslobađaju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Visina naknade za priključenje po
pojedinom priključku za potrebe stanovanja
iznosi:

naknade

za

priključenje

općina Klakar
vjerske organizacije
ustanove školskog obrazovanja
ustanove zdravstvene i socijalne zaštite
udruge građana sa sjedištem na području
općine.

Članak 12.
1.

2.

za opskrbu pitkom vodom - 80%
prosječne mjesečne bruto plaće u RH za
prethodnu godinu,
za odvodnju i pročišćavanje otpadnih
voda - 100% prosječne mjesečne bruto
plaće u RH za prethodnu godinu.

Visina naknade za priključenje poslovnih i
proizvodnih prostora na objekte i uređaje
komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke

(1)

Novčanom
kaznom
u
iznosu
od
50.000,00 do 200.000,00 kn kaznit će se
za
prekršaj
isporučitelj
komunalne
usluge, odnosno osoba koja obavlja
komunalnu djelatnost ili druga pravna i
fizička osoba ako:

1.

objekte
i
infrastrukture

uređaje
komunalne
ne održava u stanju
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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funkcionalne sposobnosti, a zbog čega
dolazi
do
prekida
u
obavljanju
komunalne
djelatnosti,
odnosno
neredovite isporuke komunalne usluge,
bez
opravdanih
razloga
prestane
isporučivati
komunalnu
uslugu
ili
obustavi isporuku komunalne usluge
korisniku koji je plaća,
ne ispunjava uvjete za obavljanje
komunalnih djelatnosti prema odredbama
članka 4. i 5. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ili nije registrirana za
obavljanje te djelatnosti,
korisniku komunalne usluge naplati
cijenu komunalne usluge višu od
postojeće cijene,
ne pribavi prethodnu suglasnost pri
promjeni
cijene
komunalne
usluge
(članak 21. stavak 1. Zakona),
obračuna troškove, odnosno cijenu
priključenja na komunalnu infrastrukturu
protivno odredbi članka 35. stavak 1.
Zakona,
priključi
građevinu
na
komunalnu
infrastrukturu protivno odredbi članka 34.
stavak 4. Zakona.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do
50.000,00 kn.
Za prekršaj iz stavka 1. točke 4. i 6.
ovog članka izreći će se zaštitna mjera
oduzimanja imovinske koristi ostvarene
izvršenjem prekršaja i povrat više
naplaćenih iznosa oštećenim korisnicima.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00
do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj
vlasnik građevine koji postupi protivno
odredbama članka 4. ove Odluke.
Zahtjev
za
pokretanje
prekršajnog
postupka za prekršaje iz stavka 1. ovoga
članka pokreće Državni inspektorat.
Novčane kazne naplaćene prema ovoj
Odluci prihod su Proračuna općine
Klakar.

Broj: 8
Članak 13.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00
do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj općinski
načelnik ako utroši sredstva naknade za
priključenje protivno njihovoj namjeni.
Novčana kazna naplaćena temeljem
stavka 1. ovog članka prihod je Proračuna općine
Klakar.

Članak 14.
Danom primjene ove Odluke prestaje
važiti Odluka o priključenju na komunalnu
infrastrukturu ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.).

Članak 15.
Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 021-05/05-02/1
Urbroj: 2178/07-02-05-1
Klakar, 8. ožujka 2005.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Stanić,dipl.ing.geod.,v.r.
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Na temelju članka 3. stavak 2. Zakona o
zaštiti od požara (NN br. 58/93) i članka 32.
Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN br.
26/03) te članka 26. Statuta općine Klakar
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 11/2001.), Općinsko vijeće općine Klakar na
33. sjednici održanoj 8. ožujka 2005. godine,
donijelo je

Ovaj
"Službenom
županije".

Zaključak objavit će se u
vjesniku
Brodsko-posavske

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 833-01/05-01/1
Urbroj: 2178/07-02-05-1
Klakar, 8. ožujka 2005.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Aneksa Procjene i Plana zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija
općine Klakar
Usklađenje s Pravilnikom o zaštiti
šuma od požara

I
Usvaja se Aneks Procjene i Plana zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija općine Klakar
- usklađenje s Pravilnikom o zaštiti šuma od
požara (Aneks Procjene i Plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija općine Klakar sastavni je
dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave).

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Stanić,dipl.ing.geod.,v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 722

Broj: 8

OPĆINA OPRISAVCI

4.

Članak 2.

Na temelju članka 8. i članka 35. točke 1.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01.)
Općinsko vijeće općine Oprisavci na 33. sjednici
održanoj 6. travnja 2005.g. donijelo je
STATUT
općine Oprisavci
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se ustrojstvo
općine Oprisavci, javna priznanja, samoupravni
djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u
odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna
samouprava, način obavljanja poslova, oblici
konzultiranja građana, provođenje referenduma u
pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo
i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne
samouprave, te druga pitanja važna za
ostvarivanje prava i obveza općine Oprisavci.

Općina Oprisavci je jedinica lokalne
samouprave na području utvrđenom Zakonom o
područjima županija, gradova i općina u
Republici Hrvatskoj.
Općina Oprisavci nalazi se u krajnjem
jugoistočnom dijelu Brodsko-posavske županije,
jedna je od pograničnih općina. Nalazi se uz
državnu granicu s BiH na rijeci Savi. U Županiji
graniči s općinama Klakar, Garčin, Donji
Andrijevci i Velika Kopanica.
Općina Oprisavci obuhvaća područja
naselja: Kupina, Novi Grad, Oprisavci, Poljanci,
Prnjavor, Stružani, Svilaj, Trnjanski Kuti i Zoljani
Granice područja općine Oprisavci idu
katastarskim granicama rubnih naselja koja se
nalaze unutar područja.
Granice općine Oprisavci mogu se
mijenjati na način i po postupku koji su propisani
zakonom.
Članak 3.
Općina Oprisavci je pravna osoba.
Sjedište općine Oprisavci je Oprisavci.
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Tijela općine i Jedinstveni upravni odjel
općine Oprisavci imaju pečate.
Opis pečata iz stavka 3. ovog članka, način
njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom
odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 4.
Općina Oprisavci ima grb i zastavu.
Grb općine Oprisavci je povijesni grb
općine Oprisavci.
Grb ima oblik štita, geometrijska dioba
štita je oblik štita u štitu.
U središnjem (srcu) štita nalazi se đeram, a u
obrubu štita i između malog i velikog štita nalazi
se lik lista vodene djeteline. Središnji dio (srce)
štita je plave boje .Obrub štita, dio između malog i
velikog štita je bijele boje, lik đeram je bijele
(srebrene) boje, a lik lista djeteline je zelene boje
Zastava općine Oprisavci je plave boje na
kojoj se u sredini nalazi grb općine
Grb i zastava koriste se na način kojim se
ističe tradicija i dostojanstvo općine Oprisavci.
O korištenju grba i zastave Općinsko
vijeće donosi posebnu odluku.
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Članak 7.

