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- akti  Skupštine: 39.

38. Na  temelju  članka  6. Poslovnika  
Županijske  skupštine  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst),  

Na  temelju  članka  5.  stavak  1.  Poslovnika  Županijska  skupština  je  na  Konstituirajućoj  
Županijske  skupštine  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- sjednici  održanoj  3.  srpnja  2009.  godine,  donijela
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst),  
Županijska  skupština  je  na  Konstituirajućoj  ZAKLJUČAK
sjednici  održanoj  3.  srpnja  2009.  godine,  donijela

o  usvajanju  Izvješća
RJEŠENJE Mandatnog  povjerenstva

o  izboru  predsjednika  i  članova
Mandatnog  povjerenstva I

Usvaja  se  Izvješće  Mandatnog  
U  Mandatno  povjerenstvo  biraju  se: povjerenstva  o  provedenim  izborima  za  članove  

Županijske  skupštine,  o  podnesenim  ostavkama  na  
- za  predsjednika dužnost  vijećnika  i  mirovanju  mandata,  te  o  

MATO  KLARIĆ, krim. njihovim  zamjenicima.

- za  članove
VLATKO  KRZNARIĆ II.
DUBRAVKO  KOLUNDŽIĆ, dipl.ing.

Na  izborima  17.  svibnja  2009.  za  članove  
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA Županijske  skupštine  izabrani  su  s  kandidacijskih  

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE lista:

Klasa  :  021-01/09-01/32 I. S kandidacijske  liste  HDZ-a:
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  3.  srpnja  2009. 1. Zdravko  Sočković

2. Jelena  Adrović, dipl.iur.
Predsjedatelj: 3. Davorin  Slišurić, dipl.iur.

Mirko  Vilajtović, dipl.iur., v.r. 4. Petar  Bodrožić Selak, oec.

ŽUPANIJA
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5. Anto  Serdar V. S  kandidacijske  liste  HDSSB-a:
6. Katica  Mišković, dipl.ing.
7. Josip  Polić, ing. 1. Boro  Grubišić, dr.med.
8. Marija  Tolić, dipl.oec. 2. Dubravko  Kolundžić,dipl.ing.
9. Zvonimir  Markotić, prof. 3. Damir  Japundžić,dr.med.
10. Miroslav  Čupić, dipl.ing. 4. Saša  Šnajder,ing.
11. Josip  Kunecki 5. Dubravka  Kvesić
12. Đurđa  Aleksić, oec.
13. Stjepan  Samardžija
14. Slavko  Čalić III.
15. Prof.dr.sc. Stjepan Aračić,dipl.ing.
16. Anita  Kladarić,dipl.uč. Temeljem  odredbe  članka  7.  Zakona  o  

izboru  članova  predstavničkih  tijela  jednica  
lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  

II. S  kandidacijske  liste  SDP-HNS-liberalni  ostavke  na  dužnost  člana  Županijske  skupštine  
demokrati-DC: podnijeli  su  i  istima  je  prestao  mandat:

1. Mato  Gavran 1. Ružica  Vidaković, oec.
2. Krunoslav  Hoffer,ing.arh. 2. Davor  Vlaović,dipl.ing.
3. Ratimir  Santić,dipl.ing. 3. Antun  Pavetić
4. Zvjezdana  Grčević  Ćurković,dr.med. 4. Željko  Kočijašević
5. Vesna  Kolić  Klikić, prof. 5. Petar  Lovinčić
6. Dubravka  Horvat 6. Željko  Smojver
7. Vladimir  Zuzija,ing. 7. Mato  Gavran
8.  Mato  Klarić,krim.
9. Mario  Vučinić,dipl.iur. Za  zamjenike  članova  kojima  je  prestao  
10. Domagoj  Bartek,ing. mandat  na  temelju  ponesene  ostavke,  određeni  su:
11. Zdravka  Kršan
12. Josip  Želinski 1. Dr.sc. Marijan  Šabić,prof (HSLS),  umjesto  

Ružice  Vidaković
2. Ivan  Sudić  (HSS),  umjesto  Davorina  

III. S  kandidacijske  liste  HSP-a: Vlaovića
3. Darko  Grivičić  (HSS),  umjesto  Antuna  

1. Tomislav  Vlajnić, dr.med. Pavetića
2. Martin  Miloloža 4. Stjepan  Babić  (HSS),  umjesto  Željka  
3. Vlatko  Krznarić Kočijaševića
4. Mr.sc. Dalibor  Pudićdipl.ing. 5. Milan  Marčević  (HSS),  umjesto  Petra  
5. Zvonimir  Laslo,dipl.ing. Lovinčića
6. Mario  Pejić 6. Marko  Perković  (HSP),  umjesto  Željka  
7. Željko  Smojver Smojvera
8. Nives  Romanjek,prof. 7. Zlatka  Čičić  (SDP),  umjesto  Mate  
9. Branka  Nikolić, oec. Gavrana
10. Dario  Pavić

IV.
IV. S  kandidacijske  liste  HSS-HSLS-HSU:

Zamjenici  vijećnika  iz  točke  III.  ovog  
1. Davor  Vlaović,dipl.ing. Zaključka  počinju  obnašati  dužnosti  vijećnika  
2. Klara Šćuka,prof. Županijske  skupštine  danom  verifikacije  mandata.
3. Ružica  Vidaković
4. Vinko  Kuzmić
5. Antun  Pavetić V.
6. Šerif  Isaković,dipl.iur.
7. Željko  Kočijašević Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  
8. Petar  Lovinčić "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije"
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ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA 21. Vesna  Kolić  Klikić, prof.
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE 22. Dubravka  Horvat

23. Vladimir  Zuzija,ing.
Klasa  :  021-01/09-01/31 24.  Mato  Klarić,krim.
Urbroj:  2178/1-01-09-1 25. Mario  Vučinić,dipl.iur.
Slavonski  Brod,  3.  srpnja  2009. 26. Domagoj  Bartek,ing.

27. Zdravka  Kršan
Predsjedatelj: 28. Josip  Želinski

Mirko  Vilajtović, dipl.iur., v.r. 29. Tomislav  Vlajnić, dr.med.
30. Martin  Miloloža
31. Vlatko  Krznarić
32. Mr.sc. Dalibor  Pudićdipl.ing.
33. Zvonimir  Laslo,dipl.ing.
34. Mario  Pejić, bacc. oec.
35. Željko  Smojver

40. 36. Nives  Romanjek,prof.
37. Branka  Nikolić, oec.
38. Dario  Pavić

Na  temelju  članka  6.  stavka  5.  Poslovnika  39. Dr.sc. Mario  Šabić,prof.
Županijske  skupštine  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- 40. Klara Šćuka,dipl.ing
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst),  41. Darko  Grivičić
Županijska  skupština  je  na  Konstituirajućoj  42. Vinko  Kuzmić
sjednici  održanoj  3.  srpnja  2009.  godine,  donijela 43. Milan  Marčević

44. Šerif  Isaković,dipl.iur.
ZAKLJUČAK 45. Stjepan  Babić

46. Ivan  Sudić
o  verifikaciji  mandata  članovima 47. Boro  Grubišić, dr.med.

Županijske  skupštine 48. Dubravko  Kolundžić,dipl.ing.
49. Damir  Japundžić,dr.med.
50. Saša  Šnajder,ing.

I. 51. Dubravka  Kvesić

Verificira  (potvrđuje)  se  mandat  
vijećnicima  Županijske  skupštine  i  to: II.

1. Zdravko  Sočković Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  
2. Jelena  Adrović, dipl.iur. "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
3. Davorin  Slišurić, dipl.iur.
4. Petar  Bodrožić Selak, oec. ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
5. Anto  Serdar BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
6. Katica  Mišković, dipl.ing.
7. Josip  Polić, ing. Klasa  :  021-01/09-01/30
8. Marija  Tolić, dipl.oec. Urbroj:  2178/1-01-09-1
9. Zvonimir  Markotić, prof. Slavonski  Brod,  3.  srpnja  2009.
10. Miroslav  Čupić, dipl.ing.
11. Josip  Kunecki Predsjedatelj:
12. Đurđa  Aleksić, oec. Mirko  Vilajtović, dipl.iur., v.r.
13. Stjepan  Samardžija
14. Slavko  Čalić
15. Prof.dr.sc. Stjepan Aračić,dipl.ing.
16. Anita  Kladarić,dipl.uč.
17. Zlatka  Čičić
18. Krunoslav  Hoffer,ing.arh.
19. Ratimir  Santić,dipl.ing.
20. Zvjezdana  Grčević  Ćurković,dr.med.
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41. 42.

Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko- Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08.)  i  članka  5.  Poslovnika  Županijske  23/07,  3/08.), Županijska  skupština  je  na  
skupštine  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  konstituirajućoj  sjednici  održanoj  3.  srpnja  2009.  
županije"  br.  15/01,  2/06.  i  9/06-pročišćeni  tekst),  godine  donijela
Županijska  skupština  je  na  konstituirajućoj  
sjednici  održanoj  3.  srpnja  2009.  godine  donijela RJEŠENJE

RJEŠENJE o  izboru  predsjednika  Županijske  skupštine

o  izboru  predsjednika  i  četiri  člana
Komisije  za  izbor  i  imenovanje I.

Za  predsjednika  Županijske  skupštine  
U  Komisiju  za  izbor  i  imenovanje  Brodsko-posavske  županije  izabire  se  Tomislav  

Županijske  skupštine  biraju  se: Vlajnić,dr.med.

- za  predsjednika
Dalibor  Pudić, dipl.ing. II.

- za  članove Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Dubravka  Horvat donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Zvjezdana  Grčević-Ćurković, dr.med. Brodsko-posavske  županije".
Martin  Miloloža

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE Klasa  :  021-01/09-01/33

Urbroj:  2178/1-01-09-1
Klasa  :  021-01/09-01/34 Slavonski  Brod,  3.  srpnja  2009.
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  3.  srpnja  2009. Predsjedatelj

Šerif  Isaković,dipl.iur.,v.r.
Predsjedatelj

Šerif  Isaković,dipl.iur.,v.r.
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43. II.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Na  temelju  članka  21.  i  30.  Statuta  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije".
Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  
tekst,  23/07,  3/08.), Županijska  skupština  je  na  ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
konstituirajućoj  sjednici  održanoj  3.  srpnja  2009.  BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
godine  donijela

Klasa  :  021-01/09-01/35
RJEŠENJE Urbroj:  2178/1-01-09-1

Slavonski  Brod,  3.  srpnja  2009.
o  izboru  potpredsjednika  Županijske  skupštine

Predsjedatelj
Šerif  Isaković,dipl.iur.,v.r.

I.

Za  potpredsjednika  Županijske  skupštine  
Brodsko-posavske  županije  izabire  se  Ratimir  
Santić,dipl.ing.
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- akti  Vijeća:

55.

sjednica tijela grada i radnih tijela kao i pročelnici koji 
su u svojstvu izvjestitelja na sjednicama radnih tijela 
100,00 kn po sjednici izvan radnog vremena

Članak 3.

Na temelju članka 31. stavak 2. i članka 35. U članku 3. Odluke briše se dio teksta: „a naknada iz 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) točke 6. članak 2. stavak 2., s pozicije Gradskog 
samoupravi ( "Narodne novine" br. 33/01, 60/01- poglavarstva“. 
vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07 i 125/08, 
36/09) i članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" Članak 4.
br.6/09.), Gradsko vijeće je na svojoj 4. sjednici 
održanoj  2. srpnja 2009. godine donijelo Članak 4. mijenja se i glasi:

Obračun naknada iz članka 2. obavit će Upravni odjel 
za financije i računovodstvo prema dostavljenoj 

ODLUKU obračunskoj listi i spisku Tajništva grada. 
o izmjeni i dopuni Odluke

o naknadama članovima Gradskog vijeća , 
Gradskog poglavarstva i članovima radnih tijela Članak 5.
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
Članak 1. objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko 

posavske županije». 
Mijenja se naziv Odluke o naknadama članovima 
Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i članovima GRADSKO VIJEĆE
radnih tijela / Službeni vjesnik br.14/07/ tako da glasi:
Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća i KLASA:400-09/09-01/4
članovima radnih tijela. UR.BR.2178/01-07-09-3

Slavonski Brod, 2. srpnja 2009. 

Članak 2.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

U članku 2. Odluke brišu se točka 6. i 7. Mijo Golubičić, v.r.
Točka 8. postaje točka 6. i glasi:
Djelatnici koji sudjeluju u pripremi, otpremi i radu 

GRAD
SLAVONSKI  BROD
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56. 57.

Na temelju članka 8. Zakona o naseljima /NN Na temelju članka 5. stavak 1. i stavak 3., te 
54/88/ i članka 35. Statuta grada Slavonskog Broda članka 84., 85. i 86. Zakona o sigurnosti prometa na 
/“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ cestama (NN 105/04) i članka 36. Statuta grada 
6/09)/ Gradsko vijeće je na svojoj 4. sjednici održanoj Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-
2. srpnja 2009. godine donijelo posavske županije“ br. 6/09), Gradsko vijeće grada 

Slavonskog Broda na svojoj sjednici  od 2. srpnja 
ZAKLJUČAK 2009. godine donijelo je 

o određivanju naziva novonastale  ulice u ODLUKU
Mjesnom odboru Brodski Varoš

o  izmjeni i dopuni Odluke o načinu i postupcima 
premještanja, blokiranja i čuvanja

I.  nepropisno zaustavljenih, parkiranih i 
napuštenih vozila s javnih površina 

Novonastaloj ulici u Mjesnom odboru Brodski Varoš, na području grada Slavonskog Broda
koja je nastavak ulice Cerje a  obuhvaća k.č. 3317, k.č. 
3316 i k.č. 681/135 k.o. Brodski Varoš,  određuje se 
naziv CERJE I. Članak 1.

U Odluci o  načinu i postupcima premješ
II. tanja, blokiranja i čuvanja nepropisno zaustavljenih, 

parkiranih i napuštenih vozila s javnih površina na 
Ploču s nazivom ulice pribavlja i organizira području grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik 
postavljanje Upravni odjel za komunalni sustav. Brodsko-posavske županije" br.2/06), u članku 4. 

stavak 2 riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuje se 
riječju „gradonačelnik“.

III.

Sve promjene u nazivima trgova i ulica izvršit će Članak 2.
Državna geodetska uprava u skladu sa člankom 14. i 7. 
stavak 1. alineja 1. Zakona o naseljima. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

IV.
GRADSKO VIJEĆE

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- KLASA:340-01/09-01/340
posavske županije“. UR.BR:2178/01-07-09-3

Slavonski Brod 2. srpnja 2009.
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća
KLASA:015-02/09-01/2 Mijo Golubičić, v.r.
UR.BR:2178/01-07-09-1
Slavonski Brod 2. srpnja 2009.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.
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58. 59.

Na temelju članka 23. stavak 1.  Zakona o Temeljem članka 143. Zakona o odgoju i 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 11. 
36/95, 109/95 Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne 
110/04 - Uredba, 178/01 i 38/09.) i članka 36. Statuta (regionalne) samouprave za 2009. godinu (NN 8/09), 
grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko- Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima 
posavske županije“ br. 6/09), Gradsko vijeće grada za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
Slavonskog Broda na svojoj 4. sjednici održanoj 2. minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
srpnja 2009. godine donijelo je osnovnog školstva u 2009. godini (NN 43/09) i Uredbe 

Vlade o izmjeni uredbe o načinu izračuna pomoći 
ODLUKU izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica 

lokalne i područne samouprave za 2009. (NN 43/09) i 
o izmjeni i dopuni članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda /“Službeni 

Odluke o komunalnoj naknadi vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.6/09/ Gradsko 
vijeće je na svojoj 4. sjednici održanoj  2. srpnja 2009. 
godine donijelo

Članak 1.
ODLUKU

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 14/01.) u članku 9. o izmjeni i dopuni Odluke o Operativnom planu 
stavak 2.  riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se rashoda za materijal i usluge tekućeg i 
riječju „gradonačelnik“. investicijskog  održavanja osnovnih škola grada 

Slavonskog Broda u 2009. godine

Članak 2. I.
Članak 1. Odluke o Operativnom planu rashoda za 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana materijal i usluge tekućeg i investicijskog  održavanja 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- osnovnih škola grada Slavonskog Broda u 2009. 
posavske županije“. godine mijenja se

Za investicijsko održavanje i opremanje osnovnih 
GRADSKO VIJEĆE škola osigurano je u 2009. 1.028.015,00 kuna.

Ovom Odlukom se utvrđuje plan prioriteta rashoda za 
KLASA:363-01/09-01/131 materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
UR.BR:2178/01-07-09-3 osnovnih škola grada Slavonskog Broda u 2009. 
Slavonski Brod 2. srpnja 2009. godine temeljem dostavljenih planova i potreba škola.

Predsjednik Gradskog vijeća Naziv škole Radovi  Odobrena sredstava
Mijo Golubičić, v.r. s PDV

OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“ MŠ
- izmjena dotrajale stolarije 432.000

OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“

PŠ Gromačnik
- radovi na instalacijama centralnog 
grijanja 64.000
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PŠ „Vladimir Nazor“ 60.
- sanacija školske športske dvorane

418.000
Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom 

Izrada troškovnika i nadzor   gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 
  114.015,00 128/00, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 i 82/04) i  članka 

Ukupno  1.028.015,00 39 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09) i članka 36. Statuta grada 

II. Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 6/09. ), Gradsko vijeće je na  

Nedostajuća sredstva za investicijsko održavanje i svojoj 4.sjednici održanoj  2. srpnja 2009. godine 
popravak kvarova na školama koji se ne mogu donijelo  
planirati, temeljem Zaključka gradonačelnika,   
izdvojit će se iz sredstava Proračuna grada ODLUKU
Slavonskog Broda.

o izmjeni Odluke o koncesijama na području 
grada Slavonskog Broda

III.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za Članak 1.
društvene djelatnosti, Služba za graditeljstvo i 
prostorno uređenje i Upravni odjel za financije i U Odluci o koncesijama na području grada 
računovodstvo. Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br.1/99 i 6/99) članak 7. mijenja se 
i glasi:

IV. „Odluku o objavi prikupljanja ponuda za dodjelu 
koncesije ili javnog natječaja donosi gradonačelnik“.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije". Članak 2.

GRADSKO VIJEĆE U članku 8. umjesto riječi „Gradsko poglavarstvo“ 
staviti riječ „Gradonačelnik“.

KLASA: 602-02/09-01/65
Ur.BR:2178/01-07-09-3
Slavonski Brod 2. srpnja 2009. Članak 3. 

Predsjednik Gradskog vijeća: U članku 9. st. 2. mijenja se i glasi:
Mijo Golubičić, v.r. „Prijedlog za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za 

dodjelu koncesije dostavit će Gradskom vijeću 
gradonačelnik“.

Članak 4. 

U članku 10. st. 1. mijenja se i glasi:
„Ugovor o koncesiji  s podnositeljem ponude, 
odnosno najpovoljnijim ponuditeljem sklapa  
gradonačelnik“.
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Članak 5. ODLUKU

Članak 11. mijenja se i glasi: o izmjeni i dopuni Odluke
„Ako se djelatnost dodijeljena koncesijom ne obavlja o nabavci proizvedene dugotrajne imovine 
u skladu s ugovorom, gradonačelnik će predložiti i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
Gradskom vijeću donošenje akata o  oduzimanju osnovnih škola grada Slavonskog Broda 
koncesije, te provođenje postupka otkaza ugovora i u 2009. godini
prestanku koncesije“.

I.
Članak 6.

Članak 1. Odluke o nabavci proizvedene dugotrajne 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- osnovnih škola grada Slavonskog Broda u 2009. 
posavske županije“. godini (Službeni vjesnik br.) mijenja se i glasi:

Temeljem Uredbe o izmjenama Uredbe o načinu 
GRADSKO VIJEĆE izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane 

funkcije jedinica lokalne i područne samouprave za 
KLASA:363-01/09-01/133 2009. (NN 43/09) bilančnih prava za financiranje 
UR.BR:2178/01-07-09-03 minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
Slavonski Brod 2. srpnja 2009. osnovnog školstva u 2009. godine (NN br. 8/09.), 

sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
Predsjednik Gradskog vijeća: dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih 

Mijo Golubičić, v.r. škola u ukupnom iznosu od 3.409.985,00 kn 
raspoređuju se za:
- izgradnja školske  športske dvorane OŠ 

«Đuro Pilar», Pš Kolonija
- izrada projektne dokumentacije dogradnje 

škole i školske športske dvorane, izvedbeni 
61. projekt  OŠ „Antun Mihanović“, PŠ Mali 

Pariz
 

Temeljem članka 143. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 11. Naziv škole Radovi  Odobrena sredstava
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za s PDV
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave za 2009. godinu (NN 8/09), OŠ «Đuro Pilar», Pš Kolonija -  izgradnja školske 
Odluke o izmjenama odluke o kriterijima i mjerilima -športske dvorane 3.069.458,82
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba OŠ «Antun Mihanović»,
osnovnog školstva u 2009. godini (NN 43/09) i PŠ Mali Pariz - izrada projektne dokumentacije 
Uredbe Vlade o izmjeni uredbe o načinu izračuna dogradnje škole i školske športske dvorane, 
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije izvedbeni projekt
jedinica lokalne i područne samouprave za 2009. (NN 340.526,18
43/09) i članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda Ukupno 3.409.985,00
/“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
br.6/09/ Gradsko vijeće je na svojoj 4. sjednici 
održanoj  2. srpnja 2009. godine donijelo II.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel 
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za društvene djelatnosti, Služba za graditeljstvo i objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
prostorno uređenje i Upravni odjel za financije i posavske županije“.
računovodstvo.

GRADSKO VIJEĆE

III. KLASA:363-01/09-01/135
UR.BR:2178/01-07-09-2

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana Slavonski Brod 2. srpnja 2009.
objavljivanja  u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. Predsjednik Gradskog vijeća

Mijo Golubičić, v.r.
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 602-02/09-01/66
Ur.BR:2178/01-07-09-3
Slavonski Brod 2. srpnja 2009.

63.
Predsjednik Gradskog vijeća:

Mijo Golubičić, v.r.
Na temelju članka 3.stavak 1 točka 7  Zakona 

o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
36/95, 109/95 - Uredba, 21/96,  Uredba, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04 - Uredba, 178/01 i 38/09.) i članka 36 

62. Statuta grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 6/09), Gradsko vijeće 
grada Slavonskog Broda na svojoj 4. sjednici održanoj 

Na temelju članka 3. st. 1. toč.9. Zakona o 2. srpnja 2009. godine donijelo je 
grobljima („Narodne novine“ br. 19/98) i članka 36 
Statuta grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik ODLUKU
Brodsko-posavske županije“ br. 6/09), Gradsko vijeće 
grada Slavonskog Broda na svojoj 4. sjednici održanoj o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim 
2. srpnja 2009. godine donijelo je cestama i javno prometnim površinama na

području grada Slavonskog Broda
ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama i javno prometnim 
Članak 1. površinama na području grada Slavonskog Broda  

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
U Odluci o grobljima  („Službeni vjesnik Brodsko- 5/06. i 5/08.) u članku 13. stavak 1., članku 23. stavak 
posavske županije“ br.2/99.) u članku 13. stavak 3. i 2., članku 24. stavak 2. i članku 28. stavak 2. riječi 
članku 21. stavak 2. riječi „Gradsko poglavarstvo“ „Poglavarstvo grada“ zamjenjuju se riječju 
zamjenjuju se riječju „gradonačelnik“. „gradonačelnik“.

Članak  2. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
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objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- GRADSKO VIJEĆE
posavske županije“.