Općinsko vijeće općine Oprisavci
odlučuje o dodjeli javnih priznanja općine
Oprisavci.
Javna priznanja općine Oprisavci su:
(Slijedi utvrđivanje javnih priznanja
općine).
Općinsko vijeće općine Oprisavci
posebnom odlukom uređuje uvjete za
dodjeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i
oblike, kriterij i postupovnost njihove dodjele te
tijela koje provode postupak i dodjeljuju
priznanja.
Članak 8.
Općina Oprisavci surađuje s općinama i
gradovima na području (naziv županije na čijem
se području općina nalazi) Županije i (naziv
županije na čijem se području općina nalazi)
Županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa
na unapređenju gospodarskog razvitka.
Općina Oprisavci, radi promicanja
zajedničkih interesa i unapređenja suradnje među
općinama u Republici Hrvatskoj, može osnivati s
drugim općinama odgovarajuću udrugu.

Članak 5.
Članak 9.
Dan općine Oprisavci je 5. kolovoza
DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

Članak 6.
Općinsko vijeće općine Oprisavci može
pojedinu osobu koja je zaslužna za općinu
proglasiti počasnim građaninom.
Počašću se ne stječu posebna prava,
odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se
počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

Ostvarujući zajednički interes u
unapređivanju gospodarskog, društvenog i
kulturnog razvitka, općina Oprisavci uspostavlja,
surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne
samouprave drugih država.
Odluku o uspostavljanju međusobne
suradnje, odnosno sklapanju sporazuma o
suradnji općine Oprisavci s lokalnim jedinicama
drugih država, sadržaju i oblicima, te suradnje
donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i
općim aktima.
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Članak 10.

Općina Oprisavci u postupku pripremanja
i donošenja općih akata na razini Brodskoposavske županije, te zakona i drugih propisa na
razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno
tiču općine, daje inicijative, mišljenja i prijedloge
nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz
prethodnog stavka u ime općine Oprisavci može
podnositi Općinsko vijeće i predsjednik
Općinskog vijeća neposredno nadležnom tijelu i
posredno putem članova Skupštine Brodskoposavske županije i zastupnika u Hrvatskom
saboru.
SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 11.
Općina Oprisavci samostalna je u
odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog
djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i
zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 12.
Općina Oprisavci obavlja poslove
lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom
dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove
koji se odnose na
l uređenje naselja i stanovanje,
l prostorno i urbanističko planiranje,
l komunalne djelatnosti,
l brigu o djeci,
l socijalnu skrb,
l primarnu zdravstvenu zaštitu,
l odgoj i osnovno obrazovanje,
l kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
l zaštitu potrošača,
l zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
l protupožarnu i civilnu zaštitu.
Posebnim zakonima kojima će se urediti
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka

Broj: 8

odredit će se poslovi koje je općina Oprisavci
dužna organizirati, kao i poslovi koje će općina
Oprisavci obavljati ako osigura uvjete za njihovo
obavljanje.
Način organiziranja poslova iz stavka 2. i
uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se općim
aktima Općinskog vijeća.
Članak 13.
Općina Oprisavci može obavljanje
pojedinih poslova iz članka 12. ovoga Statuta
prenijeti na Brodsko-posavsku županiju ili na
mjesni odbor na području općine Oprisavci ako
ocijeni da je to učinkovitije.
Općina Oprisavci može obavljanje
pojedinih poslova iz članka 12. ovoga Statuta,
organizirati zajedno s drugim općinama i
gradovima.
Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima,
visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja
povjerenih poslova iz stavka 1. ovoga članka
donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih
članova.
Za obavljanje poslova u suglasju sa
stavkom 2. ovoga članka, općine i gradovi mogu
osnovati zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko
društvo, ustanovu i organizirati obavljanje
poslova u skladu sa zakonom.
Sporazum o zajedničkom organiziranju
poslova iz stavka 2. ovoga članka sklapa se na
temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće
većinom glasova svih članova.

Članak 14.
Općinsko vijeće može tražiti od
Županijske skupštine Brodsko-posavske
županije, da općini Oprisavci, uz suglasnost
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave, povjeri obavljanje određenih
poslova koji se odnose na:
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l
l
l
l
l

školstvo,
zdravstvo,
prostorno i urbanističko planiranje,
gospodarski razvoj,
promet i prometnu infrastrukturu

ako osigura dovoljno prihoda za njihovo
obavljanje.
Postupak iz stavka 1. ovoga članka, općina
Oprisavci može pokrenuti i zajedno s drugim
općinama i gradovima.

Članak 15.
Općina Oprisavci u okviru samoupravnog
djelokruga:
l raspolaže, upravlja i koristi imovinu u
vlasništvu općine,
l promiče društveni i gospodarski napredak
radi vrednovanja lokalnih posebnosti i
poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,
l vodi brigu o potrebama i interesima
stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta,
odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne
zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i
športa,
l osigurava uvjete za utvrđivanje politike
gospodarenja prostorom i unapređenje i
zaštitu prirodnog okoliša,
l obavlja poslove u svezi s poticanjem
poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora
u vlasništvu općine,
l osigurava uvjete za održivi razvitak
komunalnih djelatnosti,
l vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti
stanovanja, komunalnim objektima,
l organizira obavljanje komunalnih i drugih
djelatnosti,
l osniva pravne osobe radi ostvarivanja
gospodarskih, društvenih, komunalnih,
socijalnih i drugih interesa i potreba
stanovništva,
l obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju
općini Oprisavci,
l potiče primjenu djelotvornih mjera radi

l
l

l
l
l
l
l
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zaštite životnog standarda i zbrinjavanja
socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove
socijalne skrbi,
potiče aktivnosti udruga građana,
promiče očuvanje prirodne baštine,
povijesnog, kulturnog i graditeljskog
nasljeđa,
osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu
zaštitu,
osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
donosi Proračun općine Oprisavci,
obavlja redarstvene poslove radi očuvanja
komunalnog reda,
obavlja i uređuje druge poslove koji su u
neposrednoj svezi s interesima općinske
zajednice za njezin gospodarski, društveni i
socijalni napredak.
Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije
se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela
općine Oprisavci u skladu sa zakonom.

NEPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 16.
Građani mogu neposredno sudjelovati u
odlučivanju o lokalnim poslovima putem
lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana i
davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.

Članak 17.
Lokalni referendum se može raspisivati
radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta,
o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja
lokalnog značenja iz djelokruga Općinskog
vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom.
Lokalni referendum na temelju odredaba
zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.
Prijedlog za raspisivanje referenduma
može dati trećina članova Općinskog vijeća,
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polovina mjesnih odbora na području općine
Oprisavci ili 20 % birača upisanih u birački popis
općine.

Broj: 8

Općinsko vijeće može sazvati mjesni zbor
građana i za dio područja mjesnog odbora koji
čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova
naselja (dio naselja, stambeni blok ili slično).

Članak 18.
Odluka o raspisivanju referenduma

Članak 21.

sadrži:

Od dana objave odluke o raspisivanju
referenduma do dana održavanja referenduma ne
smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Građani imaju pravo predlagati
Općinskom vijeću općine Oprisavci donošenje
određenog akta ili rješavanje određenog pitanja
iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz
stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpisom
podrži najmanje 10 % birača upisanih u popis
birača općine Oprisavci.
Svaka lista s potpisima birača mora
sadržavati potpuni tekst građanske inicijative.
Potpisi birača kojima se ne može bez
dvojbe prema imenu, adresi i JMBG ustanoviti o
kojoj se osobi radi su nevažeći.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor
predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od
prijema prijedloga.

Članak 19.

Članak 22.

Odluka donesena na referendumu
obvezatna je za Općinsko vijeće općine
Oprisavci.
Tijela općine Oprisavci ne mogu donijeti
akt koji je sadržajno suprotan odluci iz stavka 1.
ovoga članka, prije prestanka roka od godine
dana od dana održavanja referenduma.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na
način određen zakonom, podnositi predstavke i
pritužbe na rad tijela općine Oprisavci, i na
nepravilan odnos zaposlenih u tijelu općine
Oprisavci ako se obraćaju tim tijelima radi
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja
građanskih dužnosti.
Podnositelj predstavke ili pritužbe ima
pravo na odgovor u roku 30 dana od dana
podnošenja.

l područje za koje se raspisuje referendum,
l naziv akta o kojem se odlučuje na

referendumu, odnosno naznaku pitanja o
kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati
na referendumu,
l obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno
o kojima se raspisuje referendum,
l referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno
jedan ili više prijedloga o kojima će birači
odlučivati,
l dan održavanja referenduma.

Članak 20.
Općinsko vijeće općine Oprisavci može
tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o
prijedlogu općeg akta ili o drugim pitanjima iz
svoga djelokruga, kao i o drugim pitanjima
određenim zakonom.
Aktima iz stavka 1. ovoga članka određuje
se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje.

IV OPĆINSKO TIJELO
Članak 23.
Tijelo općine je Općinsko vijeće
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1.

OPĆINSKO VIJEĆE

l Odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz

Članak 24.
l

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo
građana općine Oprisavci i tijelo lokalne
samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti
donosi akte te obavlja druge poslove u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće obavlja i poslove koji su
zakonom i drugim propisima dani u nadležnost
Općinskog poglavarstva.

l
l

l

Članak 25.
Općinsko vijeće ima
13 članova
izabranih na način određen zakonom.

l

Članak 26.
Općinsko vijeće:
l Donosi Statut općine Oprisavci ,
l Donosi Proračun,odluku o izvršavanju

l
l
l

Proračuna i godišnji obračun Proračuna,
l Donosi opće i druge akte kojima uređuje

l
l

l
l
l
l

pitanja iz samoupravnog djelokruga općine
Oprisavci
Donosi Poslovnik o radu,
Bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća po
postupku utvrđenom za njihov izbor,
Osniva i bira članove radnih tijela Općinskog
vijeća,
Imenuje i razrješava osobe određene
zakonom, propisima i ovim Statutom,
Uređuje ustroj i djelokrug Jedinstvenog
upravnog odjela općine Oprisavci
Osniva javne ustanove i druge pravne osobe
za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa
za općinu Oprisavci, te odlučuje o njihovim
statusnim promjenama i preoblikovanjima u
skladu sa zakonom,
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l

l
l

samoupravnog djelokruga s drugim
jedinicama lokalne samouprave,
Upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu općine Oprisavci,
Upravlja i raspolaže prihodima i rashodima
općine Oprisavci,
Obavlja izbor i imenovanje, opoziv i
razrješenje pročelnika Jedinstvenog upravnog
tijela,
Odlučuje o sastavu skupština trgovačkih
društava u kojima općina Oprisavci ima udjela
100%-tni udjel, odnosno dionica i određuje
predstavnika općine Oprisavci u skupštinama
trgovačkih društava u kojima općina
Oprisavci nema 100%-tni udjel odnosno,
dionice,
Odlučuje o stjecanju i prijenosu(kupnji i
prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim
društvima ako zakonom, ovim Statutom,
odnosno odlukom Općinskog vijeća nije
drugačije riješeno,
Odlučuje o prijenosu i preuzimanju
osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
Odlučuje o davanju koncesija,
Osigurava izvršenje odluka i općih akata
Općinskog vijeća,
Usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela i zajedničkog upravnog tijela,te nadzire
njihov rad,
Raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih
odbora,
Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili
drugim propisom stavljeni u nadležnost
Općinskog vijeća.

Članak 27.
Općinsko vijeće ima predsjednika i
zamjenika predsjednika koji se biraju većinom
glasova svih članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za izbor predsjednika i
potpredsjednika može dati Odbor za izbor i
imenovanja kao i najmanje 1/3 članova
Općinskog vijeća.
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Prijedlog za razrješenje predsjednika i
potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova
Općinskog vijeća.
Članak 28.
Predsjednik Općinskog vijeća općine
Oprisavci obavlja dužnost načelnika općine
Oprisavci, a potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Oprisavci obavlja dužnost zamjenika
načelnika.
Predsjednik Općinskog vijeća općine
Oprisavci obavlja dužnost profesionalno, a
potpredsjednik Općinskog vijeća obavlja dužnost
volonterski, sukladno odluci Općinskog vijeća.

Broj: 8
Članak 30.

Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju
duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u
obavljanju dužnosti zamjenjuje potpredsjednik,
odnosno potpredsjednik kojeg odredi Općinsko
vijeće.
Pri obavljanju povjerenih poslova
potpredsjednik je dužan pridržavati se uputa
predsjednika.
Predsjedniku ne prestaje odgovornost za
obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je
povjerio potpredsjedniku.

Članak 31.
Članak 29.
Predsjednik Općinskog vijeća u
obavljanju dužnosti načelnika općine Oprisavci
:

l Zastupa općinu Oprisavci,
l Zastupa Općinsko vijeće,
l Daje punomoć za zastupanje općine
l
l

l
l

l
l

Oprisavci u pojedinim stvarima,
Saziva sjednice i predlaže dnevni red
Općinskog vijeća,
Obavlja nadzor nad zakonitošću rada
Jedinstvenog upravnog tijela općine
Oprisavci,
Ima pravo predlagati Općinskom vijeću
donošenje odluka i općih akata,
Ima pravo obustaviti od primjene opći akt
Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis,
Brine o javnosti rada,
Obavlja druge poslove koji su zakonom,
drugim propisom, ovim Statutom ili odlukom
i drugim općim aktom stavljeni u nadležnost
Općinskog vijeća i predsjednika Općinskog
vijeća kada obavlja dužnost općinskog
načelnika.