KLASA:363-01/09-01/138
GRADSKO VIJEĆE UR.BR:2178/01-07-09-3

Slavonski Brod 2. srpnja 2009.
KLASA:363-01/09-01/136
UR.BR:2178/01-07-09-3 Predsjednik Gradskog vijeća
Slavonski Brod 2. srpnja 2009. Mijo Golubičić, v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

65.

64. Na temelju članka 5. stavak 1. Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 
67/08.) i članka 36 Statuta grada Slavonskog Broda 

Na temelju članka 3. stavak 1. točka 3.Zakona („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 6/09), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na 
36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, svojoj 4. sjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine 
59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, donijelo je 
178/01 i 38/09.) i članka 36. Statuta grada Slavonskog 
Broda („Službeni vjesnik Brodsko-posavske ODLUKU
županije“ br.6/09), Gradsko vijeće grada Slavonskog 
Broda na svojoj 4. sjednici održanoj 2. srpnja 2009. o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju
godine donijelo je prometa na području 

grada Slavonskog Broda
ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji Članak 1.
javnog prijevoza putnika

U Odluci o uređenju prometa na području grada 
Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-

Članak 1. posavske županije“ br. 10/98.) u članku 6. stavak 1., 
članku 16. stavak 1., članku 17. stavak 2. i članku 18. 

U Odluci o organizaciji javnog prijevoza putnika stavak 2. i 4.  riječi „Gradsko poglavarstvo“ 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. zamjenjuju se riječju „gradonačelnik“.
11/02, 1/03, 5/08.) u članku 5. stavak 3., članku 9. 
stavak 2., članku 10. stavak 3., članku 12., članku 14. 
stavak 2. i članku 23. stavak 1. riječi „Gradsko Članak 2.
poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „gradonačelnik“.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

Članak 2. posavske županije“.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.
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GRADSKO VIJEĆE GRADSKO VIJEĆE

KLASA:340-01/09-01/339 KLASA:363-01/09-01/137
UR.BR:2178/01-07-09-03 UR.BR:2178/01-07-09-3
Slavonski Brod 2. srpnja 2009. Slavonski Brod 2. srpnja 2009.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

66.

67.
Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95 
Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, Na temelju 34.Zakona o komunalnom 
59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95 
178/01 i 38/09.) i članka 36 Statuta grada Slavonskog Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
Broda („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 
županije“ br. 6/09), Gradsko vijeće grada Slavonskog 178/01 i 38/09.) i članka 36. Statuta grada Slavonskog 
Broda na svojoj 4. sjednici održanoj 2. srpnja 2009. Broda („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
godine donijelo je županije“ br. 6/09), Gradsko vijeće grada Slavonskog 

Broda na svojoj 4. sjednici održanoj 2. srpnja 2009. 
ODLUKU godine donijelo je 

o izmjeni i dopuni ODLUKU
Odluke o komunalnom doprinosu

o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na 
komunalnu infrastrukturu

Članak 1.
Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/01, 13/03 i U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu  
16/04.) u članku 9. stavak 2.,3. i 4. i članku 12.  riječi („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
„Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju br.14/01.) u članku 8. stavak 1 i 3., članku 10. stavak 1 
„gradonačelnik“. i 3., članku 12. stavak 1., članku 13. stavak 1., članku 

16. stavak 1., članku 20. stavak 2,3 i 5. riječi „Gradsko 
poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „gradonačelnik“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana Članak 2.
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.
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GRADSKO VIJEĆE GRADSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/09-01/140 KLASA:340-01/09-01/338
UR.BR:2178/01-07-09-3 UR.BR:2178/01-07-09-3
Slavonski Brod 2. srpnja 2009. Slavonski Brod 2. srpnja 2009.

Predsjednik Gradskog vijeća
Predsjednik Gradskog vijeća Mijo Golubičić, v.r.

Mijo Golubičić, v.r.

69.
68.

Na temelju članka 3.st.1 toč.9. i čl.11 Zakona 
Na temelju članka 5. stavak 1. točka 6.  o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne 36/95, 109/95  Uredba, 21/96, Uredba, 70/97, 128/99, 
novine“ br. 67/08.) i članka  36 Statuta grada 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 
Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko- 110/04 - Uredba, 178/01 i 38/09.) i članka  36 Statuta 
posavske županije“ br. 6/09), Gradsko vijeće grada grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-
Slavonskog Broda na svojoj 4. sjednici održanoj 2. posavske županije“ br.6/09), Gradsko vijeće grada 
srpnja 2009. godine donijelo je Slavonskog Broda na svojoj 4. sjednici održanoj 2. 

srpnja 2009. godine donijelo je 
ODLUKU

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji

i načinu naplate parkiranja o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja 
poslova  prijevoza pokojnika putem koncesije

Članak 1.
Članak 1.

U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ U Odluci o načinu obavljanja pogrebnih poslova 
br.3/99,  2/05 i 5/08.) u članku 1. stavak 2., članku 2. putem koncesije  („Službeni vjesnik Brodsko-
stavak 1. i 2., članku 3, članku 4. stavak 3., članku 5. posavske županije“ br. 2/03, 16/04.) u članku 8. stavak 
stavak 2., članku 11. stavak 1. i  članku 22. stavak 2.  1 i 3., članku 10. stavak 1 i 3., članku 12. stavak 1., 
riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju članku 13. stavak 1., članku 16. stavak 1., članku 20. 
„gradonačelnik“. stavak 2,3 i 5. riječi „Gradsko poglavarstvo“ 

zamjenjuju se riječju „gradonačelnik“.

Članak 2.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
posavske županije“. objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.
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GRADSKO VIJEĆE GRADSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/09-01/134 KLASA:363-01/09-01/139
UR.BR:2178/01-07-09-3 UR.BR:2178/01-07-09-3
Slavonski Brod 2. srpnja 2009. Slavonski Brod 2. srpnja 2009.

Predsjednik Gradskog vijeća Predsjednik Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r. Mijo Golubičić, v.r.

70. 71.

Na temelju članka 3.st.1.toč.10 i čl.11  Na temelju članka 1. stavak 1. točka 6.  
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ br. 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96- Uredba, novine“ br. 36/95, 109/95-Uredba,21/96-Uredba 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni 70/97,128/99,57/00, 129/00,59/01, 26/03-pročišćeni 
tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/01 i 38/09.) i članka tekst, 82/04, 110/04- Uredba 178/01 i 38/09.) i članka  
36 Statuta grada Slavonskog Broda („Službeni 36 Statuta grada Slavonskog Broda („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.6/09), vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 6/09), 
Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na svojoj 4. Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na svojoj 4. 
sjednici održanoj 2. srpnja2009. godine donijelo je sjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine donijelo je 

ODLUKU ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji o izmjeni i dopuni Odluke o raskopavanju javnih 
i obavljanju dimnjačarskih poslova površina na području grada Slavonskog Broda

Članak 1. Članak 1.

U Odluci o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih U Odluci o raskopavanju javnih površina na području 
poslova („Službeni vjesnik Brodsko-posavske grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-
županije“ br.1/96, 1/03 i 5/08.) u članku 4. riječi posavske županije br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i 
„Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju 1/08.) u članku 6. stavak 2., članku 7., članku 19. 
„gradonačelnik“. stavak 3., članku 26. stavak 1,  članku 32. stavak 6., i  

članku 33. stavak 2 i 3.  riječi „Gradsko poglavarstvo“ 
zamjenjuju se riječju „gradonačelnik“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana Članak 2.
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.
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GRADSKO VIJEĆE Članak 3.

KLASA:363-01/09-01/130 U postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, 
UR.BR:2178/01-07-09-3 lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta, rješenja 
Slavonski Brod 2. srpnja 2009. o izvedenom stanju i potvrde izvedenog stanja koji se 

vodi u Službi  za izdavanje dozvola i akata u provedbu 
Predsjednik Gradskog vijeća dokumenata prostornog uređenja (u daljnjem tekstu 

Mijo Golubičić, v.r. Služba), te u postupku izdavanja lokacijske dozvole i 
građevinske dozvole koji se vodi u nadležnom 
ministarstvu, pismeno očitovanje odnosno suglasnost 
grada u svezi s mogućnošću ostvarivanja određenog 
zahvata u prostoru (s prijedlogom oblika i veličine 
građevne čestice) izdat će gradonačelnik na prijedlog 

72. Službe.
U cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na 
zemljištu u vlasništvu grada, u tijeku postupka 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o izdavanja rješenja o uvjetima građenja i rješenja o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, izvedenom stanju koji se vodi u Službi, temeljem 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 76/06, suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, grad i 
146/08,  Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) podnositelj zahtjeva sklopit će odgovarajući ugovor.
samoupravi (Narodne novine br. 33/01; 60/01; U slučaju kada gradonačelnik, s obzirom na kratkoću 
129/05; 109/07; 125/08; 36/09 ), te Zakona o izborima roka, nije u mogućnosti izdati pismeno očitovanje u 
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i  smislu stavka 1. ovoga članka, pismeno očitovanje 
gradonačelnika grada Zagreba (Narodne novine izdat će Služba te o istome bez odlaganja izvijestiti 
109/07; 125/08) i  članka 36. Statuta grada gradonačelnika.
Slavonskog Broda (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” br. 6/09), Gradsko vijeće je na 4. 
sjednici, održanoj 2. srpnja 2009. godine donijelo Članak 4.

ODLUKU U postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne 
čestice koji se vodi u Službi, pisano očitovanje 

o građevinskom zemljištu odnosno suglasnost grada (s prijedlogom oblika i 
veličine građevne čestice) izdat ce gradonačelnik na 
prijedlog Odjela.

Članak 1. Kada se očitovanje iz stavka 1. ovoga članka izdaje u 
postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne 

Ovom se Odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak čestice nužne za redovnu uporabu građevine, 
prodaje i drugih oblika raspolaganja građevinskim suglasnost će se izdati sukladno odredbama Odluci o 
zemljištem u vlasništvu grada Slavonskog Broda (u izmjenama i dopunama GUP-a grada Slavonskog 
daljnjem tekstu: Grad). Broda ("Službeni vjesnik BPŽ" 10/08).

Članak 2. Članak 5.

Građevinskim zemljištem (u daljnjem tekstu: Cijena zemljišta obračunava se po metru kvadratnom 
zemljište) smatra se zemljište unutar i izvan zemljišta, a početnu cijenu utvrđuje gradanačelnik, te 
građevinskog područja, koje je izgrađeno ili ista ne može biti manja od cijene koju je za pojedinu 
dokumentom prostornog uređenja namijenjeno za zonu utvrdila nadležna Porezna uprava.
građenje građevina i uređenje javnih površina, a 
nalazi se unutar granica grada.
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Članak 6. grad će, bez provođenja javnog natječaja prodati 
zemljište u svom vlasništvu, i to:

Zemljište na kojem ima pravo vlasništva, grad prodaje - osobi kojoj je to zemljište potrebno za formiranje 
odnosno istim na drugi način raspolaže temeljem neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom 
javnog natječaja, ako zakonom i ovom Odlukom nije dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ukoliko 
drugačije određeno. površina tog zemljišta ne prelazi 20 % površine 
Prijedlog za prodaju nekretnina gradonačelniku planirane građevne čestice,
dostavlja Upravni odjel za gospodarstvo nakon - osobi kojoj je to zemljište potrebno za formiranje 
pribavljenog mišljenja Službe za graditeljstvo i izgrađene građevne čestice u skladu s detaljnim 
prostorno uređenje i Upravnog odjela za komunalni planom uređenja,
sustav. - osobi koja je na tom zemljištu izgradila građevinu za 

stalno stanovanje bez građevinske dozvole ili drugog 
odgovarajućeg akta, pod uvjetom da je građevina 

Članak 7. izgrađena u skladu s prostornim planom te ako se 
vlasnik građevine obveže da će ishoditi rješenje o 

Gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju uvjetima građenja, odnosno drugi odgovarajući akt u 
nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne roku od godine dana od dana sklapanja 
(regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost kupoprodajnog ugovora.
ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina, a najviše Članak 10.
da 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i 
otuđivanje nekretnina planirano u Proračunu, a Odluku o raspisivanju i provođenju javnog natječaja 
stjecanje i otuđivanje nekretnina provedeno u skladu donosi gradonačelnik.
sa zakonskim propisima.
Odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina čija ukupna 
vrijednost prelazi 0,5 %, odnosno čija je pojedinačna Članak 11.
vrijenost veća od 1.000.000 (jedan milijun) kuna od 
iznosa iz stavka 1. ovog članka, donosi Gradsko vijeće Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u 
grada Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: Vijeće) dnevnom tisku, a sadrži osobito:
Odluku iz stavka 2. ovog članka Vijeće donosi 1) naznaku i opis nekretnine
većinom svih prisutnih članova. 2) početni iznos kupoprodajne cijene
Prijedlog  Odluke iz stavka 2. ovog članka bit će 3) namjenu nekretnine
dostavljen Gradskom vijeću na razmatranje i 4) iznos jamčevine i način plaćanja jamčevine
usvajanje. 5) naznaku o mogućnosti, odnosno vremenu 
Nakon donošenja Odluke Gradskog vijeća o stjecanju uvida u nekretninu
i otuđenju nekretnina iz stavka 2. ovog članka daljnji 6) mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
postupak (natječaj) se provodi prema odredbama ove 7) adresu, rok i način dostave prijave
Odluke. 8) naznaku kriterija odabira najpovoljnije 

ponude (najviša ponuđena cijena).

Članak 8.
Članak 12.

Javni natječaj provodi se prikupljanjem pisanih 
ponuda. Natječaj iz članka 9. ove Odluke provodi 

Povjerenstvo  kojeg imenuje gradonačelnik.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi 

Članak 9. gradonačelnik, na temelju obrazloženog prijedloga 
Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka.

Na zahtjev vlasnika zemljišta odnosno građevine, 
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Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti 73.
novčani iznos, prednost ima ponuditelj čija je ponuda 
prispjela ranije.

U slučaju da se na natječaj javi samo jedan Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom 
kandidat utvrdit će se da se nekretnina prodaje gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04 i 178/04) i članka 
odnosnom kandidatu. 36. Statuta grada Slavonskog Broda („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 6/09) 
Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na svojoj 4. 

Članak 13. sjednici održanoj 2. srpnja 2009.g odine donijelo je

Po okončanju postupka natječaja, sukladno rezultatu ODLUKU
istoga, zaključuje se kupoprodajni ugovor.

o izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnom redu

Članak 14.

Kao drugi oblici raspolaganja zemljištem Članak 1.
mogući su darovanje, pravo građenja i zamjena 
zemljišta. U članku 6. stavak 1. Odluke o komunalnom redu 

(Službeni vjesnik br. 15/06, 2/07, 3/08) mijenja se na 
način da  umjesto riječi „Gradskog poglavarstva“ 

Članak 15. stavlja se riječ „gradonačelnika“.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući način se 
primjenjuju i na prodaju garaža u vlasništvu grada Članak 2.
Slavonskog Broda.  

Članak 7. stavak 6. mijenja se na način da umjesto 
Članak 16. riječi „Gradskog poglavarstva“ stavlja se 

„gradonačelnika“.
Stupnjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka 
o građevinskom zemljištu ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" 5/99, 20/07, 2/09, 5/09) i Članak 3.
Odluka o načinima i uvjetima prodaje garaža, 
odnosno garažnih mjesta u vlasništvu grada U članku 10. stavak 1. umjesto riječi 
Slavonskog Broda (Službeni vjesnik 12/97). „ G r a d s k o g  p o g l a v a r s t v a “  s t a v l j a  s e  

„gradonačelnika“.
Članak 17. U članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi 

stavak 2. koji glasi“ Posebnim Pravilnikom regulirat 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana će se način i uvjeti postavljanja antena, uređaja, 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- natpisa, jarbola, reklama i reklamnih panoa i drugih 
posavske županije“. objekata, te rokovi kojima će se postojeće stanje 

uskladiti s ovim Pravilnikom“.
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:940-01/09-01/217 Članak 4.
UR.BR:2178/01-07-09-3
Slavonski Brod, 2. srpnja 2009. U članku 11. stavak 1. umjesto riječi „Gradsko 

poglavarstvo“ stavlja se riječ „gradonačelnik“.
Predsjednik Gradskog vijeća: U članku 11. stavak 3. umjesto riječi „Gradsko 

 Mijo Golubičić, v.r. poglavarstvo“ stavlja se riječ „gradonačelnik“.
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Članak 5. Članak 12.

U članku 26. stavak 2. umjesto riječi U članku 56. umjesto riječi „Gradsko poglavarstvo“
„ G r a d s k o m  p o g l a v a r s t v u “  s t a v l j a  s e   stavlja se  „gradonačelnik“.
„gradonačelniku“.

Članak 13.

Članak 6. U članku 70. stavak 3. umjesto riječi „Gradsko 
poglavarstvo“ stavlja se  „gradonačelnik“.

U članku 27. stavak 1. umjesto riječi 
„ G r a d s k o g  p o g l a v a r s t v a “  s t a v l j a  s e  
„gradonačelnika“. Članak 14.

U članku 72. stavak 7. umjesto riječi „Gradsko 
Članak 7. poglavarstvo“ stavlja se „gradonačelnik“.

Članak 28. mijenja se i glasi: gradonačelnik je dužan 
pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva kulture Članak 15.
Konzervatorski odjel Slavonski Brod ako se postavlja 
ili uklanja predmet iz članka 27. stavak 1. ove Odluke U članku 77. stavak 1. umjesto riječi „Gradskog 
za koji se utvrdi da ima obilježja spomenika kulture, te poglavarstva“ stavlja se „gradonačelnika“.
ako se postavlja na prostoru kulturnog dobra ili 
zaštićenih dijelova prirode.

Članak 16.

Članak 8. U članku 78. stavak 1. umjesto riječi „Gradskog 
poglavarstva„ stavlja se „gradonačelnika“.

U članku 44. stavak 4. umjesto riječi „Gradsko 
poglavarstvo“ stavlja se „gradonačelnik“.

Članak 17.

Članak 9. U članku 79. stavak 3. umjesto riječi „Gradskog 
poglavarstva“ stavlja se „gradonačelnika“.

U članku 45. stavak 1. umjesto riječi 
„Gradskog poglavarstva“ stavlja se ri ječ 
„gradonačelnika“. Članak 18.

Članak 10. U članku 82. stavak 2. umjesto riječi „Gradsko 
poglavarstvo“ stavlja se „gradonačelnik“.

U članku 48. stavak 3. umjesto riječi „Gradskog 
poglavarstva“ stavlja se riječ „gradonačelnika“.

Članak 19.

Članak 11. U članku 83. stavak 1. umjesto riječi „Gradsko 
poglavarstvo“ stavlja se „gradonačelnik“.

U članku 55. stavak 3. umjesto riječi „Gradsko U članku 83. stavak 2. umjesto riječi „Gradsko 
poglavarstvo“ stavlja se „gradonačelnik“. poglavarstvo“ stavlja se „gradonačelnik“.
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Članak 20. 74.

U članku 84. stavak 1. umjesto riječi „Gradsko 
poglavarstvo“ stavlja se „gradonačelnik“. Temeljem članka 8., 12. i 13. Zakona o 

ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 
138/06 i 43/09.), i članka 36. Statuta grada Slavonskog 

Članak 21. Broda („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, br. 6/09), Gradsko vijeće grada Slavonskog 

U članku 93. stavak 2. umjesto riječi „Gradsko Broda na svojoj 4. sjednici održanoj 2. srpnja 2009. 
poglavarstvo“ stavlja se „gradonačelnik“. godine donijelo je

ODLUKU
Članak 22.

o ugostiteljskoj djelatnosti na području
U članku 121. stavak 3. umjesto riječi „Gradsko grada Slavonskog Broda
poglavarstvo“ stavlja se „gradonačelnik“.
U članku 121. stavak 5. u mjesto riječi „Gradsko 
poglavarstvo“ stavlja se gradonačelnik“. I. OPĆE ODREDBE
U članku 121. stavak 6. u mjesto riječi „Gradskom 
poglavarstvu“ stavlja se gradonačelniku“. Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se:
Članak 23.

· raspored, početak i završetak radnog 
U članku 130 st. 3 umjesto broja 112. stavak 3 stavlja vremena ugostitelja
se br. 85 st. 2 i 3. · kriteriji za drugačiji raspored, početak i 

završetak radnog vremena za pojedine 
ugostiteljske objekte

Članak 24. · lokacije izvan naseljenih područja
· razdoblje u tijeku dana kada se zabranjuje 

U članku 132 dodaje se: redni broj „107. ne postupi posluživanje alkoholnih pića
sukladno članku 130.“

II. RASPORED, POČETAK I ZAVRŠETAK
Članak 25.  RADNOG VREMENA U 

UGOSTITELJSTVU
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
objavljivljanja  u “Službenom vjesniku Brodsko- Članak 2.
posavske županije”.

Ugostitelji su dužni poslovati u radnom vremenu 
GRADSKO VIJEĆE propisanom ovom Odlukom.

KLASA: 363-01/09-01/132
UR.BR:2178/01-07-09-3 Članak 3.
Slavonski Brod 2. srpnja 2009.

Ugostiteljski objekti iz skupine «Objekti jednostavnih 
Predsjednik Gradskog vijeća usluga» - Objekti brze prehrane  mogu poslovati u 

Mijo Golubičić, v.r. radnom vremenu kako slijedi:
1. u radne dane od 6,00 do 24,00 sata
2. u dane vikenda 
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(petak/subotu,subota/nedjelju) i uoči blagdana i 1. da je doneseno izvršno pisano rješenje 
praznika od 06,00 do 03,00 sata gospodarskog inspektora o zabrani rada, 

kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog 
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, radno vremena propisanog ovom Odlukom;
vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine «Objekti 2. da je donesena pravomoćna presuda 
jednostavnih usluga» za vrijeme održavanja Prekršajnog suda, na osnovu prijave nadležne 
manifestacija pod pokroviteljstvom grada ili policijske postaje o remećenju javnog reda i 
Turističke zajednice grada te sajmova, utvrđuje se na mira u objektu, odnosno u njegovoj 
zahtjev organizatora, a na prijedlog Upravnog odjela neposrednoj okolici;
za gospodarstvo. 3. da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen 

nalaz kojim je mjerenjempravne osobe 
ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno 

Članak 4. prekoračenje najviše dopuštene razine buke 
za noć;

Ostali ugostiteljski objekti mogu poslovati u radnom 4. da se u ugostiteljskom objektu poslužuju 
vremenu sukladno odredbama Zakona o  alkoholna pića osobama mlađim od 18 
ugostiteljskoj djelatnosti (NN, 138/06)  u daljnjem godina.
tekstu Zakon, kako slijedi:
1. iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine » Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Upravni 

Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata odjel za gospodarstvo.
za smještaj« obvezno rade svaki dan od 0.00 
do 24.00 sata;

2. iz skupina »Restorani« i »Barovi« Članak 6.
- od 6,00 do 24,00 sati radnim danom
-  od 06,00 sata do 02,00 sata vikendom, uoči Gradonačelnik može na zahtjev ugostitelja za 

blagdana i praznika pojedine ugostiteljske objekte iz članka 4. ove 
2.  iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme 

uvjete za rad noću radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove 
u sukladno posebnim propisima, samo u godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih 
zatvorenim prostorima, od 21.00 do 6.00 događanja), pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje 
sati; u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg 

3. iz skupine «Restorani» i «Barovi», koji se završetka radnog vremena iz članka 5. stavak 1. ove 
nalaze izvan naseljenih područja naselja, od Odluke, odnosno da nije pokrenut postupak za 
00,00 do 24,00 sata. skraćenje radnog vremena, a najduže do 6,00 sati 

idućeg dana.
Ugostiteljski objekti koji posluju u autobusnom 
kolodvoru, željezničkom kolodvoru, benzinskim Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 
postajama, robnim kućama, trgovačkim lancima i sl. trideset dana prije održavanja prigodne proslave.
posluju u vremenu dok posluju navedeni objekti.

Uz zahtjev ugostitelj je dužan priložiti rješenje 
sanitarne inspekcije da su provedene mjere za zaštitu 

Članak 5. od buke za rad noću.

Gradonačelnik može po službenoj dužnosti za Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Upravni 
pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za 2 odjel za gospodarstvo.
sata odrediti raniji završetak radnog vremena od 
radnog vremena propisanog Zakonom i ovom 
Odlukom čim na pouzdan način sazna: Članak 7.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, 
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nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na IV. ZABRANA USLUŽIVANJA
klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za ALKOHOLNIH PIĆA
pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni 
isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s Članak 9.
vanjskim obilježjima propisanim općim aktom kojim 
se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih Zabranjuje se točenje alkoholnih pića osobama 
nekretnina u vlasništvu grada za postavljanje mlađim od 18 godina, uz obvezu isticanja upozorenja.
privremenih objekta, te reklamnih i oglasnih predmeta Zabranjuje se točenje alkoholnih pića u svim 
i općeg akta kojim se propisuju uvjeti za postavljanje ugostiteljskom objektima u vremenu od 4,00 do 9,00 
predmeta i privremenih objekata. sati.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka ne 
smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 V. KAZNENE ODREDBE
metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u 
građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom Članak 10.
prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

Za nepridržavanje radnog vremena utvrđenog 
Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ovom Odlukom, primjenjuju se kaznene odredbe 
ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka koji se određene člankom 45. stavak 7. Zakona o 
postavljaju za svrhu pružanja ugostiteljskih usluga ugostiteljskoj djelatnosti.
prilikom organiziranih  manifestacija, sajmova ili 
priredbi, mogu biti smješteni i bez ograničenja 
udaljenosti od postojećeg ugostiteljskog objekta u Članak 11.
građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom 
prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost. Za nepridržavanje zabrane točenja alkoholnih 

pića  iz članka 9. ove Odluke, primjenjuju se kaznene 
odredbe određene člankom 45. stavak 15. Zakona o 

III. LOKACIJE IZVAN NASELJENIH ugostiteljskoj djelatnosti.
PODRUČJA

Članak 8. VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 
ODREDBE

Ugostiteljski objekti iz skupine «Restorani» i 
«Barovi» koji posluju od 00,00 do 24,00 sata mogu se Članak 12.
locirati na područjima i dijelovima grada sukladno 
uv je t ima  određenim pros torno-p lanskom Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke 
dokumentacijom grada. provode županijske inspekcijske službe (gospodarski, 
Na području izvan naseljenih područja naselja sanitarni inspektor) svaki u okviru svoje nadležnosti.
smatraju se objekti koji se nalaze izvan područja zone Izvješće o provedbi Odluke podnosi se Gradskom 
s tanovanja  određene pros torno-planskom vijeću najmanje jedanput u šest mjeseci.
dokumentacijom grada Slavonskog Broda ili unutar 
građevinskog područja, ali pod uvjetom da su udaljeni 
najmanje 100 metara od najbliže građevine stambene Članak 13.
namjene.

Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su raspored 
radnog vremena uskladiti s odredbama ove Odluke u 
roku od 15 dana od njezina stupanja na snagu.
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Članak 14. I. OPĆE ODREDBE

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti  Članak 1.
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 5/07. ) i Odluka o Ovom Odlukom se utvrđuju stope, visine poreza, te 
izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj način obračuna i plaćanja gradskih poreza što su 
djelatnosti ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske vlastiti izvori prihoda grada Slavonskog Broda.
županije" br. 14/07).

Članak 2.
Članak 15.

Gradske poreze plaćaju obveznici s područja grada 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od Slavonskog Broda prema Zakonu o financiranju 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
posavske županije“. Općem poreznom zakonu i prema ovoj Odluci.

GRADSKO VIJEĆE
Članak 3.

KLASA: 334-01/09-01/9
UR.BR:2178/01-07-09-4 Grad Slavonski Brod uvodi sljedeće poreze:
Slavonski Brod 2. srpnja 2009. 1. prirez porezu na dohodak

  Predsjednik Gradskog vijeća: 2. porez na potrošnju
Mijo Golubičić, v.r. 3. porez na kuće za odmor

4. porez na tvrtku ili naziv

Članak 4.

Kod prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju, 
75. poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku ili naziv 

utvrđuju se stope i visina poreza, te način obračuna i 
plaćanja kako je to propisano ovom Odlukom i 

Na temelju članka 3. i 30. Zakona o Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne 
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) (regionalne) samouprave.
samouprave (“Narodne Novine” RH; broj: 117./93., 
69./97., 33./00., 127./00., 59./01., 117./01., 150./02., 
147./03., 132./06., 26./07.-Odluka Ustavnog suda II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK
Republike Hrvatske i 73./08.), na temelju članka 39. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Članak 5.
samoupravi (“Narodne novine« br. 33./01., 60./01., 
129,/05., 109./07., 125./08., i 36./09.) i članka 36. Prirez porezu na dohodak plaća se na:
Statuta grada Slavonskog Broda (»Službeni vjesnik 1. dohodak od nesamostalnog rada
Brodsko-posavske županije« br. 6/09 ) Gradsko vijeće 2. dohodak od samostalne djelatnosti
je na 4. sjednici, održanoj 2. srpnja 2009. godine 3. dohodak od imovine i imovinskih prava
donijelo 4. dohodak od kapitala

5. dohodak od osiguranja.
ODLUKU

o porezima grada Slavonskog Broda 
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Članak 6. Kod više uplaćenog predujma poreza i prireza porezu 
na dohodak izvršit će se povrat u skladu s Općim 

Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi poreznim zakonom.
plaćanja poreza na dohodak i oslobođenja plaćanja 
poreza na dohodak propisani su Zakonom o porezu na 
dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak i Članak 13.
primjenjuju se pri utvrđivanju prireza porezu na 
dohodak. Uvid i kontrolu nad obračunavanjem i plaćanjem 

prireza porezu na dohodak provodi Upravni odjel za 
financije i računovodstvo grada.

Članak 7.

Porezni obveznik je fizička osoba koja ostvaruje III. POREZ NA POTROŠNJU
dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na 
području grada Slavonskog Broda. Ako više fizičkih Članak 14.
osoba zajednički ostvaruje dohodak, porezni 
obveznik je svaka fizička osoba zasebno i to za svoj Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih 
udio u zajednički ostvarenom dohotku. pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakiju i ostala 

žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića u 
ugostiteljskim objektima.

Članak 8.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na Članak 15.
dohodak u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i 
Pravilniku poreza na dohodak. Obveznik poreza na potrošnju iz članka 14. ove 

Odluke je svaka pravna i fizička osoba koja pruža 
ugostiteljske usluge na području grada.

Članak 9.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8%. Članak 16.

Osnovicu poreza na potrošnju iz članka 14. ove 
Članak 10. Odluke čini prodajna cijena pića po kojoj se pića 

prodaju u ugostiteljskim objektima, bez poreza na 
Podaci o obračunanom i uplaćenom prirezu poreza na dodanu vrijednost.
dohodak unose se u karticu poreza na dohodak.

Članak 17.
Članak 11.

Porez na potrošnju alkoholnih pića i bezalkoholnih 
Prirez porezu na dohodak uplaćuje se u korist pića, te piva plaća se po stopi od 3% na osnovicu.
Proračuna grada Slavonskog Broda.

Članak 18.
Članak 12.

Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića i 
Kada porezni obveznik poreza i prireza porezu na bezalkoholnih pića i piva porezni obveznik plaća u 
dohodak dospjeli porez ne plati u propisanom roku, skladu i u rokovima propisanim u Zakonu o porezu na 
porez i prirez prisilno će se naplatiti po odredbama dodanu vrijednost.
Općeg poreznog zakona.
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Članak 19. Članak 23.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, naplatom i ovrhom Obveznici poreza na kuće za odmor moraju 
poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava. Upravnom odjelu za financije i računovodstvo grada 

dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose 
na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu te 

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR druge podatke potrebne za utvrđivanje poreza na 
imovinu.

Članak 20. Podatke iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznici 
moraju dostaviti do 31. ožujka u godini za koju se 

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe, utvrđuje porez.
koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na Članak 24.
području grada.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od 
ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.
Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se 
gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj 
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. V. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Članak 25.
Članak 21.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv (u daljnjem 
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od tekstu: porez na tvrtku) su pravne ili fizičke osobe koje 
10,00 kuna po četvornom metru korisne površine. su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i 

registrirane su za obavljanje djelatnosti.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje u svome sastavu 

Članak 22. imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, 
radionice, prodajna mjesta), obveznici su poreza na 

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.
koje se ne mogu koristiti. Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju 
Kućama za odmor iz stavka 1. ovoga članka smatraju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku.
se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih 
razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, 
potres), te starosti i trošnosti.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor 
za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i 
izbjeglice.
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Članak 26. prijavu ili odjavu tvrtke, promjenu naziva tvrtke i 
svaku drugu promjenu, što utječe na visinu poreza, 

Porez na tvrtku plaća se unaprijed za tekuću godinu, u prijaviti  Upravnom odjelu za financije i  
roku 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez računovodstvo grada, u roku 15 dana od upisa u 
na tvrtku utvrđen. registar odnosno od nastale promjene.
Ako se tvrtka upiše u registar i počne s radom u drugoj 
polovici godine, plaća 50% propisanog poreza na 
tvrtku. Članak 28.
Ako tvrtka prestane s radom u prvoj polovici godine, 
plaća 50% propisanog poreza na tvrtku. Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju:

1. Državni organi, jedinice lokalne i područne 
Članak 27. (regionalne), samouprave, fondovi i pravne 

osobe iz područja društvenih djelatnosti.
Obveznik poreza na tvrtku dužan je naziv tvrtke, 2. Poduzeća za zapošljavanje invalida, ako od 

PODRUČJE NKD-a

01, 02, 03, 10, 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 
32,  33, 41, 42, 
43, 45.20, 45.40, 
58, 95, 96.01, 
96.02, 98, 99

05, 06, 07, 08, 
09, 31, 32.11, 
32.12, 32.13, 
35, 36, 37, 38, 
39, 49.32, 59, 60, 
72, 75, 85, 86,
 87, 88, 90, 91, 
93, 94, 96, 97

45, 46, 47, 49, 
50, 51, 52, 53, 
55, 56,  95.11, 
95.12

61, 62, 63, 64, 
65, 66, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 
77, 78, 79, 80, 
81, 82, 84, 92

Fizičke
osobe

400,00 kn

600,00 kn

900,00 kn

1.000,00 kn

Pravne
osobe

- male  -

600,00 kn

700,00 kn

1.000,00 kn

1.200,00 kn

Pravne
osobe

- srednje  -

800,00 kn

1.00,00 kn

1.100,00 kn

1.500,00 kn

Pravne
osobe

- velike  -

1.000,00 kn

1.200,00 kn

1.400,00 kn

2.000,00 kn
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ukupnog broja zaposlenih zapošljavaju 20% uprava, Područni ured Slavonski Brod, Ispostava 
ili više invalidnih osoba, rehabilitiranih osoba Slavonski Brod.
i osoba koje su na rehabilitaciji, hrvatski ratni Poslove  u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, 
vojni invalidi Domovinskog rata i članovi nadzorom , naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz 
obitelji poginulih i nestalih hrvatskih članka 3. točka 3. i 4. ove Odluke obavljat će Upravni 
branitelja i civilni invalidi Domovinskog rata odjel za financije i računovodstvo grada Slavonskog 
koji samostalno obavljaju djelatnost, Broda.
razvojačeni hrvatski branitelji koji sa Zavoda 
za zapošljavanje prvi put otvaraju vlastitu 
djelatnost i  t ime rješavaju pitanje VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
nezaposlenosti na vrijeme od 5 godina.

3. Ostala su oslobođenja Poreza na tvrtku Članak 33.
utvrđena posebnim Odlukama. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o porezima grada Slavonskog Broda 

Članak 29. (“Narodne Novine” RH, broj: 119./01.), Odluka o 
izmjenama i dopunama Odluke o porezima grada 

Pravne i fizičke osobe, porezni obveznici, dužni su na Slavonskog Broda (“Narodne Novine” RH, broj: 
zahtjev Upravnog odjela za financije i računovodstvo 113./02.),  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
grada Slavonskog Broda dostaviti podatke, odnosno porezima grada Slavonskog Broda (“Službeni vjesnik 
omogućiti uvid u poslovne knjige i druge evidencije Brodsko-posavske županije”, broj: 01./03.),  Odluka o 
zbog prikupljanja podataka potrebnih za  utvrđivanje izmjenama i dopunama Odluke o porezima grada 
poreza. Slavonskog Broda (“Narodne Novine” RH, broj: 

63./03.)  i  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
porezima grada Slavonskog Broda (“Narodne 

Članak 30. Novine” RH, broj: 37./08.)
  

Kada obveznik poreza dospjeli porez ne plati u 
propisanom roku, porez se prisilno naplaćuje Članak 34.
sukladno odredbama Općeg poreznog zakona.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u “Narodnim Novinama”.

Članak 31. 
GRADSKO VIJEĆE

Kaznene i prekršajne odredbe, te odredbe o zastari, 
obnovi postupka i žalbenom postupku propisane KLASA: 415-02/09-01/1
Općim poreznim zakonom i Zakonom o financiranju UR.BR:2178/01-07-09-3
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Slavonski Brod, 2. srpnja 2009.
jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom 
Odlukom. Predsjednik Gradskog vijeća:

Mijo Golubičić, v.r.

VI. NAČIN NAPLATE I UTVRĐIVANJA 
POREZA

Članak 32.

Poslove  u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, 
nadzorom , naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz 
članka 3. točke 1. i 2. ove Odluke obavljat će Porezna 
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76. Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
Na temelju članka 17. stavak 9. Zakona o objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko 

veterinarstvu (NN br. 70/97, 105/01 i 172/03) i članka posavske županije“.
36. Statuta grada Slavonskog Broda („Službeni 
vjesnik-Brodsko-posavske županije“ 6/09), Gradsko GRADSKO VIJEĆE
vijeće grada Slavonskog Broda na svojoj  4.  sjednici 
održanoj 2. srpnja 2009. godine donijelo je KLASA: 500-01/09-01/3

UR.BR:2178/01-07-09-3
ODLUKU Slavonski Brod 2. srpnja 2009.

o izmjeni i dopuni Odluke o držanju i Predsjednik Gradskog vijeća
registraciji pasa Mijo  Golubičić, v.r.

Članak 1. 

U članku 4. stavak 2. Odluke o držanju i registraciji 
pasa („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 77.
9/96 i 14/07 )umjesto riječi „Gradsko poglavarstvo“ 
stavlja se „Gradonačelnik“.

Na temelju članka 39. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

Članak 2. novine” br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 
36/09 ), te Zakona o izborima općinskih načelnika, 

U članku 9. stavak 1. alineja 8 umjesto riječi  gradonačelnika, župana i  gradonačelnika grada 
„Gradsko poglavarstvo“ stavlja se „Gradonačelnik“. Zagreba („Narodne novine” br 109/07; 125/08 ) i  

članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 6/09 ), 

Članak 3. Gradsko vijeće  je na svojoj 4. sjednici održanoj 2. 
srpnja 2009. donijelo:

U članku 10. stavak 2. umjesto riječi „Gradsko 
poglavarstvo„ stavlja se „Gradonačelnik“. ODLUKU
.

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima 
Članak 4. davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu 

grada Slavonskog Broda 
U članku 13. stavak 1. alineja 11 umjesto riječi 
„Gradsko poglavarstvo“ stavlja se „Gradonačelnik“. 

Članak 1. 

Članak 5. U cijelom tekstu Odluke o načinu i uvjetima  davanja 
u zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada 

U članku 21. stavak 2. umjesto riječi Gradsko Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko- 
poglavarstvo“ stavlja se „Gradonačelnik“. posavske županije“ br.13/96; 4/98; 5/99; 11/01; 2/01; 

1/03; 10/03; 9/04; 2/05; ) riječ „ Gradsko 
p o g l a v a r s t v o “ ,   z a m j e n j u j e  s e  r i j e č j u  
„Gradonačelnik“  u odgovarajućem padežu.
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Članak 2. Članak  2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana Dopunjuje  se  članak  9.  stavkom  3  koji  
objavljivljanja  u “Službenom vjesniku Brodsko- glasi:
posavske županije”.

Iznimno  od  članka  9.  stavak  1.  ove  Odluke,  
GRADSKO VIJEĆE gradonačelnik  će  sadašnjem  korisniku  po  isteku  

ugovora,  ukoliko  ispunjava  ugovorene  obveze,  
KLASA: 372-03/09-01/89 ponuditi  sklapanje  novog  ugovora  o  korištenju.
UR.BR:2178/01-07-09-3 Ako  sadašnji  korisnik  ne  prihvati  ponudu  
Slavonski Brod, 2. srpnja 2009. iz  stavka  3  ovog  članka,  u  roku  od  30  dana  

gradonačelnik  će  raspisati  javni  natječaj  za  
Predsjednik Gradskog vijeća: davanje  na  korištenje  prostora,  a  dosadašnji  

 Mijo Golubičić, v.r. korisnik  u  obvezi  je  prostor  predati  u  posjed  
gradu,  slobodan  od  osoba  i  stvari.

Članak  3.

78. Mijenja  se  članak  10,  na  način  da  se  briše  
stavak  3.

Na temelju  Zakona o lokalnoj i područnoj Članak 4
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”
 br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09 ), te Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana 
Zakona o izborima općinskih načelnika,  objavljivljanja  u “Službenom vjesniku Brodsko-
gradonačelnika, župana i  gradonačelnika grada posavske županije”.
Zagreba („Narodne novine”,  br 109/07; 125/08 ) i  
članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda (“Službeni GRADSKO VIJEĆE
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 6/09 ), 
Gradsko vijeće  je na svojoj 4. sjednici održanoj 2. KLASA: 372-03/09-01/88
srpnja 2009. donijelo: UR.BR:2178/01-07-09-3

Slavonski Brod, 2. srpnja 2009.
ODLUKU

Predsjednik Gradskog vijeća:
o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju  Mijo Golubičić, v.r.

poslovnog  i  drugog  prostora  u  vlasništvu  
grada  od  interesa  za  lokalnu  samoupravu

Članak 1. 

U  cijelom  tekstu  Odluke  o  utvrđenju  poslovnog  i  
drugog  prostora  u  vlasništvu  grada  od  interesa  za  
lokalnu  samoupravu  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  5/99,  5/00,  1/01,  6/02,  
14/02,  8/03,  16/03,  9/04,  22/05,  21/07,  15/08)  
riječ  "Gradsko  poglavarstvo",  zamjenjuje s e  riječju  
"gradonačelnik"  u  odgovarajućem  padežu:
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79. površina je svaka pravna i fizička osoba koja  koristi 
javnu površinu za postavljanje objekata i naprava 
privremenog karaktera. 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 76/06, Članak 3.
146/08,  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) 
samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01; 60/01; Zemljište na javnim površinama daje se u zakup za 
129/05; 109/07; 125/08; 36/09), te Zakona o izborima postavljanje:
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i  
gradonačelnika grada Zagreba (“Narodne novine” - zabavnih radnji i cirkusa,
109/07; 125/08 ) i  članka 36. Statuta grada - kioska,
Slavonskog Broda (“Službeni vjesnik Brodsko- - pokretnih naprava,
posavske županije” br. 6/09), Gradsko vijeće je na 4. - rashladnih tijela,
sjednici, održanoj 2. srpnja 2009. godine donijelo - pokretnih naprava i pokretnih reklama 

ispred vlastitih poslovnih objekata,
ODLUKU - pokretnih panoa i drugih pokretnih naprava,

- privremeno postavljanje reklama,
o zakupu građevinskog zemljišta i javnih - ljetnih terasa ispred vlastitih ugostiteljskih 

površina na području grada Slavonskog Broda objekata,
- odlaganje građevinskog materijala,
- prezentacija na javnim površinama,

I. OPĆE ODREDBE - postavljanje štandova,
- parkiranje kamiona radi prodaje 

 Članak 1. poljoprivrednih proizvoda,
- postavljanje klupa za mini tržnice.

Ovom  Odlukom utvrđuju se uvjeti i način 
davanja u zakup zemljišta u vlasništvu grada 
Slavonskog Broda, kao i dijelove javnih površina radi  Članak 4.
postavljanja privremenih objekata, te se određuje 
visina zakupnine. Objekti i naprave privremenog karaktera postavljaju 
Pod javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se na dijelove građevinskog zemljišta javne površine u 
se: skladu s lokacijskom dozvolom koju ishodi Služba za 
1. Javno prometne površine: ulice, trgovi, javni graditeljstvo i prostorno uređenje. 

prolazi, mostovi, pothodnici, nathodnici, 
parkirališta, pločnici, stajališta javnog 
gradskog prometa, kupališta i slično. Članak 5.

2. Javne zelene površine: parkovi, travnjaci, 
dječja igrališta, groblja, zelene površine uz Kiosci i pokretne naprave postavljaju se na 
javne objekte i slično. dijelove građevinskog zemljišta javne površine u 

3. Parkirališta, taksi  stajališta,površine skladu s Odlukom o mjestima za trgovinu na malo 
namijenjene javnim priredbama, tržnice na izvan prodavaonica i tržnica ("Službeni vjesnik 
malo i slični prostori. Brodsko -posavske županije" 19/2008.).

 
  Članak 2. II UVJETI I POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP

Zemljište i dijelovi javnih površina u vlasništvu grada Članak 6.
mogu se dati u zakup fizičkim i pravnim osobama.
Obveznik plaćanja naknade za korištenje javnih Dijelovi građevinskog zemljišta i javnih 
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površina daju se u zakup radi postavljanja objekata i zaključuje ugovor o zakupu sukladno odredbama ove 
naprava privremenog karaktera putem javnog Odluke.
natječaja, a u slučaju utvrđenim ovom Odlukom i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja pojedine 
izravnom pogodbom. lokacije u zakup dostavlja se svim sudionicima javnog 

natječaja koji su se natjecali za istu lokaciju.
Pravo prvenstva kod natječaja u slučaju ponuđenih 

Članak 7. istih uvjeta imaju osobe čija ponuda je ranije pristigla 
na natječaj.

Natječaj o davanju lokacije u zakup raspisuje i 
provodi gradonačelnik grada Slavonskog Broda.

Članak 12.