Općinsko vijeće osniva stalne ili
povremene odbore i druga radna tijela za
proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za
pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga
iz djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje
izvršavanja odluka i općih akata Općinskog
vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih
pitanja, te za izvršavanje određenih poslova i
zadataka za Općinsko vijeće.
Sastav, broj članova, djelokrug i način
rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća ili
posebnom odlukom Općinskog vijeća o osnivanju
radnog tijela.

Članak 32.
Članovi Općinskog vijeća osobito imaju
pravo:
l predlagati donošenje općih i drugih akata i
davati amandmane na prijedloge
l općih akata,
l postavljati pitanja Općinskom vijeću i
pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela i
tražiti razmatranje pojedinih pitanja iz
samoupravnog djelokruga,
l na naknadu troškova u skladu s odlukom
Općinskog vijeća.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 8
Članak 33.

Poslovnikom Općinskog vijeća
podrobnije se uređuje način konstituiranja,
sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje i
vođenje zapisnika kao i održavanje reda na
sjednici Općinskog vijeća, prava i dužnosti
predsjednika Općinskog vijeća i članova
Općinskog vijeća.

Članak 34.
Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga općine Oprisavci i za
poslove državne uprave prenijete na općinu
Oprisavci ustrojava Jedinstveni upravni odjel.
Upravni odjel iz stavka 1.ovoga članka
neposredno izvršava i nadzire provođenje odluka
i općih akata Općinskog vijeća.
Upravni odjel dužan je svojim radom
omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i
pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.
Jedinstvenim upravnim odjelom općine
Oprisavci upravlja predsjednik Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravni odjel općine
Oprisavci samostalan je u okviru svoga
djelokruga i za svoj zakoniti i pravodobni rad u
obavljanju poslova odgovoran je Općinskom
vijeću i predsjedniku Općinskog vijeća.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog
odjela općine Oprisavci osiguravaju se u
Proračunu općine Oprisavci, državnom
proračunu ili drugih izvora utvrđenih zakonom.

MJESNA SAMOUPRAVA U
OPĆINI OPRISAVCI
Članak 35.
Na području općine Oprisavci osnivaju se
mjesni odbori kao oblik neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim
poslovima od neposrednog i svakodnevnog
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utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Na području općine Oprisavci mjesni
odbori su:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

M.O. Oprisavci
M.O. Poljanci
M.O. Trnjanski Kuti
M.O. Svilaj
M.O. Prnjavor
M.O. Novi Grad
M.O. Kupina
M.O. Stružani
M.O. Zoljani

Područja mjesnih odbora utvrđuju se
posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga
članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes
općine Oprisavci u cjelini.

Članak 36.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog
mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove
čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja),
mogu dati Općinsko vijeće, vijeće mjesnog
odbora, najmanje 20% građana s područja
postojećeg mjesnog odbora, njihove organizacije
i udruženja. Prijedlog sadrži podatke o:
l
l
l
l

podnositelju inicijative, odnosno predlagaču,
imenu mjesnog odbora,
području i granicama mjesnog odbora,
sjedištu mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje
dijela iz mjesnog odbora odlučuje Općinsko
vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća
mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.
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Članak 37.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog
odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko
pravo.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se
neposredno tajnim glasovanjem. Na postupak
izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnog odbora
raspisuje Općinsko vijeće.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora
traje četiri godine.
Broj članova mjesnog odbora određuje se
prema broju stanovnika mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora ima:
l 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 200

stanovnika,
l 7 članova u mjesnom odboru koji ima do 350
stanovnika.
l 9 članova u mjesnom odboru koji ima do 700
stanovnika
l 13 članova u mjesnom odboru koji ima preko
700 stanovnika

l

l
l

l

Broj: 8

mjesnom odboru u Proračunu općine
Oprisavci,
predlaže promjenu područja mjesnog odbora,
odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o
drugim inicijativama i prijedlozima za
osnivanje mjesnih odbora na njegovu
području,
surađuje s drugim mjesnim odborima na
području općine Oprisavci,
surađuje s udrugama na svom području u
pitanjima od interesa za građane mjesnog
odbora,
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom,
odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.

l

Članak 39.
Program rada mjesnog odbora sadrži
planirane aktivnosti i izvore sredstava za
ostvarenje programa.
Članak 40.
Sredstva za obavljanje poslova povjerenih
mjesnim odborima, odnosno za rad vijeća
mjesnih odbora osiguravaju se u općinskom
proračunu.
Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava
u Općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit
će se posebnom općinskom odlukom.

Članak 38.
Članak 41.
l
l
l
l
l
l
l
l

Vijeće mjesnog odbora:
donosi program rada i izvješće o radu mjesnog
odbora,
donosi plan malih komunalnih akcija i
utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
donosi pravila mjesnog odbora,
donosi poslovnik o radu u skladu s ovim
Statutom,
donosi financijski plan i godišnji obračun,
bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednika vijeća,
saziva mjesne zborove građana,
odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih

Stručne i administrativne poslove za
mjesne odbore obavlja Jedinstveni upravni odjel
općine Oprisavci
Članak 42.
Vijeće mjesnog odbora predlaže
Općinskom vijeću općine Oprisavci:
l rješenja od interesa za svoje područje u
postupcima izrade i donošenja prostornih i
drugih planskih dokumenata općine Oprisavci
i njihova ostvarenja, te drugih akata od
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utjecaja na život i rad područja odbora,

Strana: 731
Članak 46.

l predlaže mjere za razvoj komunalne

infrastrukture i uređenja naselja,
l predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih
površina, parkova, škola, vrtića i drugih
objekata na svom području,
l predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 43.
Vi j e ć e m j e s n o g o d b o r a t a j n i m
glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog
potpredsjednika iz svoga sastava na četiri godine.
Funkcije članova mjesnog odbora su
počasne.

Članak 44.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i
dužnost:
l prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog
odbora,
l predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje
pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
l raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima
koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog
odbora,
l obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru
svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog
odbora.
Članak 47.
Nadzor nad zakonitošću rada vijeća
mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog
odbora obavlja Općinsko vijeće u skladu sa
zakonom.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
l predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog
l

l
l
l
l

odbora,
saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red,
predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte
vijeća,
provodi i osigurava provođenje odluka vijeća,
te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,
informira građane o pitanjima važnim za
mjesni odbor,
obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće
mjesnog odbora i Općinsko vijeće općine
Oprisavci.

Članak 45.
Vijeće mjesnog odbora odgovorno je
Općinskom vijeću za zakonitost svoga rada.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora
odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i
načelniku za povjerene poslove iz samoupravnog
djelokruga.

IMOVINA I FINANCIRANJE
OPĆINE OPRISAVCI
Članak 48.
Sve pokretne i nepokretne stvari te
imovinska prava koja pripadaju općini Oprisavci
čine imovinu općine Oprisavci.