Članak 8. Pravna i fizička osoba kojoj je lokacija dodijeljena 
zaključuje s gradom Slavonskim Brodom Ugovor o 

Odluka o raspisivanju natječaja sadrži: zakupu zemljišta.
Ugovor o zakupu obvezno sadrži detaljnu oznaku 

- lokaciju i površinu zemljišta, zemljišta koje se daje u zakup, visinu i način plaćanja 
- namjenu za koju se lokacija daje u zakup, zakupnine, vrijeme trajanja zakupa, te vrstu 
- vrijeme za koje se lokacija daje u zakup, djelatnosti koje će se obavljati na zakupljenom 
- početnu visinu zakupnine, zemljištu.
- rok za podnošenje pismenih ponuda i način 

predavanja ponuda,
- mjesto i vrijeme razmatranja prispjelih Članak 13.

ponuda i 
- ostale uvjete. Gradonačelnik može davati lokacije u zakup 

izravnom pogodbom na temelju obrazloženog 
prijedloga Upravnog odjela za gospodarstvo  u 

Članak 9. sljedećim slučajevima:

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u 1. kada  nas t ane  po t r eba  p re se l j en j a  
natječaju je najveći ponuđeni iznos mjesečne zakupoprimac iz lokala ili drugog poslovnog 
zakupnine uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz natječaja. prostora radi rušenja objekta, preinake ili 

proširenja, a postoji obveza grada da se 
osigura druga lokacija,

Članak 10. 2. kada bračni drug ili djeca dosadašnjeg 
zakupoprimca koji je umro ili je umirovljen, 

Rok za podnošenje pismenih ponuda ne može biti nastavljaju obavljati djelatnost radi koje je 
kraći od 8 dana, računajući od prvog sljedećeg dana od lokacija dana u zakup, i to samo do isteka roka 
oglašavanja, odnosno objavljivanja natječaja. od ređenog  r j e šen j em do t adašn j eg  

Povjerenstvo grada Slavonskog Broda zakupoprimac.
razmatra sve pravodobno podnesene ponude i 3. kada se održavaju značajnije društveno-
utvrđuje listu ponuditelja koji ispunjavaju uvjete i političke, odnosno društvene i kulturne 
predlaže gradonačelniku izbor najpovoljnijeg manifestacije, i to samo u vrijeme održavanja 
ponuditelja. tih manifestacija,

4. kada tvrtke ili druge pravne osobe u vrijeme 
izvođenja investicijskih radova iskažu 

Članak 11. potrebu za otvorenim skladišnim prostorom,
5. kada nastane potreba za proširenjem 

Nakon što gradonačelnik po prijedlogu Povjerenstva poslovnog prostora na već ranije dodijeljenoj 
izvrši izbor najpovoljnijeg ponuditelja s istim se lokaciji,
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6. kad se radi o davanju lokacije u zakup za Članak 16.
postavljanje zabavnih radnji (cirkus, luna 
park i sl.) Visina zakupnine za tekuću godinu određuje se u 

7. k u p c u  k i o s k a  k o j e m  d o s a d a š n j i  iznosu postignutom na natječaju.
zakupoprimac proda kiosk temeljem Visinu zakupnine za tekuću godinu kod dodjele 
pravovaljanog kupoprodajnog ugovora i to lokacije izravnom pogodbom utvrđuje Upravni odjel 
samo do isteka roka određenog Ugovorom o za gospodarstvo, u skladu s ovom Odlukom s tim da 
zakupu dotadašnjem zakupoprimcu, pod tako utvrđena visina zakupnine ne može biti niža od 
uvjetom da je raniji zakupoprimac podmirio početne zakupnine.
sva dugovanja prema gradu,

8. kada se radi o postavljanju štandova, 
pokretnih naprava ili zauzimanju javne Članak 17.
površine prilikom državnih i vjerskih 
blagdana (za prodaju cvijeća, svijeća, borova, Minimalna visina, odnosno početna visina 
čestitki, raznih ukrasa i druge vrste robe) zakupnine za korištenje javne površine iznosi:

9. prilikom raznih prezentacija i izložbi u 
trajanju od 15 dana, 1. Javna površina pod montažnom garažom

210. prilikom postavljanja pokretnih naprava u   30,00 kn/m  godišnje
vremenu do 1 mjesec. 2. Javna površina koja se koristi za otvorena 

211. kada pravne i fizičke osobe postavljaju skladišta i slične svrhe..  40,00 kn/m  
stolove i stolice, pokretne ograde i druge godišnje
naprave ispred objekata u kojima obavljaju 3. Javna površina koja se koristi za 
registriranu djelatnost, postavljanje

12. kada se na natječaj ne prijavi dovoljan broj reklamnih panoa ( jumbo panoi i sl.) 
kandidata,  a ocijeni  se da se na ponovljeni 4.000,00 kn/reklamna površina godišnje
natječaj neće  prijaviti više zainteresiranih 4. Javna površina koja se koristi za 
kandidata. postavljanje zabavnih radnji ( luna park) 0,5 

213. prilikom postavljanja reklamnih panoa kada kn/m  dnevno
na natječaju nema više zainteresiranih cirkus1.000,00 kn dnevno
korisnika za zakup javne površine. 5. Javna površina koja se koristi za 

  deponiranje građevinskog i drugog 
2U slučajevima navedenim u ovom članku zaključuje materijala 1,00 kn/m  dnevno

se ugovor o zakupu. 6. Javna površina koja se koristi za 
2organiziranje prodaje borova  10,00 kn/m  

dnevno
III ZAKUPNINA 7. Javna površina koja se koristi za 

postavljanje reklamnih osvijetljenih panoa 
Članak 14. 4.000,00/1 reklamna površina godišnje

8. Javna površina koja se koristi za 
Zakupnina se utvrđuje u godišnjem, mjesečnom ili postavljanje displaya i sl 6.000,00 kn/ 1 

2dnevnom iznosu po m  zakupljenog zemljišta. reklamna površina godišnje
  
9. Montažni kiosci:

2Članak 15. I zona  40,00kn/m  mjesečno
2II zona  30,00 kn/m  mjesečno

2Zakupnine se kategoriziraju prema vrstama III zona  20,00 kn/m  mjesečno
djelatnosti što će se obavljati na zakupljenim 
lokacijama i prema zonama. 10. Prodaja cvijeća i svijeća, suvenira i ukrasnih 

predmeta:
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2 22. Prezentacija na javnim površinama- stalna prodaja 80,00 kn/ m  mjesečno
2 22  do 50 m  -30,00 kn / m  dnevno- prigodna prodaja50,00 kn/ m  dnevno
2 2 2

 od 50 m   100 m - 20,00 kn / m  dnevno  
2 2 211. Prodaja i pečenje plodina ( kokice, kesten i  od 100 m   300 m  -10,00 kn / m  dnevno

2 2sl. )  preko 300 m - 8,00 kn / m  dnevno
2- stalna prodaja80,00 kn/m  mjesečno

2
23. Prodaja na klupama na mini tržnicama- prigodna prodaja  50,00 kn/m  dnevno

100,00 kn po klupi mjesečno
2  1.000,00 kn po klupi godišnje12. Prodaja čestitki  20,00 kn/ m  dnevno

2 24. Javna površina koja se koristi za 13. Prodaja knjiga10,00 kn/ m  dnevno
postavljanje reklamnih panoa 

1.500,00 kn godišnje14. Prodaja i pružanje usluga 
2 - prigodna prodaja50,00 kn / m  dnevno

2 25.  Javna površina koja se koristi za  - stalna prodaja 100,00 kn /m  mjesečno
postavljanje javnih telefonskih govornica

  300,00 kn godišnje po jednoj postavljenoj 15. Hladnjak ili automat za prodaju sladoleda, 
telefonskoj govornicislastica i sl.

2
- stalna prodaja100,00 kn / m  mjesečno

2 Kod odobravanja postavljanja reklamnih - prigodna prodaja  50,00 kn /  m  dnevno
osvijetljenih panoa, stupova i sl. ako su priključeni na 
javnu rasvjetu, u Ugovoru o zakupu definirati obvezu 16. Stolovi, stolice, pokretne ograde i druge 
zakupaca za plaćanje potrošene električne energije.  naprave postavljene ispred ugostiteljskih i 

drugih objekata ( pokretni mobilijar)

2 Članak 18.I zona 335,00 kn / m  godišnje
2II zona  245,00 kn / m  godišnje

Pod zonama grada podrazumijeva se područje grada 2III i IV zona155,00 kn / m  
Slavonskog Broda utvrđenog Odlukom o visini 

godišnje
komunalne naknade ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 2/96).

17. Automat za bezalkoholna pića i cigarete
Pod prigodnom prodajom podrazumijeva se prodaja 2

 200,00 kn / m  mjesečno
uoči i za vrijeme državnih i vjerskih blagdana.

18. Šatori u kojima se obavlja promet robom, 
ugostiteljska djelatnost, zabavne radnje i sl. 

 Članak 19.220,00 kn / m  dnevno

Komunalno redarstvo grada Slavonskog Broda vrši 
19. Prigodno i povremeno postavljanje reklama

kontrolu korištenje građevinskog zemljišta i javnih 
  50,00 kn dnevno

površina.
Kontrolu nadzora plaćanja zakupnine u skladu sa 

20. Pokretne naprave i pokretne reklame ispred 
zaključenim ugovorima o zakupu zemljišta vrši 

vlastitih poslovnih prostora
Upravni odjel za financije i Proračun.

  600,00 kn godišnje
  100,00 kn mjesečno

21. Prodaja iz kamiona 
2 60,00 kn /m  godišnje
2

  40,00 kn / m  mjesečno
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IV VRIJEME ZAKUPA LOKACIJE Članak 24.

Članak 20. Na prijedlog Komunalnog redarstava Upravni odjel za 
gospodarstvo raskinut će Ugovor o zakupu, a Upravni 

Vrijeme na koje se daje lokacija u zakup odjel za zaštitu okoliša izvršit će uklanjanje 
- radi postavljanja kioska najduže na pet (5 ) privremenog objekta bez prava zakupoprimca na bilo 

godina kakvu naknadu i prije isteka zakupa, i to iz sljedećih 
- radi postavljanja panoa i reklama najduže tri razloga:

( 3 ) godine
- radi postavljanja šatora i pokretnih naprava - ako zakupoprimac koristi lokaciju za 

najduže šest ( 6 ) mjeseci djelatnost protivno  Ugovoru o zakupu
- radi postavljanja otvorenih skladišta najduže - ako zakupoprimac koristi lokaciju na način da 

pet ( 5 ) godina ometa rad drugim osobama ili ako ne 
- radi postavljanja elektroničkog svjetlećeg udovoljava sanitarno  higijenskim i drugim 

panoa najduže do ( 5 ) godina, za ulaganja uvjetima propisanim za djelatnost koju 
veća od 100.000,00 kn. zakupoprimac obavlja,

-  ako zakupoprimac ne plati zakupninu u roku 
od mjesec dana od dospijeća,

  Članak 21. - ako zakupoprimac ne izvrši u roku utvrđenim 
rješenjem radove potrebne za održavanje 

Pravo korištenja lokacije prestaje: lokacije
- ako zakupoprimac prestane obavljati 

- istekom roka određenog Ugovorom o zakupu, dozvoljenu djelatnost duže od dva mjeseca,
otkazom ili raskidom. - ako privremeni objekt treba ukloniti zbog 

realizacije provedbenog plana,
- ako zakupoprimac ne zamjeni dotrajali 

Članak 22. objekt. 

Prestankom ugovora o zakupu zakupoprimac je dužan 
predati zemljište u posjed gradu Slavonskom Brodu u V URBANISTIČKO  TEHNIČKI UVJETI
stanju u kojem je bilo prije davanja u zakup.

U slučaju iz prethodnog stavka zakupoprimac Članak 25.
je dužan o svom trošku ukloniti i privremeni objekt.

Ukoliko zakupoprimac ne ukloni privremeni Estetski izgled, tip, boju i dimenziju kioska i 
objekt u roku od 15 dana po isteku Ugovora o zakupu,  pokretnih naprava određuje Služba za graditeljstvo i 
uklanjanje objekta izvršit će grad na teret prostorno uređenje.
zakupoprimca. Sve postojeće kioske i pokretne naprave koje 

izgledom, bojom i dimenzijama odstupaju od uvjeta iz 
Članak 23. prethodnog stavka kao i oni koji su predviđeni za 

uklanjanje korisnici su dužni uskladiti i prilagoditi 
Korisnik javne površine dužan je prilikom uvjetima u roku koji će se odrediti za svaki od spornih 
zaključivanja ugovora o zakupu priložiti instrumente kioska.
osiguranja plaćanja  bianco  zadužnicu,  ovjerenu kod 
javnog bilježnika.

Naknada za korištenje javne površine plaća se VI PRIJELAZNE  I ZAVRŠNE ODREDBE
dostavom računa.

Članak 26.

Ugovori o zakupu, zaključeni  do stupanja na 
snagu ove Odluke vrijede do isteka roka određenog 
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ugovorom  odnosno do donošenja rješenja o Članak 1.
uklanjanju privremenog objekta.

U Odluci o uporabi javnih prometnih površina za 
rezervirana parkirališna mjesta („Službeni vjesnik 

Članak 27. Brodsko-posavske županije“ br.4/99,  6/07 i 5/08.) u 
članku 4. stavak 2., članku 5. stavak 1. riječi „Gradsko 

Zakupnina po ugovorima o zakupu  uplaćuje poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „gradonačelnik“.
se na žiro račun Proračuna grada Slavonskog Broda na 
temelju ispostavljenih računa Upravnog odjela za 
financije i računovodstvo. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
  Članak 28. objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- GRADSKO VIJEĆE
posavske županije“.

KLASA:340-01/09-01/337
GRADSKO VIJEĆE UR.BR:2178/01-07-09-3

Slavonski Brod 2. srpnja 2009.
KLASA:940-01/09-01/218
UR.BR:2178/01-07-09-3 Predsjednik Gradskog vijeća
Slavonski Brod, 2. srpnja 2009. Mijo Golubičić, v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća
  Mijo Golubičić, v.r.

81.

80. Na temelju članka 35. točka 5. i članka 53. 
stavak 3.  te članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj 
/regionalnoj/ samoupravi ("Narodne novine" br.  

Na temelju članka 5. stavak 1. točka 6.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08 i 36/09) i članka 
Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne 36. Statuta grada Slavonskog Broda („Službeni 
novine“ br. 67/08.) i članka 36 Statuta grada vjesnik Brodsko-posavske županije“ 6/09.), Gradsko 
Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko- vijeće grada Slavonskog Broda na svojoj 4. sjednici 
posavske županije“ br. 6/09), Gradsko vijeće grada održanoj 2. srpnja  2009. godine donosi
Slavonskog Broda na svojoj 4. sjednici održanoj 2. 
srpnja 2009. godine donijelo je ODLUKU

ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke
o ustrojstvu Gradske uprave grada 

o izmjeni i dopuni Odluke o uporabi Slavonskog Broda
javnih prometnih površina za rezervirana

parkirališna mjesta
Članak 1.

Članak 3. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave 
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/"Službeni vjesnik BPŽ" 23/07/ mijenja se i glasi: nacrta akata, zaključaka, zapisnika, stručne obrade 
materijala, priprema akata za objavu u službenom 

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela grada, nazivi glasilu, dostava općih akata grada predstojniku Ureda 
radnih mjesta s opisom poslova i uvjetima potrebnim državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, 
za njihovo obavljanje, broj službenika i namještenika poslove u svezi s ostvarivanjem prava nacionalnih 
koji te poslove obavljaju, te druga pitanja od značaja manjina, poslovi u svezi s uredskim poslovanjem, 
za rad upravnih tijela grada uređuju se Pravilnikom o urudžbenim zapisnicima, prijemom i otpremom 
unutarnjem redu. pošte, arhiviranjem spisa, poslovi koordiniranja rada 
Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi upravnih odjela i službi, te mjesnih odbora, vođenje i 
gradonačelnik. organizacija poslova u svezi s održavanjem sjednica 

kolegija.

Članak 2.
Članak 5.

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:
U članku 21. Odluke briše se riječi „Gradsko 

Gradonačelnik usmjerava i nadzire rad i djelovanje poglavarstvo.“
upravnih tijela grada u obavljanju poslova iz 
djelokruga grada.
Ako ocijeni da tijelo iz stavka 1. ovog članka ne Članak 6.
obavlja poslove u skladu sa zakonom i općim aktima 
grada na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, Članak 22. Odluke mijenja se i glasi:
gradonačelnik će pokrenut postupak utvrđivanja 
odgovornosti za povrede službene dužnosti Pročelnike i voditelje upravnih tijela grada imenuje 
rukovoditelja tog tijela. gradonačelnik temeljem javnog natječaja.

Članak 3. Članak 7.

Članak 6. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi: U članku 24. Odluke umjesto riječi „Gradsko 
Na zgradi u kojoj je smještena Gradska uprava mora poglavarstvo“ stavlja se „ gradonačelnik“.
biti istaknuta natpisna ploča koja sadrži grb Republike 
Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Brodsko-
posavska županija, Grad Slavonski Brod, naziv tijela Članak 8.
grada(Gradsko vijeće, gradonačelnik) i sjedište 
Vukovarska 1. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

Članak 4. 
GRADSKO VIJEĆE

Članak 18. Odluke mijenja se i glasi:
KLASA:023-01/09-01/77

U Tajništvu grada se obavljaju poslovi koji UR.BR:2178/01-07-09-3
obuhvaćaju stručne i administrativne poslove u svezi Slavonski Brod. 2. srpnja  2009.
p r i p r e m a n j a  i  o r g a n i z a c i j e  s j e d n i c a  
Gradonačelnikovog kolegija, Gradskog vijeća i Predsjednik Gradskog vijeća:
radnih tijela Gradskog vijeća, pružanje stručne Mijo Golubičić, v.r.
pomoći gradonačelniku i njegovim zamjenicima, 
predsjedniku Gradskog vijeća, pružanje stručne, 
administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, izrada 
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82. posavske županije“.

GRADSKO VIJEĆE
Na temelju 39. Zakona o lokanoj i područnoj 

/regionalnoj/ samoupravi ("Narodne novine" br.  KLASA:620-01/09-01/95
33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08 i 36/09)  i UR.BR:2178/01-07-09-3
članka 12. Zakona o ustanovama (Narodne novine Slavonski Brod 2. srpnja 2009.
76/93.)  i članka 16. Zakona o športu  („Narodne 
novine“ 79/06.), članka 39 Zakona o lokalnoj i Predsjednik Gradskog vijeća:
područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 36. Mijo Golubičić, v.r.
Statuta Grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 6/09,), Gradsko 
vijeće je na  4. sjednici održanoj 2. srpnja 2009. 
godinedonijelo  
  

ODLUKU 83.

o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima korištenja  
športskih objekata u vlasništvu grada Na temelju članka 39 Zakona o lokalnoj i 

Slavonskog Broda područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)  
i članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda 

Članak 1. („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
6/09  ), Gradsko vijeće je na 4. sjednici održanoj  2. 

Članak 10. Odluke o o načinu i uvjetima korištenja srpnja 2009. godinedonijelo 
športskih objekata u vlasništvu grada Slavonskog   
Broda („Službeni vjesnik Brodsko-posavske PRAVILNIK
županije“ br. 5/99.) mijenja se i glasi:

o izmjeni i dopuni Pravilnika 
„Program će ocijeniti stručno povjerenstvo od tri o načinima i uvjetima  pružanja potpore 
člana koje imenuje Gradonačelnik“. studentima grada Slavonskog Broda

Članak 2. Članak 1.

Članak 11. Odluke o načinu i uvjetima korištenja Članak 6. Pravilnika o načinima i uvjetima  pružanja 
športskih objekata u vlasništvu grada Slavonskog potpore studentima grada Slavonskog Broda 
Broda („Službeni vjesnik Brodsko-posavske („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
županije“ br. 5/99.) mijenja se i glasi: 14/02. i 13/05.), pod točkom 6. zadnji stavak mijenja 

se i glasi:
„Gradonačelnik donosi odluku o raspisivanju javnog 
natječaja za davanje u zakup športskog objekta u „Gradonačelnik će posebnom Odlukom  utvrditi i 
vlasništvu grada“. odrediti broj nadarenih studenata temeljem 
„Visinu zakupnine utvrđuje gradonačelnik“. dostavljene dokumentacije srednjoškolskog 

obrazovanja i fakulteta“

Članak 3.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- Članak 7. Pravilnika mijenja se i glasi: 
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„O odobrenju potpore odlučuje Komisija za odabir 84.
studenata u sastavu od pet članova, koje imenuje 
Gradsko vijeće.
Tri člana Komisije imenuju se iz reda članova Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim 
Gradskog vijeća, jednog člana imenuje gradonačelnik vijećima ("Narodne novine" broj 48/04) i članka 36. 
dok je peti član po položaju pročelnik Upravnog Statuta grada Slavonskoga Broda ("Službeni vjesnik 
odjela za društvene djelatnosti. Brodsko-posavske županije" br 6/09.), Gradsko vijeće 
Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za grada Slavonskoga Broda, na svojoj  4. sjednici od2. 
Komisiju osigurava Upravni odjel za društvene srpnja 2009. donijelo je  
djelatnosti.

ODLUKU

Članak 3.: o izmjeni Odluke 
o osnivanju Kulturnog vijeća grada 

Članak 11. st. 3. Pravilnika mijenja se i glasi: Slavonskoga Broda
 

„Žalbu rješava gradonačelnik  u roku od 15 dana od 
isteka roka žalbe.“ Članak 1.

Članak 5. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća grada 
Članak 4. Slavonskoga Broda ("Službeni vjesnik Brodsko 

posavske županije" br. 21/04. i 4/06). mijenja se i 
Članak 10. Pravilnika mijenja se i glasi: glasi:

Komisija za odabir studenata putem Upravnog odjela Gradonačelnik grada Slavonskoga Broda pokreće 
za društvene djelatnosti prikuplja prijave na natječaj, postupak izbora članova vijeća pozivom institucijama 
provodi njihovu stručnu obradu, izrađuje prijedlog i udrugama iz područja umjetnosti i kulture da 
liste reda prvenstva za odabir korisnika potpore, podnesu pisane i obrazložene prijedloge za izbor 
donosi odluku o dodjeli potpore i podnosi izvješće članova Vijeća. Rok za podnošenje prijava je 30 
gradonačelniku i Gradskom vijeću. (trideset) dana od dana objave poziva.  

Za  člana Vijeća ne može biti imenovana osoba koja 
ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u 

Članak 5. vođenju ili upravljanju pravne osobe koja obavlja 
djelatnost u kulturi iz područja Vijeća. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana Na temelju prispjelih prijedloga, gradonačelnik grada 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- Slavonskoga Broda predlaže imenovanje  članova 
posavske županije“. Vijeća Gradskome vijeću grada Slavonskog Broda.

 
GRADSKO VIJEĆE

Članak 2.
KLASA:604-01/09-01/6
UR.BR:2178/01-07-09-3 Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:
Slavonski Brod 2. srpnja 2009.

Predsjednika i članove Vijeća imenuje Gradsko vijeće 
Predsjednik Gradskog vijeća: na vrijeme od  četiri  godine. 

Mijo Golubičić, v.r. Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika može 
članove Vijeća razriješiti i prije isteka vremena iz 
stavka 1. ovog članka ako neopravdano ne nazoče 
sjednicama Vijeća, ako su osuđeni za kazneno djelo na 
bezuvjetnu kaznu zatvora, na osobni zahtjev člana ili 
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neki drugi razlog utvrđen Pravilnikom o radu Vijeća. - Dva člana iz reda Gradskog vijeća
- Jedan član po prijedlogu gradonačelnika
- Jedan član upravnih, stručnih i drugih 

Članak 3. institucija
- Jedan član nevladinih udruga koji se bavi 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  pravima žena.
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije".

Članak 2.  
GRADSKO VIJEĆE

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
KLASA: 612-05/09-01/87 objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
URBROJ: 2178/01-07-09-03 posavske županije" .
Slavonski Brod,  2. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik Gradskog vijeća:

Mijo Golubičić, v.r. Klasa: 023-01/09-01/78
Urbroj: 2178/01-07-09-3
Slavonski Brod,  2. srpnja 2009.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Mijo Golubičić, v.r.

85.

Na temelju članka 39 Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 36. 
Statuta grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik 86.
Brodsko-posavske županije“ br.6/09),a u svezi s 
točkom  10. Programa provedbe  nacionalne politike 
za promicanje ravnopravnosti spolova u Republici Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama 
Hrvatskoj, Gradsko vijeće je na svojoj 4. sjednici („Narodne novine“ 76/93.)  i članka 16. Zakona o 
održanoj 2. srpnja  2009.godine, donijelo športu  („Narodne novine“ 79/06.),  i članka 39. 