Članak 49.
Stvarima i imovinskim pravima u
vlasništvu općine Oprisavci upravlja i koristi se
Općinsko vijeće.
Nekretninu u vlasništvu općine Oprisavci,
Općinsko vijeće može otuđiti ili na drugi način s
njom raspolagati samo na osnovi javnog natječaja
i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, ako
zakonom nije drukčije određeno.
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Članak 50.

Prihodi općine Oprisavci su:
l općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i

pristojbe,
l prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i
l

l

l
l

imovinska prava,
prihodi od trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba u vlasništvu općine, odnosno
onih u kojima općina ima udio ili dionice,
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje sama propiše u skladu sa
zakonom,
udio u zajedničkim porezima s Republikom
Hrvatskom i Brodsko-posavskom županijom,
sredstva pomoći i dotacije Brodsko-posavske
županije i Republike Hrvatske predviđena u
županijskom, odnosno državnom proračunu.
Članak 51.

Općinsko vijeće donosi odluku kojom
propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno
visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od
plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje
poreza, porezne prekršaje, te druga postupovna
pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 52.
Svi prihodi koji pripadaju općini kao i svi
rashodi za poslove koje općina obavlja iskazuju
se u Proračunu općine Oprisavci.
Prihodi i rashodi Proračuna moraju biti
uravnoteženi.
Ako se tijekom proračunske godine
smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci
utvrđeni Proračunom, Proračun se mora
uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili
pronalaženjem novih prihoda.
Proračun se uravnotežuje izmjenama i
dopunama Proračuna postupkom utvrđenim za
donošenje Proračuna.

Broj: 8
Članak 53.

Općina Oprisavci sastavlja bilancu
imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine
u skladu s računovodstvenim propisima.
Sredstva koja ostvare korisnici
proračunskih sredstava, kojih je općina Oprisavci
osnivač, prihod su Općinskog proračuna ako
Općinsko vijeće drugačije ne odluči.

Članak 54.
Općina Oprisavci može se zaduživati u
skladu s posebnim zakonom.

Članak 55.
Općina Oprisavci može davati jamstva
korisnicima Proračuna i pravnim osobama u
vlasništvu općine, odnosno onim društvima u
kojima ima udio ili dionice, i davati zajmove u
skladu s posebnim zakonom i općim aktima
Općinskog vijeća.

Članak 56.
Općinsko vijeće nadzire ukupno
materijalno i financijsko poslovanje općine
Oprisavci.
VII.

AKTI OPĆINE OPRISAVCI
Članak 57.

Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik,
odluke, Općinski proračun, obračun Proračuna,
pravilnike, upute, naputke, zaključke i druge opće
akte, te daje vjerodostojna tumačenja općih akata.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge
pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom,
rješava o pojedinačnim stvarima.
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Članak 58.

Jedinstveni upravni odjel, kada izvršava
opće akte Općinskog vijeća, donosi pojedinačne
akte kojima rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi
razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada
koji pripadaju općini Oprisavci donosi se po
skraćenom upravnom postupku.
Protiv pojedinačnog akta iz stavka 1. i 2.
ovoga članka, može se izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Brodsko-posavske županije.
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može povjeriti, na temelju ugovora i ugovora o
koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama.

VIII.

JAVNOST RADA
Članak 62.
Djelovanje tijela općine Oprisavci je

javno.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je
upoznati javnost s obavljanjem poslova iz
samoupravnog djelokruga općine Oprisavci
preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi
prikladan način.

Članak 59.
Opći akti prije stupanja na snagu
objavljuju se u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

Članak 60.
Podrobnije odredbe o aktima općine
Oprisavci, postupku donošenja i objavi akata, te o
vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuje se
Poslovnikom Općinskog vijeća.

JAVNA SLUŽBA

Članak 63.
Sjednice Općinskog vijeća su javne i
mogu im prisustvovati građani i predstavnici
sredstava javnog priopćavanja.
Bez nazočnosti javnosti održava se
sjednica, ili dio sjednice Općinskog vijeća, kada
se raspravlja o materijalu koji je u skladu s
posebnim propisima označen pojedinim stupnjem
povjerljivosti.

Članak 64.
Članak 61.

U okviru samoupravnog djelokruga
općina Oprisavci osigurava obavljanje javnih
službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe
građana na području komunalnih, gospodarskih i
društvenih djelatnosti, u skladu sa zakonom.
Općina osigurava obavljanje komunalnih,
gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem
trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih
pogona, samostalno ili s drugim jedinicama
lokalne samouprave.
Obavljanje određenih javnih službi općina

Predsjednik Općinskog vijeća može
odlučiti da se prijedlozi propisa koji su u pripremi
a za koje je javnost osobito zainteresirana, objave
putem sredstava javnog priopćavanja, kao i da se
pozovu svi zainteresirani da iznesu svoje
primjedbe.

Članak 65.
Općina Oprisavci organizirat će svoj rad i
poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu
na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja
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Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene
interese, te ispunjavati građanske dužnosti.

Broj: 8

suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta
i stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se
neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 66.
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena
kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom u
Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuje
Općinsko vijeće.
Jedinstveni upravni odjel općine mora u
svoje uredovno vrijeme omogućiti građaninu
uvid u važeće republičke zakone i opće akte
općine Oprisavci.
Građani i pravne osobe moraju biti na
prikladan način javno obaviješteni o radnom
vremenu, uredovnim danima i drugim važnim
pitanjima za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 70.
Općina Oprisavci donijet će opće akte
kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog
djelokruga općine Oprisavci u rokovima
određenim posebnim zakonima.

Članak 71.
Postupak za promjenu Statuta pokreće se
prijedlogom za promjenu Statuta.
Promjenu Statuta može predložiti radno
tijelo Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog
vijeća i 1/3 članova Općinskog vijeća.

Članak 67.
Ostvarivanje javnosti rada Općinskog
vijeća i predsjednika Općinskog vijeća pobliže
se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 68.
Na zgradi u kojoj su smještena tijela
općine mora biti istaknut naziv tijela, a na
prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut
raspored prostorija tijela općine Oprisavci.

Općinsko vijeće odlučuje da li će
prihvatiti prijedlog za promjenu Statuta.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati
prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne
može staviti na dnevni red prije isteka šest
mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.
Promjena Statuta je usvojena ako je za
nju glasovala većina članova Općinskog vijeća.

Članak 72.
X.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 69.

Do donošenja općih akata kojima se
uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga
općine Oprisavci sukladno posebnim zakonima i
odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će se akti
općine Oprisavci u onim odredbama koje nisu u

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta
prestaje vrijediti Statut općine Oprisavci
objavljen u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije” br.15/01.
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Članak 73.