Zakona o lokanoj i područnoj /regionalnoj/ 
ODLUKU samoupravi ("Narodne novine" br.  33/01, 60/01- 

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08 i 
o izmjeni i dopuni Odluke 36/09), članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda 

o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
spolova grada Slavonskog Broda 6/09,), Gradsko vijeće je na  4. sjednici održanoj  2. 

srpnja 2009. godine  donijelo  
  

Članak 1. ODLUKU

Članak 2. Odluke o osnivanjuPovjerenstva  za o izmjeni Odluke o osnivanju Ustanove za 
ravnopravnost spolova grada Slavonskog Broda gospodarenje športskim objektima 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. I i II kategorije
19/04.) mijenja se i glasi: 

„Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koje 
imenuje Gradsko vijeće iz reda:
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Članak 1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 7. stavak 2. Odluke o osnivanju Ustanove za KLASA:620-01/09-01/96
gospodarenje športskim objektima I i II kategorije UR.BR:2178/01-07-09-3
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. Slavonski Brod 2. srpnja 2009.
5/99.) mijenja se i glasi:

Predsjednik Gradskog vijeća:
„Program će ocijeniti stručno povjerenstvo od tri Mijo Golubičić, v.r.
člana koje imenuje gradonačelnik“.

Članak 2.

Članak 16. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi: 87.

„Bez odobrenja gradonačelnika, Ustanova ne može:
- obavljati popravke športskih objekata i Na temelju članka 2. stavak  3. i članka 5. 

preuređivati, dograđivati i nadograđivati Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o socijalnoj 
športskih objekata skrbi (»Narodne novine«, br. 59/01) i članka 36. 

- osnovati hipoteku, služnosti i druga stvarna Statuta grada Slavonskog Broda (“Službeni vjesnik 
prava na športskim objektima Brodsko-posavske županije”, br. 6/09), Gradsko 

- odobriti drugim pravnim ili fizičkim osobama vijeće grada Slavonskog Broda na 4. sjednici  od 2. 
ulaganje u športski objekt. srpnja 2009. godine donosi: 

ODLUKU
Članak 3. 

izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 
Članak 19. Odluke mijenja se i glasi: grada Slavonskog Broda

„Upravno vijeće ima pet članova koje imenuje 
Gradsko vijeće“. Članak 1.

U upravno vijeće se imenuju: U  Odluci o socijalnoj skrbi grada Slavonskog Broda 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 

- tri člana iz reda Gradskog vijeća 16/02 , 18/03 i 14/07) u članku 11. riječi:  »na  
- dva člana po prijedlogu gradonačelnika prijedlog Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se 

riječima: »na prijedlog gradonačelnika«.
Članovi Upravnog vijeća biraju među sobom 
predsjednika.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Članak 2.

U članku 32. stavku 3. riječi: »Gradsko poglavarstvo«
Članak 4. zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik« u 

odgovarajućem padežu.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. Članak 3.

U članku 38. stavku 1 i 3. riječi: »Gradsko 
poglavarstvo« zamjenjuju se riječima:
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 »Gradonačelnik « u odgovarajućem padežu. na svojoj 4. sjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine 
donijelo  je:

Članak 4. ODLUKU

Članak 39. mijenja se i glasi: o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
grada Slavonskog Broda

»Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za socijalna 
pitanja u sastavu od tri člana koja čine:

I
- član kojeg imenuje gradonačelnik
- pročelnik Upravnog odjela za društvene Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Zaključak u 

djelatnosti, povodu imenovanja Stožera zaštite i spašavanja grada 
- predstavnik Upravnog odjela za društvene Slavonskog Broda, KLASA: 810-06/08-01/3 od 30. 

djelatnosti zadužen za socijalnu skrb« travnja 2008.

Članak 5. II

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana Operativnim snagama zaštite i spašavanja na 
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko- razini lokalne samouprave rukovodi gradonačelnik, 
posavske županije". uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja.

U katastrofama i velikom nesrećama, 
GRADSKO VIJEĆE gradonačelnik izravno zapovijeda operativnim 

snagama zaštite i spašavanja jedinice lokalne 
KLASA:551-01/09-01/4 samouprave.
UR.BR:2178/01-07-09-3 Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i 
Slavonski Brod, 2. srpnja 2009. koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i 

priprema akcije zaštite i spašavanja.
Predsjednik Gradskoga vijeća: Stožer zaštite i spašavanja aktivira se kada se 

Mijo Golubičić, v.r. proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i 
velike nesreće preko Centra 112 područnog ureda za 
zaštitu i spašavanje Slavonski Brod.

III
88.

U Stožer zaštite i spašavanja grada 
Slavonskog Broda imenuju se:

Na temelju članka 35 Statuta grada 
Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko- 1. I l i j a n a  Vr b a t - P e j i ć ,  z a m j e n i c a  
posavske županije“ br. 14/01, 10/05, 2/06 i 19/07), gradonačelnika kao načelnica Stožera zaštite 
članka 6 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o i spašavanja,
zaštiti i spašavanju („Narodne novine Republike 2. Pavo Baričić, načelnik odjela Područnog 
Hrvatske“ br. 79/07), članka 10 Pravilnika o ureda duzs-a,
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 3. Zoran Šelemba, načelnik policijske postaje 
spašavanja („Narodne novine Republike Hrvatske“ Slavonski Brod,
br. 40/08 i Smjernica za razvoj sustava zaštite i 4. Ivan Vuleta, zapovjednik Javne vatrogasne 
spašavanja na području grada Slavonskog Broda za postrojbe grada Slavonskog Broda,
2008 godinu, Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda 
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5. Vladimir Šunjerga, Hrvatske vode, ZAKLJUČAK
6. Juraj Baus, «Brodska posavina d.o.o»,
7. Milan Bitunjac, Opća bolnica «dr. Josip o preimenovanju dijela Prigorske  ulice u 

Benčević», Mjesnom odboru Brodski Varoš
8. Zdenko Veir, HEP, DP «Elektra» Slavonski 

Brod,
9. Krešimir Tomac, «Komunalac d.o.o», I. 
10. Zoran Živić, «Brod-plin d.o.o.»,
11. Damir Tokić, «Vodovod d.o.o.», Gornji dio Prigorske ulice do križanja s ulicom 
12. Dubravka Marković, Upravni odjel za Prigorski dol preimenuje u Put male Gospe, a 

društvene djelatnosti, imenovani Put male Gospe obuhvaća : k.č. 3321/1, 
13. Đuro Delač, Upravni odjel za komunalni 3321/3, 748/65 i dio k.č. 748/21 sve k.o. Varoš.

sustav,
14. Josip Bodrožić-Džakić, Upravni odjel za 

zaštitu okoliša, II.
15. Hrvoje Šulentić, Opći, pravni, kadrovski 

poslovi i javna nabava, Ploču s nazivom ulice pribavlja i organizira 
16. Mladen Damjanović, tajnik zajednice postavljanje Upravni odjel za komunalni sustav.

tehničke kulture grada Slavonskog Broda.

III.
IV

Sve promjene u nazivima trgova i ulica izvršit će 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od Državna geodetska uprava u skladu sa člankom 14. i 7. 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku  Brodsko- stavak 1. alineja 1. Zakona o naseljima.
posavske  županije“.

GRADSKO VIJEĆE IV.

KLASA: 810-06/08-01/3 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
URBROJ : 2178/01-07-09-5 objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
Slavonski Brod, 2. srpnja 2009. posavske županije“.

Predsjednik Gradskog vijeća GRADSKO VIJEĆE
Mijo Golubičić, v.r.

KLASA:015-02/09-01/3
UR.BR:2178/01-07-09-1
Slavonski Brod 2. srpnja 2009.

Predsjednik Gradskog vijeća
89. Mijo Golubičić, v.r.

Na temelju članka 8. Zakona o naseljima /NN 
54/88/ i članka 35. Statuta grada Slavonskog Broda 
/Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 6/09/ 
Gradsko vijeće je na svojoj 4. sjednici održanoj 2. 
srpnja 2009. godine donijelo
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90. Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
Na temelju članka 39. Zakona o lokanoj i objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

područnoj /regionalnoj/ samoupravi ("Narodne posavske županije".
novine" br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08 i 
36/09) i članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda GRADSKO VIJEĆE
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
br.6/09.), Gradsko vijeće je na svojoj 4. sjednici KLASA:061-01/09-01/24
održanoj 2. srpnja 2009. godine donijelo URBROJ:2178/01-07-09-3

Slavonski Brod 2. srpnja 2009.
ODLUKU

Predsjednik Gradskog vijeća
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima i Mijo Golubičić, v.r.

nagradama grada Slavonskog Broda

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima i nagradama 91.
/"Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
br.13/98 i 19/08/ u članku 12. stavak 3. brišu se  riječi „ 
i Gradsko poglavarstvo.“ Na temelju članka 35 i  39 Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) 

Članak 2. i članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

Članak 13. Odluke o javnim priznanjima i nagradama 6/09. ), Gradsko vijeće je na  svojoj 4.sjednici 
mijenja se i glasi: održanoj  2. srpnja 2009. godine  donijelo  

  
„Odbor za javna priznanja i nagrade imenuje Gradsko ODLUKU
vijeće na prijedlog gradonačelnika.
Odbor ima predsjednika i osam članova. o izmjeni Odluke o kriterijima i načinu 
Gradsko vijeće imenuje osam članova i dva u pričuvi financiranja redovne djelatnosti mjesnih odbora 
koji će zamijeniti članove Odbora ako budu na području grada Slavonskog Broda
predloženi za javno priznanje i nagradu ili iz nekog 
drugog razloga ne mogu raditi u Odboru.
Dva člana Odbora imenuju se iz reda Gradskog vijeća,  Članak 1.
dva člana po prijedlogu gradonačelnika, dva člana su 
zamjenici gradonačelnika, a po jedan član je reda U Odluci o kriterijima i načinu financiranja redovne 
gospodarstvenika, te iz reda javnih djelatnika iz djelatnosti mjesnih odbora na području grada 
područja znanosti, prosvjete, kulture i drugih Slavonskog Brod ("Službeni vjesnik Brodsko-
djelatnosti. posavske županije" br.19/07.) članak 7. mijenja se i 
Oba člana u pričuvi imenuju se iz reda javnih uglednih glasi:
građana.
Gradonačelnik je po položaju predsjednik Odbora.“ „Nadzor nad zakonitošću financijskog poslovanja i 

utroška novčanih sredstava  mjesnog odbora obavlja 
gradonačelnik“.
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Članak 2. Članak  1.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana U  članku  4.  Odluke  o  utvrđivanju  kriterija  
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- za  financiranje  projekata  i  programa  udruga  koji  
posavske županije“. su  od  interesa  za  grad  Slavonski  Brod  riječi  

"odluku  o  raspisivanju  javnog  natječaja  iz  članka  
GRADSKO VIJEĆE 3.  donosi  Gradsko  poglavarstvo"  zamjenjuju  se  

riječima  "odluku  o  raspisivanju  javnog  natječaja  
KLASA:026-01/09-01/32 iz  članka  3.  donosi  gradonačelnik".
UR.BR:2178/01-07-09-3
Slavonski Brod 2. srpnja 2009.

Članak  2.
Predsjednik Gradskog vijeća:

Mijo Golubičić, v.r. U  članku  6.  Odluke  stavak  1.  riječi  
"Gradsko  poglavarstvo"  zamjenjuju  se  riječju  
"gradonačelnik".

U  stavku  3.  riječi  "a  čine  ga  
predstavnik/ca  Gradskog  poglavarstva  (1)"  
zamjenjuju  se  riječima  "a  čine  ga  predstavnik/ca  

- akti  gradonačelnika: koje  imenuje  gradonačelnik (1)".

92. Članak  3.

U  članku  9.  riječi  "Gradskom  
Temeljem  članka  23.  Zakona  o  udrugama  poglavarstvu"  zamjenjuju  se  r i ječju  

("Narodne  novine"  br.  88/01.  i  11/02.),  članka  42.  "gradonačelniku".
Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01,  
10/05,  2/06,  19/07,  2/08)  i  kodeksa  pozitivne  
prakse,  standarda  i  mjerila  za  ostvarivanje  Članak  4.
financijske  potpore  programima  i  projektima  
udruga  ("Narodne  novine"  br.  16/07.),  članka  36.  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  6/09.) i  Brodsko-posavske  županije".
članka  39.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  
(regionalnoj)  samoupravi  ("NN"  33/01,  60/01,  GRADONAČELNIK
129/05,  109/07,  125/08.  i  36/90.),  gradonačelnik  
grada  Slavonskog  Broda  donosi Klasa  :  612-05/09-01/88

Urbroj:  2178/01-07-09-3
ODLUKU Slavnski  Brod,  24.  lipnja  2009.

o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  Gradonačelnik
utvrđivanju  kriterija  za  financiranje  projekata  Mirko  Duspara, dr.med., v.r.

i  programa  udruga  koji  su  od  interesa  za  
grad  Slavonski  Brod
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15. 1. Nikola  Medved,  za  predsjednika
2. Pero  Gavran,  za  člana
3. Ivan  Čuljak,  za  člana

Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  
Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/01.  i  6/04.)  i  članka  4.  II
Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Brodski  
Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
županije"  br.  10/01),  Općinsko  vijeće  općine  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodski  Stupnik  na  svojoj  1. sjednici Brodsko-posavske  županije".
(konstituirajućoj)  održanoj  10.  lipnja  2009.  
godine,  donosi OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  BRODSKI  Stupnik
ODLUKU

Klasa  :  021-05/09-02/01
o  izboru  Mandatnog  povjerenstva Urbroj:  2178/03-02-09-2

Općinskog  vijeća  općine  Brodski  Stupnik Brodski  Stupnik,  10.  lipnja  2009.

Predstojnik
I Ureda  državne  uprave

u  Brodsko-posavskoj  županiji
U  Mandatno  povjerenstvo  Općinskog  Mirko  Vilajtović,dipl.iur., v.r.

vijeća  općine  Brodski  Stupnik  izabiru  se:

OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK
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16. Čuljak  za  zamjenika  člana  Općinskog  vijeća.
U  smislu  gore  naznačenog  ispunjeni  su  

svi  zakonski  uvjeti  da  se  verificira  mandat  
Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  Marinku  Čuljku.

Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/01.  i  6/04.)  i  članka  2.  
Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Brodski  III.
Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  10/01),  Općinsko  vijeće  općine  Slijedom  navedenog  potvrđuju  se  mandati  
Brodski  Stupnik  na  svojoj  1. sjednici izabranim  vijećnicima  Općinskog  vijeća  općine  
(konstituirajućoj)  održanoj  10.  lipnja  2009.  Brodski  Stupnik,  odnosno  zamjeniku  Marinku  
godine,  donosi Čuljku  koji  će  iz  naprijed  navedenih  razloga  

započet  obnašati  dužnost  općinskog  vijećnika.
ZAKLJUČAK

o  usvajanju  Izvješća  o  provedenim  izborima  i  IV.
potvrđivanju  mandata  izabranim  vijećnicima  

Općinskog  vijeća  općine  Brodski  Stupnik Utvrđuje s e  da  su  ispunjeni  svi  zakonski  
uvjeti  za  početak  pravovaljanog  rada  svih  11  
izabranih  vijećnika,  odnosno  zamjenika  vijećnika  

I iz  točke  IV.  ovog  Zaključka.

Usvaja  se  Izvješće  o  provedenim  izborima  
za  Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  V.
održanim  17.  svibnja  2009.  godine,  kako  slijedi:

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
1. Marinko  Čuljak  (HSS) donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
2. Anto  Blatančić (HSS) Brodsko-posavske  županije".
3. Josip  Salantić (HSS)
4. Ivan  Čuljak  (HSS) OPĆINSKO  VIJEĆE
5. Nikola  Medved (HDZ) OPĆINE  BRODSKI  Stupnik
6. Miroslav  Čuljak (HDZ)
7. Krešimir  Prebeg (HDZ) Klasa  :  021-05/09-02/01
8. Damir  Hrvojević (SDP) Urbroj:  2178/03-02-09-4
9. Pero  Gavran (SDP) Brodski  Stupnik,  10.  lipnja  2009.
10. Bruno  Mateša (HSP)
11. Zlatko  Prskalo (HDSSB) Predstojnik

Ureda  državne  uprave
u  Brodsko-posavskoj  županiji

II. Mirko  Vilajtović,dipl.iur., v.r.

Konstatira  se  da  je  putem  Mandatnog  
povjerenstva  zaprimljena  ostavka  na  dužnost  
Općinskog  vijeća  koju  je  podnio  Petar  Lovinčić,  
kandidat  koji  je  izabran  na  kandidacijskoj  listi  
Hrvatske  seljačke  stranke,  a  sukladno  čl.  7.  
Zakona  o  izboru  članova  predstavničkih  tijela  
jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)  
samouprave  ("Narodne  novine"  broj  33/01,  10/02,  
155/02,  45/03,  43/04,  40/05,  44/05-pročišćeni  
tekst  i  109/07)  iz  razloga  što  je  izabran  na  
dužnost  općinskog  načelnika.

Umjesto  Petra  Lovinčića,  a  na  prijedlog  
Hrvatske  seljačke  stranke  sa  čije  liste  je  i  izabran,  
putem  Mandatne  komisije  predlaže  se  Marinsko  
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17. 18.

Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  
Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/01.  i  6/04.)  i  članka  4.  posavske  županije"  br.  10/01.  i  6/04.), Općinsko  
Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Brodski  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  1. sjednici 
Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  (konstituirajućoj)  održanoj  10.  lipnja  2009.  
županije"  br.  10/01),  Općinsko  vijeće  općine  godine,  donosi
Brodski  Stupnik  na  svojoj  1. sjednici 
(konstituirajućoj)  održanoj  10.  lipnja  2009.  ODLUKU
godine,  donosi

o  izboru  predsjednika  
ODLUKU Općinskog  vijeća  općine  Brodski  Stupnik

o  izboru  predsjednika  i  članova
Odbora  za  izbor  i  imenovanja I

Nikola  Medved  izabire  se  za  predsjednika  
I Općinskog  vijeća  općine  Brodski  Stupnik.

U  Odbor  za  izbor  i  imenovanja  
Općinskog  vijeća  općine  Brodski  Stupnik  izabiru  II
se:

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
1. Anto  Blatančić,  za  predsjednika donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
2. Krešimir  Prebeg,  za  člana Brodsko-posavske  županije".
3. Marinko  Čuljak,  za  člana

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  Stupnik

II
Klasa  :  021-05/09-02/01

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Urbroj:  2178/03-02-09-6
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Brodski  Stupnik,  10.  lipnja  2009.
Brodsko-posavske  županije".

Predsjedatelj
OPĆINSKO  VIJEĆE Josip  Salantić, dipl.oec., v.r.

OPĆINE  BRODSKI  Stupnik

Klasa  :  021-05/09-02/01
Urbroj:  2178/03-02-09-5
Brodski  Stupnik,  10.  lipnja  2009.

Predsjedatelj
Josip  Salantić, dipl.oec., v.r.

Strana:  871Broj:  8 »SLUŽBENI  VJESNIK«



19. 20.

Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  
Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/01.  i  6/04.),Općinsko  posavske  županije"  br.  10/01.  i  6/04.),Općinsko  
vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  1. sjednici vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  2. sjednici 
(konstituirajućoj)  održanoj  10.  lipnja  2009.  održanoj  1.  srpnja  2009.  godine,  donosi
godine,  donosi

ODLUKU
ODLUKU

o  izboru  Odbora  za  Statut  i  Poslovnik
o  izboru  potpredsjednika  općine  Brodski  Stupnik

Općinskog  vijeća  općine  Brodski  Stupnik

I
I

U  Odbor  za  Statut  i  Poslovnik  općine  
Zlatko  Prskalo  izabire  se  za  Brodski  Stupnik  imenuju  se:

potpredsjednika  Općinskog  vijeća  općine  Brodski  
Stupnik. 1. Marinko  Čuljak,  za  predsjednika

2. Damir  Hrvojević,  za  člana
3. Josip  Salantić,  za  člana

II

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

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

OPĆINE  BRODSKI  Stupnik
OPĆINSKO  VIJEĆE

Klasa  :  021-05/09-02/01 OPĆINE  BRODSKI  Stupnik
Urbroj:  2178/03-02-09-7
Brodski  Stupnik,  10.  lipnja  2009. Klasa  :  021-05/09-01/1

Urbroj:  2178/03-02-09-1
Predsjedatelj Brodski  Stupnik,  1.  srpnja  2009.

Josip  Salantić, dipl.oec., v.r.
Predsjednik

Općinskog  vijeća
Nikola  Medved, v.r.
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21. 22.

Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  27.Zakona  o  popisu  
Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- birača  ("NN"  broj  19/92)  i  članka  29.  Statuta  
posavske  županije"  br.  10/01.  i  6/04.),Općinsko  općine  Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  
vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  2. sjednici Brodsko-posavske  županije"  br.  10/01.  i  
održanoj  1.  srpnja  2009.  godine,  donosi 6/04.),Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  

svojoj  2. sjednici održanoj  1.  srpnja  2009.  godine,  
ODLUKU donosi

o  izboru  Odbora  za  financije  i  Proračun ODLUKU
općine  Brodski  Stupnik

o  izboru  Komisije  za  popis  birača
općine  Brodski  Stupnik

I

U  Odbor  za  financije  i  Proračun  općine  I
Brodski  Stupnik  imenuju  se:

U  Komisiju  za  popis  birača  općine  
1. Zlatko  Prskalo,  za  predsjednika Brodski  Stupnik  imenuju  se:
2. Josip  Salantić,  za  člana
3. Bruno  Mateša,  za  člana 1. Krešimir  Prebeg,  za  predsjednika

2. Anto  Blatančić,  za  člana
3. Miroslav  Čuljak,  za  člana

II
1. Nikola  Medved, za  zamjenika  predsjednika

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  2. Pero  Gavran,  za  zamjenika  člana
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  3. Bruno  Mateša,  za  zamjenika  člana
Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE II
OPĆINE  BRODSKI  Stupnik

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Klasa  :  021-05/09-01/2 donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Urbroj:  2178/03-02-09-1 Brodsko-posavske  županije".
Brodski  Stupnik,  1.  srpnja  2009.

OPĆINSKO  VIJEĆE
Predsjednik OPĆINE  BRODSKI  Stupnik

Općinskog  vijeća
Nikola  Medved, v.r. Klasa  :  021-05/09-01/3

Urbroj:  2178/03-02-09-1
Brodski  Stupnik,  1.  srpnja  2009.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Nikola  Medved, v.r.
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23. 24.

Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  9.  Zakona  o  zaštiti  i  
Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- spašavanju  ("NN"  broj  174/04,  79/07  i  38/09),  te  
posavske  županije"  br.  10/01.  i  6/04.),Općinsko  Pravilnika  o  mobilizaciji  i  djelovanju operativnih  
vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  2. sjednici snaga  zaštite  i  spašavanja  ("NN"  broj  40/08  i  
održanoj  1.  srpnja  2009.  godine,  donosi 44/08),  te  članka  29.  Statuta  općine  Brodski  

Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
ODLUKU županije"  br.  10/01.  i  6/04.),Općinsko  vijeće  

općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  2. sjednici 
o  određivanju  osoba  ovlaštenih  za  održanoj  1.  srpnja  2009.  godine,  donosi

raspolaganje novčanim  sredstvima  na  žiro  
računu  općine  Brodski  Stupnik ODLUKU

o  imenovanju  članova  Stožera  zaštite  i  
I spašavanja  općine  Brodski  Stupnik

Za  raspolaganje  novčanim  sredstvima  na  
žiro  računu  općine  Brodski  Stupnik  ovlašćuje  se: I

1. Petar  Lovinčić,  općinski  načelnik Stožer  zaštite  i  spašavanja  općine  Brodski  
2. Reza  Pejanović,  zamjenica  općinskog Stupnik  osniva  se  za  upravljanje  i  usklađivanje  

načelnika aktivnosti  operativnih  snaga  i  ukupnih  ljudskih  i  
3. Nikola  Medved,  predsjednik  Općinskog materijalnih  resursa  općine  u  slučaju  neposredne  

vijeća prijetnje,  katastrofe  i  otklanjanja  posljedica  
katastrofe  i  veće  nesreće.