III

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana
od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

Razlika između ukupno ostvarenih
prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka
daje manjak prihoda i primitaka:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

Ostvareni prihodi i primici
2.314.913,60 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
2.599.807,77 kn
_______________________________________
Manjak prihoda i primitaka

KLASA: 023-01/05-01/12
UR.BROJ: 2178/14-01-05- 1
Oprisavci, 6. travnja 2005.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Alasić, v.r.

248.894,17 kn

IV
Stanje žiro-računa na dan 1. 1. 2004. g.
iznosilo je 223.222,44 kn, a na dan 31. 12. 2004.
g. iznosilo je 226.987,04 kn i stanje blagajne na
dan 31. 12. 2004. g. iznosilo je 0,00 kn.
V
Općina Oprisavci nije primala niti davala
zajmove.

5.
VI
Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu ("NN" 96/03.), Općinsko vijeće općine
Oprisavci, na svojoj 33. sjednici održanoj 6.
travnja 2005. g. donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna
općine Oprisavci za razdoblje od
1. siječnja - 31. prosinca 2004. g.

Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2004. g. u iznosu od 5.000,00 kn nije potrošena.
VII
Stanje potraživanja općine Oprisavci na
dan 31. prosinca 2004. g. u ukupnom iznosu od
14.629,96 kn, odnosi se na potraživanja za izdane
račune za najam poslovnog prostora u vlasništvu
općine.

OPĆI DIO
I
Godišnjim izvještajem Proračuna općine
Oprisavci utvrđeni su prihodi i primici u iznosu
od 2.314.913,60 kn.
II
Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna u
navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom
iznosu od 2.599.807,77 kn.

VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.
prosinca 2004. godine u iznosu od 305.446,21 kn
odnosi se na nepodmirene obveze prema
dobavljačima i obveze za zaposlene.
IX
Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priložene tabele:
Polugodišnji obračun Proračuna općine Oprisavci
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za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2004.
godine.
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usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će
objavljen u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

POSEBNI DIO
XI
Posebni
dio
Godišnjeg
izvještaja
Proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 1.
siječnja - 31. prosinca 2004. g. sadrži rashode i
izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.
XII
Godišnji obračun Proračuna zajedno s

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 400-01/05-01/1
Urbroj: 2178/14-01-04-1
Oprisavci, 6. travnja 2005. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Alasić, v.r.

PRIHODI
PRIHODI OD POREZA
61
POREZ NA DOHODAK
611 6111 61111 Por. i prir. na doh. od nesamost. rada
Por. i prir. na doh. od samostalne djelatnosti
61112
61113
Por. i prir. na doh. po odb. od imovin. prava
61114
Por. i prir. na doh. po god. prijavi
61117
Povrat por. i prir. na doh. po god. prij.
612
POREZ NA DOBIT
6121
Porez na dobit od poduzetnika
POREZ NA IMOVINU
613
STALNI POREZ NA NEPOK. IMOVINU
613161311 Porez na neobrađeno poljop. zemljište
61312 Porez na neizgrađ. građ. zemljište
61313 Porez na neiskor. poduz. nekretnine
61314 Porez na kuće za odmor
61315 Porez na koriš. javnih površina
6134
POVREMENI POR. NA IMOVINU
61341 Porez na prom.nekretnina
614
POREZ, NA ROBE I USLUGE
6142
POREZ NA PROMET
61424 Porez na alkoh. i bezalk. pića
6144
POREZI I NAK. OD IG.NA SREDĆU
61449 Porezi na igre na sreću
6145
POR. NA KOR. DOBARA
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
61453 Porez na reklame
616
OSTALI PRIH. OD POREZA
6163
OSTALI NERASPOR. PRIHODI
61632 Zaprimljeni neprepoznati nalozi
63
POMOĆI

6

2

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030

001

3

AOP
oznaka

15.000

20.000

200.000

150.000

20.000

20.000

30.000

2.000

1.549.000
1.399.000
100.000
20.000
30.000
-

5

Izmjene
plana

1.100.000
1.100.000
100.000
5.000
5.000
-110.000

4

Izvorni
plan

20.000

20.000

30.000

2.000

200.000

1.549.000
1.399.000
100.000
20.000
30.000
-

6

Tekući
plan

16.958

24.947

25.046

1.130

167.763

2.017.977
1.412.960
1.229.868
105.816
49.031
28.245
-

7

Ostvareno

85

122

83

57

84

91
87
106
2,45
94
-

8

INDEX
(7/6*100)
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GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2004. G.
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66

65

64

663

652

651

642

641

POMOĆI IZ PRORAČUNA
6331 Tekuće potpore iz proračuna
6332 Kapitalne potp. iz proračuna
POM. UN. OPĆE DRŽ.
TEKUĆE POM.OST....
Kapit. pom. od ostalih...
PRIHODI OD IMOVINE
6413 PRIH. OD FINANCIJSKE IMOVINE
Kamate na vrać. sred. i depo. po viđenju
6421 PRIH. OD NEF. IMOVINE
6422 Nakande za koncesije
64221 PRIH. OD ZAKUPA I IZN. IMOVINE
64222 Prih. od zakupa nekret.(posl.prost.)
64222 Prih. od zakupa poljop.zemljišta u vl.drž.
64229 Prih.od zak. polj.zem.u vl.drž.
6423 Ostali prih. od iznajm. i zakupa imovine
64239 OSTALI PRIH. OD NEF. IMOVINE
6424 Ostali prih. od nef.imovine
Naknada za ceste
PRIH. OD PROD. ROBA I USLUGA
65123 ŽUP.GRAD., I OPĆ. PRIST. I NAK.
65129 Grad, županija uprav. prist.
6513 Ostale nak. utvrđ. grad. odlukama
65139 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE
6514 Prih. od prod. drž. biljega
Ostale pristojbe
6523 PRIH.PO POS. PROR.
65231 KOM.DOP.I DR.NAK.
65232 Komunalni doprinos
6524 Komunalne naknade
6526 Doprinosi za šume
65269 OSTALI NESP.PRIHODI
65269 Sufinanciranje građana
65269 Doprinos za javnu rasvjetu
65269 Distributivna razlika
Ostalo
OSTALI PRIHODI
6631 KAZNE
6632 Kazne za privredne prijestupe
DONACIJE OD PRAV. I FIZ.OSOBA
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
8.000
60.000

110.000

10.000

1.550.000

40.000
1.000
4.500
30.000

4.500
30.000

3.000

3.000

40.000
1.000

3.624
77.048

4.000
120.000

4.000
120.000

4.500
29.192

15.973
46

2.850

4.271

5.000

10.000

264.516

1.210

262.000

1.700

1.700

262.000

100
97

40
5

95

91
64

43

71

101
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42

41

40

38
09

071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083

UKUPNO PRIHODI:

771

Tekuće donacije
Kapitalne donacije
7111 PRIH. OD PROD. NEF.IMOVINE
72
PRIH. OD PROD. NEPROIZ.IMOV.
721
PRIH. OD PROD. MATER.IMOVINE
722
Zemljište
723
PRIH.OD PROD. PROIZV.IMOV.
Prih.od prod. građ.objekata
Prih.od prod. stambenih objekata
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE
Prim. od prodaje dionica...
Dionice i udjeli...