II.
II.

Ovlaštene  osobe  iz  točke  I.  ove  Odluke  
potpisivat  će  pojedinačno  financijske  dokumente  U  Stožer  zaštite  i  spašavanja  općine  
za  raspolaganje  po  računu  Proračuna  uz  upotrebu  Brodski  Stupnik  imenuju  se:
pečata  općinskog načelnika.

1. Reza  Pejanović,  zamjenik  općinskog  
načelnika,  zapovjednik

III 2. Dragica  Lončar,  djelatnica  Općinske  
uprave,  član

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  3. Dubravko  Križanović,  predstavnik  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Policijske  uprave,  član
Brodsko-posavske  županije". 4. Jadranka  Čorluka,  djelatnik  Područnog  

ureda  za  zaštitu  i  spašavanje,  član
OPĆINSKO  VIJEĆE 5. Damir  Gubić,  zapovjednik  Vatrogasne  

OPĆINE  BRODSKI  Stupnik zajednice,  član
6. Dr.  Marica  Ćurković,  predstavnik  Doma  

Klasa  :  021-05/09-01/4 zdravlja,  član
Urbroj:  2178/03-02-09-1 7. Josip  Siroglavić,  predstavnik  komunalnog  
Brodski  Stupnik,  1.  srpnja  2009. poduzeća,  član

8. Ivan Loznjak,dr.vet.med.,  predstavnik  
Predsjednik veterinarske  službe,  član.

Općinskog  vijeća
Nikola  Medved, v.r.

III.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
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donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  26.
Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  
OPĆINE  BRODSKI  Stupnik Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

posavske  županije"  br.  10/01.  i  6/04.),Općinsko  
Klasa  :  511-11/09-01/3 vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  2. sjednici 
Urbroj:  2178/03-01-09-2 održanoj  1.  srpnja  2009.  godine,  donosi
Brodski  Stupnik,  1.  srpnja  2009.

ODLUKU
Predsjednik

Općinskog  vijeća o  imenovanju  Komisije  za  procjenu  štete  od  
Nikola  Medved, v.r. elementarnih  nepogoda

I

25. U  Komisiju  za  procjenu  štete  od  
elementarnih  nepogoda  imenuju  se:

Na  temelju  članka  29.  Statuta  općine  1. Ivan  Čuljak
Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- 2. Krešimir  Prebeg
posavske  županije"  br.  10/01.  i  6/04.),Općinsko  3. Željko  Krajačić
vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  svojoj  2. sjednici 
održanoj  1.  srpnja  2009.  godine,  donosi II.

ODLUKU Komisija  obavlja  sljedeće  poslove:
- utvrđuje  štetu  za  područje  općine,  te  

o  stavljanju  izvan  snage  Odluke  o  osnivanju  i  organizira  i usklađuje  njezinu  procjenu,
imenovanju  članova  Zapovjedništva  civilne  - surađuje  sa  Županijskim  povjerenstvom,

zaštite  općine  Brodski  Stupnik - potvrđuje  štetu  za  čije  otklanjanje  se  
odobravaju  sredstva  iz  Proračuna  općine,

I - Državnom  povjerenstvu  predlaže  
odobrenje  žurne  pomoći  prema  žurnom  

Ovom  Odlukom  stavlja  se  izvan  snage  postupku  na  temelju  izvješća  i  mišljenja 
Odluka  o  osnivanju  i  imenovanju  članova  Županijskog  povjerenstva,
Zapovjedništva  civilne  zaštite  općine  Brodski  - daje  podatke  za  proglašenje  elementarne  
Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  nepogode,
županije",  broj  4/08). - izrađuje  izvješće  o  nastalim  štetama  i  

uutrošk  sredstava  za  pomoći.
II

III.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

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

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  Stupnik OPĆINE  BRODSKI  Stupnik

Klasa  :  511-11/09-01/4 Klasa  :  021-05/09-01/5
Urbroj:  2178/03-02-09-1 Urbroj:  2178/03-02-09-1
Brodski  Stupnik,  1.  srpnja  2009. Brodski  Stupnik,  1.  srpnja  2009.

Predsjednik Predsjednik
Općinskog  vijeća Općinskog  vijeća

Nikola  Medved, v.r. Nikola  Medved, v.r.

Strana:  875Broj:  8 »SLUŽBENI  VJESNIK«



27.

N

Članak 3.

Općina Brodski Stupnik je pravna osoba.
a temelju članka 35. i 98. Zakona o lokalnoj Sjedište općine Brodski Stupnik je u 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Brodskom Stupniku.
novine” broj 33/01., 60/01., 129//05., 109/07., Tijela i upravna tijela općine Brodski Stupnik 
125/08., i 36/09), Općinsko vijeće općine Brodski imaju pečat.
Stupnik na  2.  sjednici održanoj  1. srpnja Opis pečata iz stavka 3. ovoga članka, način 
2009.godine, donijelo je njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom 
 odlukom koju donosi Općinsko vijeće općine Brodski 

STATUT Stupnik.

općine Brodski Stupnik 
Članak 4.

I  OPĆE ODREDBE  Općina Brodski Stupnik ima grb i  zastavu.
 Grb općine Brodski Stupnik je trokutasto-

Članak 1. srcolikog štita, a sastoji se od jednog  polja crvene 
boje. U sredini je bijeli  srebrni stup opleten zelenom 

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni stabljikom vinove loze s desno i ulijevo razvijenim 
djelokrug općine Brodski Stupnik, njena obilježja, listom i zlatnim grozdom.
javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,  Zastava općine Brodski Stupnik je 
način obavljanja poslova, oblici konzultiranja jednobojna, zlatno žute boje s grbom općine u sredini 
građana, provođenje referenduma u pitanjima iz zastave na sjecištu dijagonale. Omjer širine i dužine  
samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, zastave je 2:1, a visina grba je 2/3 širine zastave. 
ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica  Grb i zastava koriste se na način kojim se 
lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ističe tradicija i dostojanstvo općine Brodski Stupnik.
ostvarivanje prava i obveza općine Brodski Stupnik.   Na temelju mjerila koje općim aktom utvrdi 

Općinsko vijeće, općinski načelnik može odobriti 
uporabu grba i zastave pravnim osobama radi 

Članak 2. promicanja interesa općine Brodski Stupnik. 
 Grb općine Brodski Stupnik koristi se:

 Općina Brodski Stupnik je jedinica lokalne 
samouprave na području utvrđenom Zakonom o ! u sastavu  pečata Općinskog vijeća, načelnika 
područjima županija, gradova i općina u Republici i upravnog odjela;
Hrvatskoj. ! u službenim nastupima istaknutim na 
 Općina Brodski Stupnik nalazi se na juž zgradama u kojima su smještena općinska 
nim obroncima Dilj gore, 15 km zapadno od tijela;
Slavonskog Broda.  ! na službenim aktima i sličnim aktima kojima 
 Općina Brodski Stupnik obuhvaća područja naselja se služe općinska tijela;
Brodski Stupnik, Krajačići, Lovčić i Stari Slatinik. ! na diplomama, poveljama i priznanjima  koje 
 Granica općine Brodski Stupnik ide granicama dodjeljuje Općinsko vijeće;
područja rubnih katastarskih općina Brodski Stupnik, ! za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako je to u 
Lovčić i Stari Slatinik i granicama područja rubnog interesu općine;
naselja Krajačići koje su prikazane u službenoj ! u drugim prigodama, ako njegova uporaba 
evidenciji prostornih jedinica. nije u suprotnosti s odredbama Odluke o grbu 
Granice općine Brodski Stupnik mogu se mijenjati na i zastavi.
način i po postupku koji su propisani zakonom.

Zastava općine Brodski Stupnik ističe se:
! stalno na zgradama svih općinskih tijela;
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! prigodno obilježavanje Dana općine te posebnom odlukom Općinskog vijeća, a dodjeljuju se 
državnih blagdana. prigodom Dana općine.

  Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik posebnom 
Zastava općine Brodski Stupnik može se isticati: odlukom uređuje uvjete za dodjeljivanje javnih 
! pri  javnim skupovima (poli t ičkim, priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupovnost 

znanstvenim, kulturno-umjetničkim, njihove dodjele, te tijela koja provode postupak i 
športskim i dr.) koji se održavaju u Republici dodjeljuju priznanja.
Hrvatskoj i inozemstvu, u skladu s pravilima i 
običajima održavanja takvih skupova;

! u drugim prigodama, ako njezina uporaba nije Članak 10.
u suprotnosti s odredbama Odluke.

    Općina Brodski Stupnik surađuje s općinama i 
gradovima na području Brodsko-posavske županije i 

Članak 5. Brodsko-posavskom županijom radi ostvarivanja 
zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 društvenog razvitka.
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako koristi Općina Brodski Stupnik, radi promicanja i 
grb i zastavu općine Brodski Stupnik suprotno ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređenja 
odredbama Odluke. gospodarskog i društvenog razvitka općina u 
Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna kaznit Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim 
će se za prekršaj fizička osoba ako rabi  grb i zastavu gradovima i općinama  odgovarajuću udrugu.
općine Brodski Stupnik suprotno odredbama Odluke.

Članak 11.
Članak 6.

Općina na svom području osigurava, 
  Dan općine Brodski Stupnik određen je 10. rujan. podupire i štiti ostvarivanje prava nacionalnih 

manjina u RH  na izražavanju svoje kulture i uporabu 
svoga jezika i pisma, odgoja i obrazovanja i drugih 

Članak 7. prava zajamčenih Ustavom i zakonom.
U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovoga 

Građanima općine smatraju se osobe koje imaju članka Općinska tijela surađuju s vijećima i 
prebivalište na njenom području. predstavnicima nacionalnih manjina izabranim 

temeljem zakona, manjinskim udrugama i drugim 
oblicima organiziranja i djelovanja nacionalnih 

Članak 8. manjina na području općine i Županije.
Način ostvarivanja suradnje iz stavka 2. ovog 

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik može članka uredit će se Poslovnikom Općinskog vijeća 
pojedinu osobu  koja je zaslužna za općinu proglasiti općine Brodski Stupnik i drugim aktima.
počasnim građaninom. Pripadnici nacionalnih manjina imaju prava 
Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. na zastupljenost u tijelima općine srazmjerno svom 
Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže udjelu u ukupnom stanovništvu općine u skladu sa 
nedostojnim  počasti. zakonom.  

Uz službenu uporabu znamenja i simbola RH 
nacionalne manjine mogu isticati odgovarajuća 

Članak 9. znamenja i simbole nacionalnih manjina.
Kada se ističe zastava i simbol nacionalne 

 Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik odlučuje o manjine tada se obvezno ističe uz zastavu i grb 
dodjeli javnih priznanja općine Brodski Stupnik. Republike Hrvatske.
  Javna priznanja općine Brodski Stupnik utvrdit će se 
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Članak 12. · Brigu o djeci, 
· Socijalnu skrb,

O s t v a r u j u ć i  z a j e d n i č k i  i n t e r e s  u  · Primarnu zdravstvenu zaštitu, 
unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog · Odgoj i osnovno obrazovanje, 
razvika, općina Brodski Stupnik uspostavlja, surađuje · Kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne · Zaštitu potrošača, 
samouprave drugih država. · Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
 Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje · Protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na 
odnosno sklapanju sporazuma o suradnji  općine svom području, 
Brodski Stupnik s lokalnim jedinicama drugih država, · Te ostale poslove sukladno posebnim 
sadržaju i oblicima  te  suradnje donosi Općinsko zakonima.
vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.  Posebnim zakonima kojima će se urediti 

pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit će 
se poslovi koje je općina Brodski Stupnik dužna 

Članak 13. organizirati kao i poslovi koje će općina Brodski 
Stupnik obavljati ako osigura uvjete za njihovo 

 Općina Brodski Stupnik u postupku obavljanje.
pripremanja i donošenja općih akata na razini Način organiziranja poslova iz stavka 2. 
Brodsko-posavske županije te zakona i drugih propisa ovoga članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se 
na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno općim aktima koje donosi Općinsko vijeće.
tiču općine, daje inicijative, mišljenja i prijedloge 
nadležnom tijelu.
  Inicijative, mišljenja  i prijedloge iz Članak 16.
prethodnog stavka u ime općine Brodski Stupnik 
mogu podnositi Općinsko vijeće i općinski načelnik  Općina Brodski Stupnik može obavljanje pojedinih 
neposredno nadležnom tijelu i posredno putem poslova iz članka 15. ovog Statuta  prenijeti na 
članova predstavničkog tijela i zastupnika u Brodsko-posavsku županiju ili na mjesni odbor na 
Hrvatskom saboru. području općine Brodski Stupnik  ako ocijeni da je to 

učinkovitije.
 Općina Brodski Stupnik može obavljanje pojedinih 

SAMOUPRAVNI  DJELOKRUG poslova iz članka 15. ovoga Statuta, organizirati 
zajedno s drugim općinama i gradovima. 

Članak 14.  Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini 
sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih 

  Općina Brodski Stupnik samostalna je u odlučivanju  poslova iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko 
u poslovima iz svoga  samoupravnog djelokruga i vijeće većinom glasova svih članova.
podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti   Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2. ovoga 
ovlaštenih državnih tijela. članka, općine i gradovi mogu osnovati zajedničko 

tijelo, zajedničko trgovačko društvo, ustanovu, i 
organizirati obavljanje poslova u skladu sa zakonom.

Članak 15.   Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz 
stavka 2. ovog članka sklapa  na temelju odluke koju 

  Općina Brodski Stupnik obavlja poslove donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih 
lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju članova.
potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom   
dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji 
se odnose na: Članak 17.
· Uređenje naselja i stanovanje,
· Prostorno i urbanističko planiranje,   Općinsko vijeće može tražiti od Županijske 
· Komunalno gospodarstvo, skupštine Brodsko-posavske županije, da općini 
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Brodski Stupnik uz suglasnost središnjeg tijela ! potiče primjenu djelotvornih mjera radi 
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i zaštite životnog standarda i zbrinjavanja 
područne (regionalne) samouprave,  povjeri socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove 
obavljanje  određenih poslova koji se odnose na: socijalne skrbi, 

!  potiče aktivnosti udruga građana,
! školstvo, ! promiče očuvanje prirodne baštine, 
! zdravstvo, povijesnog, kulturnog i graditeljskog  
! prostorno i urbanističko planiranje, nasljeđa,
! gospodarski razvoj, ! osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu 
! promet i prometnu infrastrukturu ako osigura zaštitu,

dovoljno prihoda za njihovo obavljanje. ! vodi brigu o zaštiti potrošača,
! donosi Proračun općine Brodski Stupnik,

Postupak iz stavka 1. ovog članka općina ! obavlja redarstvene poslove radi očuvanja 
Brodski Stupnik može pokrenuti  zajedno s drugim komunalnog reda,
općinama i gradovima. ! obavlja i uređuje druge poslove koji su u 

neposrednoj vezi s interesima općinske  
zajednice za njezin gospodarski, društveni i 

Članak 18. socijalni  napredak.

Općina Brodski  Stupnik u okviru Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se 
samoupravnog djelokruga: utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela općine 

Brodski Stupnik u skladu sa zakonom.
! raspolaže, upravlja i koristi imovinu u 

vlasništvu općine,
! promiče  društveni i gospodarski napredak III .   NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 

radi vrednovanja lokalnih  posebnosti i GRAĐANA U ODLUČIVANJU
poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,

! vodi brigu o potrebama i interesima Članak 19.
stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta,  

! odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne  Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju 
zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, 
športa, mjesnog zbora građana  i  davanjem prijedloga u 

! osigurava uvjete za utvrđivanje politike skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
gospodarenja i unapređenje i zaštitu 
prirodnog okoliša, 

! obavlja poslove u vezi s poticanjem Članak 20.
poduzetničkih aktivnosti i korištenja  
prostora u vlasništvu općine,   Jedanput godišnje organizira se zbor građana u 

! osigurava uvjete za održiv razvitak mjesnim odborima s Vijećem općine Brodski Stupnik.
komunalnih djelatnosti,   Sastanak saziva predsjednik Općinskog vijeća.

! vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti 
stanovanja i komunalnim objektima,

! organizira obavljanje komunalnih i drugih Članak 21.
djelatnosti,

! osniva pravne osobe radi ostvarivanja   Lokalni referendum može se raspisivati radi  
gospodarskih, društvenih, komunalnih, odlučivanja o prijedlogu  za promjenu Statuta, o 
socijalnih i drugih interesa i potreba prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog 
stanovništva, značenja iz djelokruga Općinskog vijeća, o 

! obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju razrješenju općinskog načelnika i njegovog 
općini Brodski Stupnik, zamjenika kao i o drugim pitanjima određenim 
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zakonom. Članak 25.
 Lokalni referendum na temelju odredaba 
zakona  i ovoga Statuta  raspisuje Općinsko vijeće.   Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću 
  Prijedlog za raspisivanje referenduma može općine Brodski Stupnik donošenje određenog akta ili 
dati 1/3 članova  Općinskog vijeća, općinski načelnik, rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog 
polovina mjesnih odbora na području općine Brodski vijeća.
Stupnik i 20 % birača upisanih u birački popis općine. Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 
  stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži 

najmanje 10 posto birača upisanih u popis birača 
Članak 22. općine Brodski Stupnik.

 Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati 
 Odluka o raspisivanju referenduma sadrži: potpuni tekst građanske inicijative.

 Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema 
! područje za koje se raspisuje referendum, imenu, adresi i broju osobne iskaznice ustanoviti o 
! naziv akta o kojem se odlučuje na kojoj se osobi radi su nevažeći.

referendumu,  odnosno naznaku pitanja o  Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
kojem,  odnosno o kojima će birači odlučivati predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od 
na referendumu, prijama prijedloga.

! obrazloženje akta ili pitanja o kojem,  
odnosno o kojima se raspisuje referendum,

! referendumsko pitanje ili pitanja odnosno Članak 26.
jedan ili više prijedloga  o kojima će birači 
odlučivati,  Građani i pravne osobe imaju pravo na način određen 

! dan održavanja referenduma. zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela 
općine Brodski Stupnik, i na nepravilan odnos !
zaposlenih u  tijelima općine Brodski Stupnik ako se  Od dana objave odluke o raspisivanju 
obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja  svojih  prava  i  referenduma do dana održavanja referenduma ne 
interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.
 Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo  
na odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja.

Članak 23.

IV. OPĆINSKA TIJELAOdluka donesena na referendumu  obvezatna 
je za Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik.

Članak 27.

Tijela općine su:Članak 24.

1. PREDSTAVNIČKO TIJELOOpćinsko vijeće općine Brodski Stupnik 
Općinsko vijećemože tražiti mišljenja mjesnih zborova o prijedlogu 

općeg akta ili o drugim pitanjima  iz svoga djelokruga  
2.  IZVRŠNO TIJELOkao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

  Općinsko vijeće općine može sazvati mjesni 
općinski načelnik zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji 

čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova 
naselja ( dio naselja, stambeni blok i sl.)

Članak 28.  Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se 
pitanje o kojem će se tražiti mišljenje, odnosno 

 Ovlasti  i obveze koje proizlaze iz područje od kojeg  se traži mišljenje.
samoupravnog djelokruga općine Brodski Stupnik 
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podijeljene su između Općinskog vijeća, općinskog za općinu Brodski Stupnik te odlučuje o 
načelnika i upravnih tijela općine Brodski Stupnik. n j ihovim s ta tusnim promjenama i  
  Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova ! Donosi Proračun, odluku o izvršenju 
iz samoupravnog djelokruga  općine Brodski Stupnik, Proračuna  i godišnji obračun Proračuna,
poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa ! Donosi programe javnih potreba,
legislativne naravi  u nadležnosti su  Općinskog ! Donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su ! Imenuje i razrješava osobe ako je to određeno 
općinskog načelnika. zakonom, drugim propisom i ovim Statutom, 
 Ako se po naravi poslova ne može utvrditi ! Odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova  
nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je iz samoupravnog djelokruga s drugim  
Općinsko vijeće. jedinicama lokalne samouprave,
  Nadležnost tijela za obavljanje poslova, ! Odlučuje o davanju koncesije,
utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se ! Odlučuje o sastavu skupštine trgovačkih 
prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili društava u kojima općina Brodski Stupnik 
pravnu osobu ako zakonom nije  drugačije  određeno. ima  100 % ni udjel, odnosno dionica  i  

određuje predstavnika općine Brodski 
Stupnik u  skupštinama  trgovačkih društava 

Općinsko vijeće u kojima općina Brodski Stupnik nema 100 
%-ni  udjel, odnosno dionice,

Članak 29. ! Odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i 
prodaji) dionica, odnosno udjela u 

 Općinsko vijeće predstavničko je tijelo trgovačkim društvima ako zakonom, ovim 
građana općine Brodski Stupnik  i tijelo lokalne Statutom, odnosno odlukom Općinskog 
samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti vijeća  nije drugačije riješeno, 
donosi opće i druge akte, te obavlja druge poslove u ! Odlučuje o prijenosu i preuzimanju 
skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom. osnivačkih prava  u skladu sa zakonom, 
  Općinsko vijeće ima 11 članova izabranih na način ! Obavlja i druge poslove koji su mu zakonom 
određen zakonom. ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

!  Izbor i mandat člana Općinskog vijeća određen je 
zakonom.

Članak 31.

Članak 30.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog 

potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih 
Općinsko vijeće:

članova Općinskog vijeća.
Pr i jedlog za  izbor  predsjednika i  

! Donosi Statut općine Brodski Stupnik, 
potpredsjednika može dati Odbor za izbor i 

! Donosi odluke i druge opće akte kojima 
imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Općinskog 

uređuje pitanja iz samoupravnog  djelokruga 
vijeća.

općine Brodski Stupnik, 
Prijedlog za razrješenje predsjednika  i 

! Osniva  i bira radna tijela i bira članove radnih 
potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova 

tijela Općinskog vijeća imenuje i razrješava  
Općinskog  vijeća.

druge osobe određene zakonom, drugim 
propisom i ovim Statutom, 

! Uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih 
Članak 32.

upravnih tijela, 
! Osniva javne ustanove i druge pravne osobe 

Predsjednik  Općinskog vijeća:
za obavljanje gospodarskih, društvenih,  
komunalnih  i drugih djelatnosti od interesa 
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! Zastupa Vijeće , Članak 37.
! Saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, 

predsjedava sjednicama i potpisuje akte Predsjednik predstavničkog tijela saziva 
Vijeća, sjednice predstavničkog tijela, presjeda sjednicama i 

! Brine o javnosti rada Vijeća, predstavlja ovo tijelo.
! Obavlja druge poslove predviđene Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice 

Poslovnikom. po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu 

Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 
Članak 33. jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od 

15 dana od primitka zahtjeva. 
Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne 

predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, 
spriječenosti ili odsutnosti. sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 15 
  Potpredsjednik Općinskog vijeća obavlja dana.
poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih Nakon proteka roka iz stavka 4. ovog članka 
predsjednik povjeri. sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine 

članova predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za poslove lokalne 

Članak 34. samouprave.

 Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i 
za to ne prima plaću. Članak 38. 

  Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene 
Članak 35. odbore i druga radna tijela za proučavanje i 

razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu  i  
 Član predstavničkog tijela ima pravo: podnošenje  odgovarajućih prijedloga iz djelokruga 

Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i 
! Predlagati donošenje općih i drugih akata te općih akata  Općinskog vijeća,  za koordinaciju u 

davati amandmane na prijedloge općih akata, rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje 
postavljati pitanja Općinskom vijeću i tražiti određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.
r a z m a t r a n j e  p o j e d i n i h  p i t a n j a  i z  Sastav, broj članova, djelokrug i način rada 
samoupravnog djelokruga. tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se 

! Postavljati pitanja općinskom načelniku o Poslovnikom  Općinskog vijeća ili posebnom 
njegovu radu. Pitanja mogu biti postavljena odlukom o osnivanju radnog tijela.
usmeno na sjednicama Općinskog vijeća ili u 
pisanom obliku posredstvom predsjednika 
Općinskog vijeća Članak 39.