71

3.690.000

650.000

2.000

15.000

2.711.700

232.000

2.000

80.000

2.711.700

2.314.914

231.819

1.118

2.000

232.000

10.000

80.000

85

100

56

13
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45

42

4
41

38

37

36

34

32

451
452

421
422
423

411

381
382
383
384
385

372

363

343

321
322
323
329

311
312
313

084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plaće
Ostali dop. na plaće
Doprinosi na plaće
MATERIJALNI RASHODI
Nakn. troškova zaposlenima
Rash. za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespom. rash. poslovanja
FINANCIJSKI RASHODI
Kamate
Ostali financijski rashodi
POTPORE
Potpore unutar opće države
NAKNADE GRAĐ. I KUĆ...
Naknade građ. i kuć. iz pror.
DONACIJE I OST. RASH.
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Kazne, penali i nak.štete
Rashodi iz protekle godine
Izvanredni rashodi
RASH. (ZA NAB.NEF.IMOVINE)
RASH. ZA NAB. NEPR. IM.
Materij. imovina-prirodna bogat.
RASH. ZA NAB. PRO.DUG.IM.
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prij.sredstva
Nematerijalna proiz. im.
RASH. ZA DOD. ULAGANJA...
Dod. ulag. na građ. obj.
Dod. ulag. za postrojenja

UKUPNO RASHODI

AOP
oznaka

3.690.000

846.100

1.890.000
35.000
15.000

-

149.500
45.000
5.000

13.000

27.000

35.000

33.000
145.000
302.000
82.000

55.000
4.000
8.400

Izvorni
plan

2.711.700

2.711.700

296.000

6.100

6.100
296.000

970.000
34.500

171.500
121.000

44.000

73.000

37.000

38.400
174.000
547.000
124.500

55.000
5.500
9.200

Tekući
plan

970.000
34.500

5.000

171.500
121.000

44.000

73.000

37.000

38.400
174.000
547.000
124.500

55.000
5.500
9.200

Izmjene
plana

2.599.808

273.289

6.100

955.995
29.308

1.364.692

167.210
120.664

38.834

72.692

36.324

35.858
171.460
513.881
110.808

52.818
5.482
9.085

1.335.116

Ostvareno

96

92

100

99
85

-

97
100

88

100

98

93
99
94
89

96
100
99
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21
22

RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
PLAĆE
Plaće u novcu
OSTALI RASH ZA ZAPOSLENE
Ostali rashodi za zaposlene
DOP ZA PLAĆE
Dop. za mirovinsko
Dop. za zdravstveno osiguranje
Dop. za zapošljavanje
MATERIJALNI RASHODI
NAK TROŠ ZAPOSLEN
Službena putovanja
Nak. za prij. na rad na terenu
Stručno usavršavanje
RASH ZA MAT I ENERG
Uredski materijal i ost. mat.ras.
Energija
Mat. i dij. za tek.održ.
Sitan inv. i auto gume
RASHODI ZA USLUGE
Usl. telefona, pošte...
Usl. tek.održavanja
Usl. promidžbe
Komunalne usluge
Zdravstvene i veter. usluge
Intel. i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
OSTALI NESP RASH POSL
Nak. za rad izvršnih tijela
Premije osiguranja

2

O P I S

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

3

AOP
oznaka

40.000
-

20.000
140.000
10.000
18.000
1.000
106.000
1.000
6.000

10.000
110.000
20.000
5.000

26.000
6.000
1.000

7.500
900

4.000

55.000

4

Izvorni
plan

65.000

24.000
290.000
10.000
67.000
1.000
150.000
5.000

11.000
145.000
1.000
17.000

30.000
7.000
1.400

8.200
1.000

5.500

55.000

5

Izmjene
plana

65.000

24.000
290.000
10.000
67.000
1.000
150.000
5.000

11.000
145.000
1.000
17.000

30.000
7.000
1.400

8.200
1.000

5.000

55.000

6

Tekući
plan

55.316

23.520
262.376
8.820
66.559
341
148.180
4.085

10.260
143.482
632
17.086

27.508
6.950
1.400

8.187
898

5.482

52.818

1.335.116

7

Ostvareno

85

98
90
88
99
34
99
82

93
99
63
101

92
99
100

100
90

100

96

8
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32
321
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43

42

41

39
40

34
35
36
37
38

32
33

30
31

27
28
29

26

23
24
25

36
363
3631
3631
37
372
3721
3722
38
381
3811
38112
38114
38114
38115
38119
382
3822
3824
383
3831
385
3851
3859
4
41
411
4111

3293
3294
3299
34
342
3423
343
3431
3434

Reprezentacija
Članarine
Ostali nespom. rash.posl.
FINANCIJSKI RASHODI
KAMATE ZA PRIM ZAJMOVE
Kamate za prim. zajm. od banaka...
OSTALI FINAN RASHODI
Bankarske usluge i usl.plat.prom.
Zatezne kamate
Ostali nespom. finan. rashodi
POMOĆI
POMOĆI UNUTAR OPĆE DR.
Tek. potpore unutar opće drž.
Kapitalen...
NAKNADE GRAĐA. I KUĆANST.
NAKN. GRAĐ. I KUĆ.IZ PROR.
Nak. građ. i kuć. u novcu
Kan.građ. i kuć. u naravi
OST. RASH.
TEKUĆE DONACIJE
TEK.DONAC. U NOVCU
Tek. don. vjerskim organizacijama
Tek. don. udrugama građana
Polit. strankama
Sportskim društvima
Ostale tek.donacije
KAPITALNE DONACIJE
Kaop. don. neprof. organ.
Kapit. don. građ. i kućanst.
KAZNE, PENALI I NAK. ŠTETE
Naknada štete pravnim i fiz.osobama
RASHODI IZ PROTEKLIH GOD.
Mate. rashodi iz prot. godina
IZVANREDNI RASHODI
Nepredviđeni rashodi
RASHODI (ZA NAB. NEF. IMOV.)
RASHODI ZA NAB. NEPROIZ. IMOV.
MATERIJAL. IMOV-PRIR.BOGAT.
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
5.000

30.000
15.000

45.000
23.000
6.000
60.000
15.000

8.000
5.000

27.000

5.000
30.000

-

40.000
1.000
1.000

5.000

121.000
-

45.000
17.500
10.000
73.000
26.000

36.000
8.000

-

121.000
-

45.000
17.500
10.000
73.000
26.000

36.000
8.000

73.000

1.264.692

10.664
-

45.000
17.056
6.505
72.776
25.873

35.569
3.265

72.692

31.294

31.500

31.500
73.000

5.030

51.437
1.035
3.020

5.500

54.000
1.500
4.000

5.500

54.000
1.500
4.000

-

100
-

100
97
65
100
100

99
41

100

99

91

95
69
76
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54
55
56
57

53

52

48
49
50
51

45
46
47

44

UKUPNI RASHODI:

42
Zemljište
421 NABAVKA GRAĐ. DUG.IM.
4212 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
4213 Poslovni objekti
4214 Ceste , željeznice.
42141Ostali
Plinovod.....
Spmenici
Ostalo
422 POSTOJENJA I OPREMA
4221 Uredsski namještaj
4222 Komunikacijska oprema
4223 Oprema za održavanje
4227 Uređaji, strojevi....
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA
4231 Prij. sred. u cestovnom prometu
426 NEMATER. PROIZ. SREDSTVA
4262 Ulag. u rač. programe
45 RASHODI ZA DODATNA ULAG.
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OB.
45111 Dodatna ulaganja u stanove
45111 Dod. ulag. u poslovne i ostale ob.
45111 Dod. ulaganja u ceste
45111 Dod. ulag. u ostale građ. objekte
452 DODAT. ULAG. NA PROST. I OPR.
4521 Dod. ulag. na prost. i opremi
215

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
3.690.000

846.100

2.711.700

296.000

6.100

-

15.000

15.000

30.000
4.500,00

2.711.700

296.000

6.100

-

30.000
-

170.000

170.000

20.000

-

-

1.500.000
130.000

340.000
460.000

340.000
460.000

110.000
150.000

-

2.599.808

273.289

6.100

-

25.155
4.153

167.670

-

329.418
458.907

96

92

100

-

84
92

99

-

97
100
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4.500
6.100

Računala i
račun. oprema
Komunikacijska
oprema
Ulaganje u
računalne programe

4213
4214
4221
4222
4262

CESTE

JAVNA RASVJETA

UREDSKA OPREMA

2

3

4

5

6
225.202
176.443

Dodatna ulaganja
u poslovne obj.
Dodatna ulag. u
posl. objekte

4511
4511

DOM SVILAJ

ZGRADA OPĆINE

7

8

846.100

15.000

20.000

130.000

53.145

Ostali nespom.
građ. objekti

110.000
150.000

158.271

Ceste

Ostali poslovni
građ. objekti

-

296.000

30.000

170.000

460.000

340.000

7

4212

6

MRTVAČNICA

5

1

4

Izmjene
plana

3

Izvorni
plan

2

Izvršenje
pret.god.

1

Naziv računa

Broj
računa

Naziv oznake
organ. i prog.

Broj.
ozn.

-

296.000

6.100

4.500

30.000

170.000

460.000

340.000

8

Tekući
plan

127.400

273.289

6.100

4.153

25.155

167.670

458.907

329.418

9

Izvršenje

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2004. GODINE

92

100

92

84

99

100

97

10
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plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža.

Na temelju članka 56. i 96. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01.), članka 1.
Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o
nazivima radnih mjesta i koeficijentima
složenosti poslova i članka 26. Statuta općine
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/01.), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 33. sjednici održanoj 6.
travnja 2005. godine, donijelo je
ODLUKU

Članak 4.
Osnovica za obračun plaće ista je kao i
osnovica plaće za državne službenike i
namještenike propisana Kolektivnim ugovorom
za državne službenike i namještenike.

Članak 5.
Za obračun plaće prema
poslova utvrđuju se koeficijenti i to:

o plaći, dodacima na plaću, te radnom
vremenu, odmorima, dopustima i ostalim
materijalnim pravima načelnika i službenika
- zaposlenika u općini Oprisavci

-

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

-

Ovom Odlukom utvrđuje se visina i
način obračuna plaće kao i dodataka na plaću
načelnika i službenicima - zaposlenicima u općini
Oprisavci, te radno vrijeme, odmori, sigurnost
na radu i ostala materijalna prava.

Članak 2.
Financijska sredstva za ostvarivanje prava
iz čl. 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu
općine Oprisavci.

složenosti

za načelnika općine koeficijent 1,79
za pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela
koeficijent 1,20
za administrativn-og-u tajni-ka-cu
koeficijent 0,88
za
računovodstvenog
referentafinancijskog knjigovođu koeficijent 0,88
za
komunalnog
djelatnika,
čistača,
dostavljača
koeficijent 0,62

Članak 6.
Dodatke na plaću i druga prava vezana
uz plaću zaposlenici će ostvarivati prema
Kolektivnom ugovoru za državne službenike i
namještenike.

RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI
Članak 7.

PLAĆE I DODACI NA PLAĆE

Radno vrijeme, odmori i dopusti
regulirani su Kolektivnim ugovorom za državne
službenike i namještenike.

Članak 3.
Plaću načelniku i službenicima
osnovna plaća i dodaci na plaću.

čini

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je
zaposlenik raspoređen i osnovice za izračun

Rješenje o ukupnom trajanju godišnjeg
odmora donosi načelnik općine za svakog
zaposlenika posebno, a sukladno odredbama
Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike.
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Sva ostala prava vezana za radno
vrijeme, odmore i dopuste zaposlenik ima pravo
koristiti sukladno odredbama Kolektivnog
ugovora za državne službenike i namještenike.

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU

Broj: 8

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a primjenjuje se od 1.
srpnja 2005. godine.

Članak 8.
Sva prava i obveze zaposlenika u smislu
zdravlja i sigurnosti na radu propisana su
Kolektivnim ugovorm za državne službenike i
namještenike, te se shodno tome primjenjuju i
na zaposlenike općine.

OSTALA MATERIJALNA PRAVA
Članak 9.
Na sva ostala materijalna prava kao što
su: regres za korištenje godišnjeg odmora,
otpremnina, pomoć u slučaju smrti, odvojeni
život, naknada troškova prijevoza, službena
putovanja, jubilarna nagrada, novčani iznos ili
poklon djeci zaposlenika u prigodi sv. Nikole,
godišnja
nagrada
za
božićne
blagdane
(božićnica) i druga materijalna prava ovdje ne
spomenuta, a propisana Kolektivnim ugovorom
za
državne
službenike
i
namještenike,
zaposlenici imaju pravo na način kako je to
regulirano narečenim Kolektivnim ugovorom.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 023-01/05-01/13
Urbroj: 2178/14-01-05-1
Oprisavci, 6. travnja 2005.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Alasić, v.r.
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Izdaje Stručna služba. Odgovorni urednik Slavica Bešlić, dipl. pravnik, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV, telefon
216-111, kućni 36. List izlazi po potrebi. Narudžbe slati - Stručna služba Brodsko-posavske županije Slavonski Brod
- Žiro-račun kod Zavoda za platni promet Slavonski Brod 34300-637-1557. Tisak »POSAVSKA HRVATSKA« d.o.o.,
Trg Pobjede 7/I, Slavonski Brod. Mišljenjem Ministarstva kulture, Klasa 612-10/95-01/242, Ur. broj: 532-03-1-95-01
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« oslobođa se poreza na promet temeljem članka 18. točke 13. stavka
2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