! Na naknadu troškova u skladu s odlukom 
Općinskog vijeća. Sjednice predstavničkog tijela su javne. 

Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje 
općinski načelnik i njegov zamjenik.

Članak 36. Općinski načelnik može odrediti da sjednici 
Općinskog vijeća prisustvuje pročelnik Upravnog 

Predstavničko tijelo smatra se konstituiranim odjela, službenik zadužen za pojedini djelokrug rada i 
izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je druge osobe koje mogu odgovoriti na određena pitanja 
nazočna većina članova predstavničkog tijela. vezano uz točku dnevnog reda predložene za sjednicu 

Općinskog vijeća.
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Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se 2. IZVRŠNO TIJELO
javno, ako predstavničko tijelo ne odluči da se, u 
skladu s Poslovnikom i drugim općim aktom o nekom Općinski načelnik
pitanju glasuje tajno.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se zazvati i Članak 42.
elektroničkim putem, te se održavati putem videoveze 
(videokonferencija).  Općinski načelnik je izvršno tijelo općine 

Brodski Stupnik :

Članak 40. ! Predstavlja i zastupa općinu
! Priprema prijedloge općih akata,

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave ! Izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata 
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) Općinskog vijeća,
samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će ! Usmjerava djelovanje upravnih tijela u 
Općinsko vijeće: obavljanju poslova iz njegova samoupravnog 

djelokruga te nadzire njihov rad,
1. Ako donese odluku ili drugi akt kojim ! Upravlja nekretninama i pokretninama u 

ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost vlasništvu općine, kao i njezinim prihodima i 
RH, rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom,

2. Ako Općinsko vijeće novoustrojene jedinice ! Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
ne donese Statut u roku 60 dana od dana nekretnina općine Brodski Stupnik čija 
konstituiranja, pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% 

3. Ako učestalo donosi opće akte suprotne iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog godini koja prethodi godini u kojoj se 
učestalih, težih  povreda zakona i drugih odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
propisa, nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan 

4. Ako iz bilo kojeg razloga trajno ostane bez milijun)  kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje 
minimalnog broja članova potrebnih za rad i nekretnina i pokretnina planirano u 
donošenje odluka, Proračunu, a stjecanje i otuđivanje 

5. Ako ne može donositi odluke iz svog pokretnina i nekretnina provedeno u skladu 
djelokruga dulje od 3 mjeseca, sa zakonskim propisima.

6. Ako u zakonom određenom roku ne donese ! U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovog članka 
Proračun, odnosno ako ne donese odluku o odluku o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
privremenom financiranju, nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 

7. Ako u zakonom određenom roku ne donese 0,5%, odnosno čija je pojedinačna vrijednost 
Prostorni plan. veća od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna od 

iznosa prihoda iz točke 5. stavak 1. ovog 
članka, donosi Općinsko vijeće,

Članak 41. ! Odgovoran je središnjim tijelima državne 
uprave za obavljanje poslova državne uprave 

  Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se prenijetih u djelokrug tijela općine,
uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek ! Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u 
sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika  kao i nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim 
održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, prava Statutom ili drugim općim aktom.
predsjednika i potpredsjednika Vijeća, te članova 
Vijeća.

Članak 43.

  Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga općine Brodski Stupnik 
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ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog Članak 47.
vijeća općine Brodski Stupnik ako ocijeni da je tim 
aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku 
predstavničkog tijela da u roku od petnaest (15) dana prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom 
otkloni uočene nedostatke. izbora novog općinskog načelnika i njegovog 
Ako Općinsko vijeće to ne učini općinski načelnik zamjenika.
dužan je u roku osam (8) dana  o tome obavijestiti  
predstojnika ureda državne uprave u Županiji te 
čelnika središnjeg  tijela državne uprave  ovlaštenog Članak 48.
za nadzor zakonitosti rada tijela  općine Brodski 
Stupnik. Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku 

mandat prestaje po sili zakona:

Članak 44. ! Danom podnošenja ostavke,
! Danom pravomoćnosti sudske odluke o 

 Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika oduzimanju poslovne sposobnosti,
bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom ! Danom pravomoćnosti sudske presude kojim 
zakonu. je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

trajanju dužem od jednog mjeseca, 
! Danom pravomoćnosti sudske presude 

Članak 45. kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog 
djela protiv slobode i prava čovjeka i 

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti 
polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću. zaštićenih međunarodnim pravom. 

Osim izvješća iz stavka 1. ovog članka, ! Danom odjave prebivališta s područja 
Općinsko vijeće može tražiti i posebno izvješće, ako općine, 
to zatraži 1/3 članova Općinskog vijeća, o pojedinoj ! Danom prestanka hrvatskog državljanstva,
temi, koje je općinski načelnik dužan podnijeti na ! Smrću.
narednoj sjednici Općinskog vijeća, a najkasnije 60 
dana od dana podnošenja zahtjeva.  

Članak 49.

Članak 46. Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se 
razriješiti.

 Općinski načelnik ima jednog zamjenika. Općinsko vijeće može raspisati referendum o 
 Zamjenik općinskog načelnika zamjenjuje razrješenju općinskog načelnika i njegovog 
općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti  ili zamjenika u slučaju: 
drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove 
dužnosti. - Kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog 
  Općinski načelnik može obavljanje vijeća,
određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti - Kada svojim radom prouzroče općini znatnu 
zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova, materijalnu štetu.
zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog 
načelnika.  Pod pojmom znatne materijalne štete iz stavka 2. 

Zamjenik općinskog načelnika na temelju ovoga članka smatra se šteta u iznosu od 1% od 
pisanog ovlaštenja  općinskog načelnika  obavlja Proračuna općine u tekućoj godini, ako 1% od 
poslove iz njegova djelokruga. Proračuna iznosi preko 500.000 (petsto tisuća) kuna 
  Opć inskom nače ln iku  ne  p res ta je  pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u 
odgovornost za obavljanje poslova  iz njegova iznosu od 500.000 (petsto tisuća) kuna.
djelokruga  koje je povjerio zamjeniku.   
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Na referendum iz stavka 2. ovoga članka Članak 51.
shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu 
i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju Općinski načelnik i njegov zamjenik izabrani 
državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) na neposrednim izborima odlučuju hoće li dužnost na 
samouprave. koju su izabrani obavljati profesionalno.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u 
razrješenju općinskog načelnika i njegovog roku od osam (8) dana od dana stupanja na dužnost 
zamjenika može ponijeti najmanje 1/3 članova dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u općini, o 
predstavničkog tijela. tome hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati 

Odluku o raspisivanju referenduma o profesionalno.
razrješenju općinskog načelnika i njegovog Za vrijeme profesionalnog obavljanja 
zamjenika donosi se većinom glasova svih članova dužnosti na koju su izabrani osobe iz stavka 1. ovoga 
Općinskog vijeća. članka ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu 

Ako na referendumu o pitanju iz stavka 1. plaće kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja 
ovog članka bude donesena odluka o razrješenju dužnosti uračunava im se u staž osiguranja. 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat Osnovna mjerila za određivanje plaće, 
im prestaje danom objave rezultata referenduma, a odnosno naknade plaće osoba iz stavka 1. ovoga 
Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika  članka određuje se posebnim zakonom, donosno 
Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz odlukom Općinskog vijeća do donošenja posebnog 
nadležnosti općinskog načelnika. zakona.  

Općinsko vijeće ne smije raspisati Osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju 
referendum o razrješenju općinskog načelnika i pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 
njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci 180 dana po prestanku profesionalnog obavljanja 
od početka mandata  općinskog načelnika i njegovog dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je 
zamjenika. isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili 

Referendum iz stavka 2. ovoga članka ne donošenju odluke o prestanku dužnosti.
smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od Naknada iz stavka 5. ovoga članka isplaćuje 
ranije održanog referenduma o istom pitanju. se na teret Proračuna općine.

 Prije isteka roka iz stavka 5. ovoga članka 
ostvarenje prava prestaje na vlastiti zahtjev, 

Članak 50. zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu 
dužnost koju obavlja profesionalno.  

Birači upisani u popis birača općine imaju Ako općinski načelnik i njegov zamjenik 
pravo Općinskom vijeću predložiti raspisivanje svoju dužnost ne obavljaju profesionalno tada će 
referenduma o pitanju razrješenja općinskog Općinsko vijeće svojom odlukom odrediti pravo na 
načelnika i njegovog zamjenika. naknadu plaće za obavljanje dužnosti i druga prava u 

Odluku o raspisivanju referenduma Općinsko skladu sa zakonom.
vijeća mora donijeti u roku od 30 dana od prijema 
prijedloga.  

Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne UPRAVNI ODJEL  I  SLUŽBE
smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od 
ranije održanog referenduma o istom pitanju. Članak 52.

Na referendum iz stavka 1. ovoga članka 
odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o  Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz 
referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja samoupravnog  djelokruga općine Brodski Stupnik 
u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne kao i poslova državne uprave prenijetih na općinu 
(regionalne) samouprave.  Brodski Stupnik ustrojava  Jedinstveni upravni odjel i 

 službe (u daljnjem tekstu: upravno tijelo) općine 
Brodski Stupnik.
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 Upravno tijelo općine Brodski Stupnik   Na području općine Brodski Stupnik djeluju sljedeći 
neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata mjesni odbori:
Općinskog vijeća i načelnika  i odgovorno je za stanje 
u područjima za koje je osnovano. ! Mjesni odbor Brodski Stupnik,
 Upravno tijela općine Brodski Stupnik dužno ! Mjesni odbor Krajačići,
je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i ! Mjesni odbor Lovčić,
potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ! Mjesni odbor Stari Slatinik.
ovim Statutom.  
 Upravnim tijelom upravlja pročelnik, kojeg Područja mjesnih odbora utvrđuju se 
na temelju javnog natječaja, imenuje općinski posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
načelnik.  U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka, mjesni 

odbor je dužan uvažavati interes općine Brodski 
Članak 53. Stupnik u cjelini.

Upravno tijelo općine Brodski Stupnik 
samostalno je u okviru svog djelokruga i za  svoj rad Članak 56.
odgovorno je  općinskom načelniku  za zakonito i 
pravodobno obavljanje poslova.  Inicijativu i prijedloge za osnivanje novog mjesnog 

odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu 
razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati 

Članak 54. Općinsko vijeće, vijeće mjesnog odbora, najmanje 20 
% građana s područja postojećeg mjesnog odbora, 

Upravne, stručne i ostale poslove u njihove organizacije i udruženja. Prijedlog sadrži 
Upravnom tijelu obavljaju službenici i namještenici. podatke o:
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz svog 
djelokruga rada, a namještenici obavljaju prateće i ! podnositelju inicijative, odnosno predlagaču,
pomoćne poslove.  ! imenu mjesnog odbora,
Službenici u lokalnoj samoupravi poticat će se na ! području i granicama mjesnog odbora,
trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem ! sjedištu mjesnog odbora.
tečajeva, seminara i školovanja.   

Trajno osposobljavanje i usavršavanje O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela 
službenika u općini Brodski Stupnik provodit će se na iz mjesnog odbora odlučuje, Općinsko vijeće uz 
osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog 
usavršavanja lokalnih službenika, koje će na temelju odbora na koje se promjena odnosi. 
zajedničkog prijedloga nacionalnog saveza  jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove Članak 57.
lokalne i područne (regionalne) samouprave donijeti 
Vlada Republike Hrvatske.   Tijela mjesnog odbora su:

1. Vijeće mjesnog odbora
V. MJESNA SAMOUPRAVA 2. Predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 55.   Vijeće mjesnog odbora biraju građani s 
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

  Na području općine Brodski Stupnik osnivaju se Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se 
mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja u neposredno tajnim glasovanjem. Na postupak izbora 
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog  i  shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru 
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
  Mjesni odbor je pravna osoba. područne (regionalne)  samouprave.
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Izbore za članove Vijeća mjesnog odbora Članak 60.
raspisuje Općinsko vijeće.

Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje  Sredstva za obavljanje poslova povjerenih 
četiri godine. mjesnim odborima za rad  vijeća mjesnih odbora 

Broj  članova mjesnog odbora određuje se osiguravaju se u Općinskom proračunu.
prema broju stanovnika mjesnog odbora.   Kriterij za utvrđivanje i podjelu sredstava u 

Vijeće mjesnog odbora ima: Općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se 
- 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 500 posebnom općinskom odlukom.

stanovnika,
- 7 članova u mjesnom odboru koji ima  preko 

500 stanovnika.  Članak 61.

  Stručne i administrativne poslove  za  mjesne odbore 
Članak 58. obavlja Jedinstveni upravni odjel na način uređen 

općinskom odlukom.
Vijeće mjesnog odbora:

! Donosi program rada i izvješće o radu Članak 62.
mjesnog odbora,

! Donosi plan komunalnih akcija i utvrđuje  Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:
prioritet u njihovoj realizaciji,

! Donosi pravila mjesnog odbora, ! rješenje od interesa za svoje područje u 
! Donosi Poslovnik o radu u skladu s ovim postupcima izrade i donošenja prostornih i 

Statutom, drugih planskih dokumenata općine Brodski 
! Donosi financijski plan i godišnji obračun, Stupnik i njihova  ostvarenja, te drugih akata 
! Bi ra  i  r az r j e šava  p reds j edn ika  i  od utjecaja na život i rad  područja odbora,

potpredsjednika Vijeća, ! predlaže mjere za razvoj komunalne 
! Sazva mjesne zborove građana, infrastrukture i uređenja naselja,
! Odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih ! predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih 

mjesnom odboru u Proračunu općine Brodski površina, parkova, škola, vrtića i drugih 
Stupnik, objekata na svom području,

! Predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno ! predlaže promjenu područja mjesnog odbora.
daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim 
inicijativama i prijedlozima za osnivanje 
mjesnih odbora na njegovu području, Članak 63.

! Surađuje s drugim mjesnim odborima na 
području općine Brodski Stupnik, Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira 

! Surađuje s udrugama na svom području u predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svog 
pitanjima od interesa za građane mjesnog sastava na četiri godine.
odbora,  Član Vijeća mjesnog odbora svoju dužnost obavlja 

! Obavlja i druge poslove utvrđene propisima, počasno.
odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 64.
Članak 59.

 Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:
 Program rada mjesnog odbora sadrži 
planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje ! Predstavlja mjesni odbor i Vijeće mjesnog 
programa. odbora,

! Saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, 
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predsjeda sjednicama Vijeća i potpisuje akte VII.  IMOVINA I  FINANCIRANJE OPĆINE  
Vijeća, BRODSKI STUPNIK

! Provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća 
te izvješćuje o provođenju odluka Vijeća, Članak 68.

! Surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća i 
načelnikom,   Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska 

! Informira građane o pitanjima važnim za prava koja pripadaju općini Brodski Stupnik čine 
mjesni odbor, imovinu općine Brodski Stupnik.

! Obavlja druge poslove koje mu povjeri Vijeće  Stvarima i imovinskim pravima u vlasništvu općine 
mjesnog odbora i Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik raspolaže, upravlja i koristi se 
Brodski Stupnik i  načelnik. načelnik općine Brodski Stupnik.

 Nekretninu u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik, općinski načelnik može otuđiti ili na drugi 

Članak 65. način s njom raspolagati  samo na osnovi javnog 
natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, ako 

  Vijeće mjesnog odbora odgovorno je zakonom nije drugačije određeno.
načelniku za zakonitost svoga rada.
  Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za 
svoj rad Vijeću mjesnog odbora  i općinskom Članak 69.
načelniku za povjerene poslove iz samoupravnog 
djelokruga.  Općina Brodski Stupnik slobodno raspolaže 

prihodima koje ostvaruje u okviru svoga 
samoupravnog  djelokruga i poslova koje obavlja i 

Članak 66. osigurava iz područnog (regionalnog) značenja za 
područje općine.

Član Vijeća mjesnog odbora ima pravo i   Prihodi općine Brodski Stupnik moraju  biti 
dužnost: razmjerni poslovima koje obavljaju njegova tijela u 

skladu sa zakonom.
! prisustvovati sjednicama Vijeća mjesnog 

odbora,
! predlagati  Vijeću mjesnog odbora Članak 70.

razmatranje pojedinih pitanja iz njegova 
djelokruga, Prihodi općine Brodski Stupnik su:

! raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima 
koji su na dnevnom redu Vijeća mjesnog  ! Općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 
odbora, pristojbe,

! obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru ! Prihodi od stvari i imovinskih prava u 
svog djelokruga povjeri  Vijeće mjesnog vlasništvu općine Brodski Stupnik,
odbora. ! Prihod od trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu općine Brodski 
  Član Vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i Stupnik, odnosno onih u kojima općina  ima  
dužnosti  određena pravilima mjesnog  odbora. udjel ili dionice, 

! Prihod od naknada za koncesije koju daje 
Općinsko vijeće,

Članak 67. ! Novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 
prekršaje koje Općinsko vijeće samo propiše 

  Nadzor nad zakonitošću rada Vijeća mjesnog odbora u skladu sa zakonom,
i predsjednika Vijeća mjesnog odbora obavlja  ! Udio u zajedničkim porezima s Republikom 
općinski načelnik u skladu sa zakonom. Hrvatskom,

! Sredstva pomoći i dotacije Republike 
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Hrvatske u državnom Proračunu, Članak 76.
! Drugi prihodi određeni zakonom.

Nakon isteka godine za koju je Proračun 
donijet Općinsko vijeće utvrđuje godišnji obračun 

Članak 71. Proračuna najkasnije do kraja travnja.

 Općinsko vijeće donosi odluku kojom 
propisuje vrstu poreza, visinu  stopa odnosno visinu Članak 77.
iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja od 
poreza, način razreza poreza,  plaćanje poreza,  Općina Brodski Stupnik može se zaduživati u 
porezne prekršaje te druga  postupovna pitanja u skladu s posebnim zakonom.
skladu sa zakonom.  Općina Brodski Stupnik može raspisivati 

javni zajam ili izdati obveznice, odnosno druge 
vrijednosne papire.

Članak 72.

Svi prihodi koji pripadaju općini kao i svi Članak 78.
rashodi za poslove  koje općina obavlja iskazuju se u 
Proračunu općine Brodski Stupnik. Općina Brodski Stupnik može davati jamstva 

Svi prihodi i primitci Proračuna moraju biti  korisnicima Proračuna i pravnim osobama u 
raspoređeni u Proračunu i iskazani po izvorima iz vlasništvu općine, odnosno onim društvima u kojima 
kojih potječu. ima udjel ili dionice, i davati zajmove u skladu s 
Prihodi i rashodi Proračuna moraju biti uravnoteženi. posebnim zakonom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 73. Članak 79.

 Općina Brodski Stupnik sastavlja bilancu  Općinsko vijeće nadzire ukupno materijalno i 
imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u financijsko poslovanje općine Brodski Stupnik.
skladu s računovodstvenim propisima.   

VIII. AKTI OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Članak 74.

Članak 80.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i 
primici ili povećaju izdaci utvrđenim Proračunom,   Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, 
Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih odluke, Općinski proračun, obračun Proračuna, 
izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. zaključke i druge opće akte te daje vjerodostojna 
 Proračun se uravnotežuje izmjenama i tumačenja općih akata.  
dopunama Proračuna postupkom utvrđenim za Općinsko vijeće donosi rješenja i druge 
donošenje Proračuna. pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava u 

pojedinačnim stvarima.
 

Članak 75.
Članak 81.

Ako Općinsko vijeće ne donese Proračun prije 
početka godine za koju se donosi, donijet će odluka o Upravno tijelo općine, ako izvršava opće akte 
privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od Općinskog vijeća,  donosi pojedinačne akte kojima 
tri mjeseca. rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima 

fizičkih i pravnih osoba. 
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Protiv pojedinačnih akata iz  stavka 1. ovog članka, IX.  JAVNE SLUŽBE
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
Brodsko-posavske županije. Članak 84.

Pojedinačni akt kojim se rješava u obvezi 
razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada koji  U okviru samoupravnog djelokruga općina Brodski 
pripadaju općini Brodski Stupnik donosi se po Stupnik osigurava obavljanje javnih službi koje 
skraćenom upravnom postupku. zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na 
  Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe Zakona području komunalnih, gospodarskih I društvenih 
o općem upravnom postupku i odredbe drugih zakona. djelatnosti, u skladu sa zakonom.
U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima Općina osigurava obavljanje komunalnih, 
protiv konačnog akta iz stavka 1. ovoga članka može gospodarskih i društvenih djelatnosti  osnivanjem 
se pokrenuti upravni spor. trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih 
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne 
općinskog načelnika kojim se rješava o pravima, samouprave.
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih Obavljanje određenih javnih službi općina može 
osoba, ako posebnim zakonom nije  drugačije povjeriti na temelju ugovora i ugovora o koncesiji, 
propisano, na može se izjaviti žalba, već se može drugim pravnim i fizičkim osobama.
pokrenuti upravni spor.

X. JAVNOST RADA
Članak 82.

Članak 85.
Podrobnije odredbe o aktima općine Brodski Stupnik,  
postupku donošenja i objavi akata, te o  Djelovanje tijela općine Brodski Stupnik je javno.
vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuju se Općinski načelnik dužan je upoznati javnost s 
Poslovnikom Općinskog vijeća. obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga 
 Akti općine stupaju na snagu najranije osam dana od općine Brodski Stupnik preko sredstava javnog 
dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko- priopćavanja ili na drugi prikladan način.
posavske županije”.
 Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih 
razloga odrediti da stupaju na snagu danom objave.  Članak 86.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 

Sjednice Općinskog vijeća su javne i mogu im 
prisustvovati građani i predstavnici sredstava javnog 

Članak 83. priopćavanja.
Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica, ili dio 

Nadzor nad zakonitošću rada i akata općine sjednice Općinskog vijeća, kada se raspravlja o 
Brodski Stupnik provodi se na način i u postupku materijalu koji je u skladu s posebnim propisima 
utvrđenim zakonom  kojim se uređuje sustav državne označen pojedinim stupnjem povjerljivosti.
uprave.

Nadzor zakonitosti općih akata koje donosi 
Općinsko vijeće obavljaju uredi državne uprave u Članak 87.
Županiji.

Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut, Općinski načelnik može odlučiti da se prijedlozi 
Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt predstojniku propisa koji su u pripremi, a za koje je javnost osobito 
ureda državne uprave zajedno s izvatkom iz zapisnika zainteresirana, objave putem sredstava javnog 
koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta priopćavanja, kao i da se pozovu svi zainteresirani da 
propisan Statutom i Poslovnikom u roku od 15 dana iznesu svoje primjedbe.
od dana donošenja općeg akta.
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Članak 88. Članak 93.

Općina Brodski Stupnik organizirat će svoj rad i Općina Brodski Stupnik donijet će opće akte kojima 
poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na se uređuju  poslovi iz samoupravnog djelokruga 
jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja općine Brodski Stupnik u rokovima određenim 
Ustavom  zajamčena prava i zakonom zaštićene posebnim zakonima.
interese,  te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 94.
Članak 89.

Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom 
 Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i druga za promjenu Statuta.
pitanja u vezi s radnim vremenom u upravnom tijelu Promjenu Statuta može predložiti radno tijelo 
utvrđuje Općinsko vijeće. Općinskog vijeća, općinski načelnik i 1/3 članova 
Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način Općinskog vijeća.
javno obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim Općinsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti prijedlog 
danima i drugim važnim pitanjima za rad upravnog za promjenu Statuta.
tijela općine Brodski Stupnik. Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za 

promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na 
dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana 

Članak 90. zaključenja rasprave o njemu.
Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala 

Na zgradama u kojima su smještena tijela općine većina članova Općinskog vijeća.
Brodski Stupnik mora biti istaknut naziv tijela, a na 
prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut 
raspored prostorija tijela općine Brodski Stupnik. Članak 95.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje 
Članak 91. vrijediti Statut općine Brodski Stupnik objavljen u 

(“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» 
Ostvarivanje javnosti rada tijela općine pobliže se 10/01. i 6/04).
uređuje njihovim poslovnicima.

Članak 96.
XI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 
Članak 92. objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”.
Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz 
samoupravnog djelokruga općine Brodski Stupnik OPĆINSKO VIJEĆE 
sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Statuta, primjenjivat će se akti općine Brodski Stupnik 
u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom Klasa:012-03/09-01/01 
i ovim Statutom. Urbroj:2178/03-02-09-1  
 U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. Brodski Stupnik, 1. srpnja 2009. godine 
ovog čanka, primjenjuju se neposredno odredbe 
zakona i ovog Statuta. Predsjednik Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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28. II.  KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA, 
POČETAK OBNAŠANJA  VIJEĆNIČKE 
DUŽNOSTI, MIROVANJE I PRESTANAK 

Na  temelju članka 33. i 98. Zakona o lokalnoj MANDATA  VIJEĆNIKA 
i regionalnoj (područnoj) samoupravi (“Narodne  
novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, Članak 3.
36/09.), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik  na 
svojoj 2. sjednici održanoj 1. srpnja  2009. godine, Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva 
donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 

poslove lokalne i područne ( regionalne ) samouprave 
POSLOVNIK ili osoba koju on ovlasti.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora 
Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik predsjednika privremeno predsjedava najstariji član.

Predsjedatelj  ima do izbora predsjednika Općinskog 
vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog 

UVODNE ODREDBE vijeća u pogledu predsjedanja sjednicom.
Nakon izbora predsjednika Općinskog vijeća, 

Članak 1. izabrani predsjednik Općinskog vijeća preuzima 
predsjedanje sjednicom.

Unutarnje ustrojstvo, rad i djelovanje Općinskog 
vijeća općine Brodski Stupnik uređuje se 
Poslovnikom Općinskog vijeća općine Brodski Članak 4.
Stupnik.  

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća bira se 
Mandatno povjerenstvo, Odbor za izbor i imenovanje 

Članak 2. i predsjednik Općinskog vijeća.
  Osim predsjednika Općinskog vi jeća na 
Ovim Poslovnikom se utvrđuje: konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće može birati i 

potpredsjednika Općinskog vijeća. 
! konstituiranje Općinskog vijeća  općine Pravo podnošenja prijedloga odluka iz stavka 1. i 2. 

Brodski Stupnik, početak obnašanja ovoga članka, na konstituirajućoj sjednici, imaju 
vijećničke dužnosti, mirovanje i prestanak klubovi vijećnika ili najmanje jedna trećina vijećnika.
mandata vijećnika, 

! ostvarivanje prava i dužnosti  predsjednika, 
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, Članak 5.

! djelokrug, sastav i način rada radnih tijela 
Općinskog vijeća, Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici 

! odnosi Općinskog vijeća i drugih tijela podnosi izvješće Općinskom vijeću o provedenim 
lokalne samouprave, izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih 

! postupak donošenja akata i rasprave o vijećnika, o podnesenim ostavkama na vijećničku 
pojedinim pitanjima iz djelokruga Općinskog dužnost, o imenima vijećnika koji obnašaju dužnost 
vijeća, nespojivu s vijećničkom dužnošću pa im vijećnički 

! poslovni red na sjednicama Općinskog mandat miruje, o imenima vijećnika kojima mandat 
vijeća, miruje na njihov zahtjev, te o zamjenicima vijećnika 

! javnost  rada Općinskog vijeća, koji umjesto njih počinju obnašati vijećničku dužnost.
! obavljanje stručnih, administrativnih, Izabrani vijećnici, koji daju ostavku dužni su pisanu 

tehničkih i drugih poslova za potrebe ostavku ovjeriti kod javnog bilježnika najranije osam 
Općinskog vijeća i vođenje tih poslova. dana prije podnošenja iste. Pisana ostavka člana 

predstavničkog tijela treba biti zaprimljena najkasnije 
tri dana prije zakazanog održavanja konstituirajuće 
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sjednice Općinskog vijeća. Članak 9.
Na konstituirajućoj sjednici umjesto vijećnika koji su 
dali ostavku ili stavili mandat u mirovanje, nazočni su Danom konstituiranja Općinskog vijeća vijećnik 
zamjenici vijećnika određeni sukladno Zakonu o počinje obnašati vijećničku dužnost i do dana 
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i prestanka mandata ima prava i dužnosti vijećnika 
područne  ( regionalne ) samouprave.  utvrđena zakonom, Statutom općine i ovim 
Općinsko vijeće zaključkom prihvaća izvješće Poslovnikom.
Mandatnog povjerenstva. Zamjenik vijećnika počinje obnašati vijećničku 

dužnost danom kada Općinsko vijeće utvrdi zakonske 
pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.

Članak 6. Odluke iz stavka 2. ovog  članka objavljuju su u 
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

Nakon što Općinsko vijeće prihvati  izvješće 
Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, 
pred predsjedateljem Općinskog vijeća ( u daljnjem Članak 10.
tekstu: predsjedatelj ), vijećnici daju prisegu. Tekst 
prisege glasi: Vijećniku prestaje vijećnički mandat:
”Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u 
Općinskom vijeću obnašati savjesno i odgovorno  i da ! ako podnese ostavku, danom dostave pisane 
ću se u svom radu držati Ustava i zakona, Statuta ostavke shodno pravilima o dostavi 
općine i poštivati  pravni poredak, te da ću se propisanim Zakonom o općem upravnom 
zauzimati za svekoliki napredak općine Brodski postupku,
Stupnik, Brodsko-posavske županije i Republike ! ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 
Hrvatske.” oduzeta, odnosno ograničena poslovna 
Predsjedatelj izgovara tekst prisege i nakon toga sposobnost, danom pravomoćnosti sudske 
poziva vijećnike a vijećnici daje prisegu tako što odluke,
ustaju  i izgovaraju: “Prisežem”. ! ako je pravomoćnom sudskom presudom 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od 6 mjeseci, danom 

Članak 7. pravomoćnosti sudske presude,
! ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih 

Općinsko vijeće konstituirano je izborom nije  mogao bi t i  izabran za člana 
predsjednika na konstituirajućoj sjednici na kojoj je predstavničkog tijela, danom donošenja 
nazočna većina članova Općinskog vijeća. odluke Ustavnog suda,
Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano izvodi se ! ako odjavi prebivalište s područja općine 
himna Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino”. Brodski Stupnik, danom odjave prebivališta,

! ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojima se 

Članak 8. uređuje hrvatsko državljanstvo,
! smrću.

Vijećnik, koji nije bio nazočan konstituirajućoj 
sjednici Općinskog vijeća, daje prisegu na idućoj U slučaju smrti, vijećniku prestaje vijećnički 
sjednici Općinskog vijeća. mandat danom smrti.
Vijećnik ili zamjenik vijećnika koji nije bio nazočan 
sjednici kada je Općinsko vijeće donijelo odluku o 
početku njegovog mandata, prisegu daje na idućoj Članak 11.
sjednici.

Vijećniku miruje vijećnički mandat za vrijeme dok 
obnaša dužnost za koju je zakonom određeno da je 
nespojiva s vijećničkom dužnošću, odnosno za 
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vrijeme za koje je stavio vijećnički mandat u Članak 15.
mirovanje.
Za vrijeme mirovanja vijećničkog mandata, vijećniku Vijećniku su dostupni svi službeni materijali, 
miruju sva prava i dužnosti, ako zakonom ili ovim dokumenti i podaci koje se pripremaju ili prikupljaju u 
Poslovnikom nije drukčije određeno. radnim tijelima  Općinskog vijeća i upravnim tijelima  

općine a koji se odnose na teme o kojima se raspravlja 
na Općinskom vijeću.

Članak 12. Materijali, dokumenti i podaci iz stavka 1. ovoga 
članka mogu biti vijećnicima dostupni i putem 

Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika i internet stranice ovisno o tehničkim mogućnostima 
potpredsjednika Općinskog vijeća, te Odbora za izbor općine.
i imenovanja, Klub vijećnika koji ima većinu u 
Općinskom vijeću, odnosno koalicija stranaka koja 
ima većinu u Općinskom vijeću, predlaže dnevni red Članak 16.
radnog dijela konstituirajuće sjednice.

Predsjednik ili predsjedatelj Općinskog vijeća i 
predsjednik radnog tijela dužan je davati vijećniku 

III.  OPĆA PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA obavijesti i objašnjenja.
 Pročelnik Upravnog odjela općine dužan je davati 

Članak 13. vijećniku obavijesti i obavještenja o radu upravnog 
tijela općine kojim rukovodi.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

! sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i Članak 17.
na njima raspravljati i glasovat,

! podnositi prijedloge i postavljati pitanja, Vijećnici su dužni čuvati podatke koje saznaju u 
! postavljati pitanja općinskom načelniku, obnašanju vijećničke dužnosti a koji, prema 
! sudjelovati na sjednicama radnih tijela i na zakonskim propisima, nose oznaku tajnosti i zato su 

njima govoriti, a u radnim tijelima kojih je odgovorni prema zakonu.
član i glasovati, Općinsko vijeće može donijeti kodeks o etičkom 

! prihvatiti izbor koji mu svojim odlukama ponašanju vijećnika.
odredi Općinsko vijeće,

! novčanu naknadu za sudjelovanje u radu na 
sjednicama Općinskog vijeća. Članak 18.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena Vijećnik može tražiti da mu upravno tijelo općine 
odredbama zakona, Statuta općine i ovoga pruži pomoć u obnašanju njegove vijećničke dužnosti, 
Poslovnika. prvenstveno u izradi prijedloga koje podnosi, u 

obavljanju poslova i zadaća koje mu je povjerilo radno 
tijelo Općinskog vijeća, odnosno da mu osigura 

Članak 14. dopunsku dokumentaciju za pojedine teme koje su u 
dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih 

Vijećniku se dostavljaju: tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja.  

! prijedlozi akata koje donosi Općinsko vijeće,
! izvješća, raščlambe i drugi materijali o kojima Članak 19.

će raspravljati Općinsko vijeće.
 Klub vijećnika u Općinskom vijeću mogu osnovati:

! politička stranka koja ima najmanje tri 
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vijećnika, ! brine se o suradnji Općinskog vijeća i 
! dvije ili više političkih stranaka koje imaju načelnika,

zajedno najmanje tri vijećnika, ! određuje predstavnike Općinskog vijeća u 
! najmanje tri nezavisna vijećnika, svečanim i drugim prigodama,
! vijećnici iz reda nacionalnih manjina. ! brine se o zaštiti prava i o ispunjavanju 

dužnosti vijećnika,
Vijećnik može biti član samo jednog kluba, a vijećnik ! obalja i druge poslove određene zakonom i 
iz reda nacionalnih manjina može biti i član kluba ovim Poslovnikom.
stranke kojoj pripada, uz njezin pristanak.
Predsjednik Kluba vijećnika, u pogledu prava i 
obveza ima status predsjednika radnog tijela Članak 23.
Općinskog vijeća.

Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu 
predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja poslove iz 

Članak 20. njegova djelokruga za koje ga on ovlasti.
U slučaju odsutnosti predsjednika Općinskog vijeća 

Klubovi vijećnika obvezni su o svom osnivanju ili spriječenosti u obnašanju predsjedničke dužnosti, 
izvijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti njega zamjenjuje potpredsjednik.
svoja pravila rada, te podatke o članovima. 
Predsjednik Općinskog vijeća osigurat će u skladu s 
mogućnostima općine klubovima vijećnika, V. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
razmjerno broju članova kluba, prostorne i druge 
tehničke uvjete za rad ( dvoranu za sjednice, prijepis,   Opće odredbe
umnožavanje, dostavu materijala i drugo).

Članak 24.

IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK Radna tijela Općinskog vijeća su odbori i 
OPĆINSKOG VIJEĆA povjerenstva u skladu s ovim Poslovnikom.

U radnom tijelu Općinskog vijeća raspravlja se o 
Članak 21. prijedlozima i poticajima  za donošenje općih i drugih 

akata, te o drugim pitanjima iz djelokruga Općinskog 
Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. vijeća.

Radno tijelo prati, u okviru svog djelokruga, rad 
općinskog načelnika i drugih tijela  čiji rad nadzire 

Članak 22. Općinsko vijeće sukladno zakonu.
Radno tijelo raspravlja o izvješćima tijela i ustanova 

Predsjednik Općinskog vijeća: koja ona na temelju zakona podnese Općinskom 
vijeću. 

! predstavlja Općinsko vijeće, Radno tijelo Općinskog vijeća nakon provedene 
! saziva i predsjeda sjednicama Općinskog rasprave zauzima stajalište, odnosno utvrđuje 

vijeća, prijedloge akata i o tome izvješćuje Općinsko vijeće. 
! upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u U radnom tijelu raspravlja se o predstavkama  i 

propisani postupak, prijedlozima koje građani podnose Općinskom vijeću. 
! predlaže dnevni red sjednice Općinskog Ako predstavka ili prijedlog građana za donošenje 

vijeća, općih ili drugih akata upućena Općinskom vijeću, 
! brine se o postupku donošenja općih i drugih predsjednik Općinskog vijeća će je proslijediti 

akata, predsjedniku matičnog radnog tijela koje je dužno 
! usklađuje rad radnih tijela, najkasnije u roku od tri mjeseca izvijestiti podnositelja 
! potpisuje opće i druge akte koje donosi predstavke ili prijedloga o ishodu predstavke, 

Općinsko vijeće, odnosno prijedloga.
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Članak 25. odredit će ga predsjednik Općinskog vijeća.

Radi razmatranja drugih pitanja Općinsko vijeće 
može, uz radna tijela osnovana ovim Poslovnikom, Članak 28.
osnovati i druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju drugih radnih tijela uređuje se Sjednicu radnog tijela Općinskog vijeća saziva 
njihov naziv, sastav djelokrug i način rada. predsjednik radnog tijela a dužan ju je sazvati 

najkasnije u roku od 8 dana na osnovi zaključka 
Općinskog vijeća ili ako to zatraži predsjednik 

Članak 26. Općinskog vijeća ili trećina članova radnog tijela 
Općinskog vijeća, uz navođenje pitanja koja treba  

Radno tijelo Općinskog vijeća ima predsjednika, razmotriti na sjednici.
potpredsjednika i određeni broj članova. Ako predsjednik ne sazove sjednicu kad je to dužan 
Općinsko vijeće bira i razrješava predsjednika, učiniti, sjednicu radnog tijela  Općinskog vijeća 
potpredsjednika i članove radnog tijela iz reda sazvat će predsjednik Općinskog vijeća, odnosno 
vijećnika u Općinskom vijeću, ako ovim Poslovnikom vijećnik kojeg predsjednik odredi.
nije drugačije određeno.
Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom 
sastavu Općinskog vijeća. Članak 29.
Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova 
radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili Radno tijelo Općinskog vijeća može zauzimati 
nastupa mirovanja vijećničkog mandata, odnosno do stajališta o pitanjima iz svog djelokruga samo ako je 
dana razrješenja dužnosti na koju je izabran. sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a 

odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.
O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik kojeg 

Članak 27. potpisuje predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća, 
odnosno osoba koja ga zamjenjuje.

Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća usklađuje Zapisnik s materijalima sjednice čuva predsjednik 
rad radnog tijela s radom Općinskog vijeća i drugih radnog tijela Općinskog vijeća i nakon isteka mandata 
radnih tijela, predlaže dnevni red i predsjeda Općinskog vijeća pohranjuje ih u pismohranu općine.
sjednicama radnog tijela.
Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća surađuje s 
predsjednikom Općinskog vijeća, predsjednicima Članak 30.
drugih radnih tijela Općinskog vijeća, općinskim 
načelnikom, te pročelnikom upravnog tijela općine u Radna tijela Općinskog vijeća pokreću razmatranje 
svezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela. pitanja iz svog djelokruga, a obvezatna su razmotriti 
Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća brine se o svako pitanje iz svog djelokruga koje im uputi na 
provođenju zaključaka radnog tijela i zaključaka razmatranje ili za koje to traži predsjednik Općinskog 
Općinskog vijeća iz djelokruga radnog tijela, te vijeća.
obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom.
Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća u slučaju 
spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, ima njegova Članak 31.
prava, obveze i odgovornosti određene ovim 
Poslovnikom. Radno tijelo Općinskog vijeća može uključiti 
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i znanstvene i druge organizacije i  pojedine stručnjake 
potpredsjednika, sjednicom radnog tijela predsjeda  u pripremanju akata ili razmatranje pojedinog pitanja 
član radnog tijela kojeg na to ranije ovlasti iz njegova djelokruga, ako su za to osigurana 
predsjednik radnog tijela. financijska sredstva, a može predložiti općinskom 
Ukoliko nije određen član radnog tijela iz prethodnog načelniku da se ti poslovi  povjere upravnom tijelu 
stavka ovog članka koji će predsjedati radnim tijelom općine.
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Članak 32. Odbor za Statut i Poslovnik

Radno tijelo Općinskog vijeća  obvezno je o svojim Članak 36.
primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima 
izvijestiti Općinsko vijeće. Radno tijelo može Odbor za Statut i Poslovnik:
izvijestiti o stajalištu manjine svojih članova, a mora 
kad mišljenja ostanu podijeljena u pogledu prijedloga ! prati i razmatra provedbu Statuta općine,
za rješenje pojedinog pitanja ili kada pojedini  član ! rješava sporove u djelokrugu radnog tijela 
radnog tijela traži da se posebno izdvoji njegovo Općinskog vijeća,
mišljenje. ! prati provedbu Poslovnika Općinskog vijeća,
Kad podnosi izviješće ili prijedlog Općinskom vijeću, ! predlaže donošenje i promjenu Statuta općine 
radno tijelo određuje izvjestitelja koji će prema i Poslovnika Općinskog vijeća,
zaključku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na zahtjev ! obavlja i druge poslove određene ovim 
Općinskog vijeća, na sjednici obrazložiti stajalište ili Poslovnikom.
prijedlog radnog tijela.

Članak 37.
Članak 33.

Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i dva 
Radna tijela Općinskog vijeća surađuju međusobno, a člana.
mogu održati zajedničku sjednicu,  te Općinskom 
vijeću podnijeti  i zajedničko izvješće  o temi 
rasprave. Odbor za izbor i imenovanja

Članak 38.
Članak 34.

Odbor za izbor i imenovanja:
Radno tijelo Općinskog vijeća može na sjednice 
pozivati znanstvene, stručne i javne djelatnike i druge ! priprema i podnosi Općinskom vijeću 
osobe radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, 
kojima se raspravlja na sjednici. potpredsjednika  i članova radnih tijela 
Radno tijelo Općinskog vijeća može, u skladu s ovim Općinskog vijeća,
Poslovnikom, donijeti poslovnik o svom radu. ! predlaže imenovanje i opoziv predstavnika 

Općinskog vijeća u određena tijela i udruge, 
! predlaže izbor, imenovanja, razrješenje i 

Posebne odredbe opoziv drugih osoba koje bira, odnosno 
imenuje Općinsko vijeće, ako zakonom i 

Članak 35. ovim Poslovnikom nije drugačije određeno,
! obavlja i druge poslove određene zakonom i 

Radna tijela Općinskog vijeća su: ovim Poslovnikom.

! Odbor za Statut i Poslovnik,
! Odbor za izbor i imenovanja, Članak 39.
! Mandatno povjerenstvo
! Odbor za financije i Proračun Odbor za izbor i imenovanja ima  predsjednika i dva 

člana.
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Mandatno povjerenstvo za izmjenu i dopunu općih i drugih akata ako je za to 
ovlašten. 
Ako na raspravi nije nazočan općinski načelnik, 

Članak 40. Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je 
nazočnost nužna, raspravu prekinuti ili odgoditi. O 

Mandatno povjerenstvo: tome će Općinsko vijeće odlučiti bez rasprave. 
U raspravi u Općinskom vijeću i radnim tijelima osim 

! predlaže Općinskom vijeću odluku o općinskog načelnika, može sudjelovati i njegov 
prestanku mandata vijećniku, odnosno zamjenik.
odluku o mirovanju mandata vijećnika, kada 
se ispune zakonom predviđeni uvjeti, podnosi 
izvješće Općinskom vijeću da su ispunjeni Članak 45.
zakonski uvjeti za početak vijećničkog 
mandata zamjeniku vijećnika, O sazivanim sjednicama predsjednik Općinskog 

! obavlja i druge poslove određene ovim vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća 
Poslovnikom. izvješćuju općinskog načelnika. O sazivanim 

sjednicama općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog 
vijeća na kojime će se razmatrati prijedlog akta ili 

Članak 41. drugi prijedlog što ga je podni općinski načelnik, 
izvješćuju se i zamjenik općinskog načelnika.

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. Zatražena mišljenja, stajališta i prijedloge općinskog 
načelnika  u slučajevima kada ono nije predlagatelj, 
općinski načelnik je obvezan dostaviti Općinskom 

Odbor za financije i Proračun vijeću do početka rasprave u radnim tijelima 
Općinskog vijeća, te odrediti svog predstavnika. 

Članak 42.

! predlaže Općinskom vijeću prijedlog ODGOVORNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA 
Proračuna općine Brodski Stupnik, OPĆINSKOM VIJEĆU
prijedlogodluke o izmjenama i dopunama 
Proračuna općine Brodski Stupnik, Članak 46.

! obavlja i druge poslove određene ovim 
Poslovnikom. Općinski načelnik je obvezan najmanje dva puta 

godišnje podnijeti izvješće Općinskom vijeću o svom 
radu, o politici koju provodi, u cjelini ili o pojedinom 

Članak 43. području, o izvršavanju zakona i drugih propisa, te o 
drugim pitanjima iz svog djelokruga.

 Odbor za financije i Proračun ime predsjednika i dva općinski načelnik može i na vlastiti poticaj podnijeti 
člana. Općinskom vijeću izviješće o svom radu i o stanju u 

pojedinim područjima.

VI.   ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I 
NAČELNIKA Članak 47.

Članak 44. Općinski načelnik je odgovoran Općinskom vijeću za 
svoj rad i  odluke koje donosi.

Općinski načelnik nazočan je sjednicama Općinskog Općinski načelnik i njegov zamjenik zajednički su 
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u odgovorni za odluke koje donose, a osobno su 
njihovu radu, iznosi stajališta, daje obavijesti i stručna odgovorni za svoje područje rada.
objašnjenja, izjašnjava se o podnesenim prijedlozima 
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Članak 48. raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije 
održanog referenduma o istom pitanju.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se Na referendum iz stavka 1. ovoga članka 
razriješiti. odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o 
Općinsko vijeće može raspisati referendum o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja 
razrješenju općinskog načelnika i njegovog u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne 
zamjenika u slučaju: (regionalne) samouprave.  

 !Kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,

!Kada svojim radom prouzroče općini znatnu 
Članak 50.materijalnu štetu.

Pod pojmom znatne materijalne štete iz stavka 2. 
Općinski načelnik zastupa općinu.ovoga članka smatra se šteta u iznosu od 1% od 
Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima Proračuna općine u tekućoj godini, ako 1% od 
državne uprave za obavljanje poslova državne uprave Proračuna iznosi preko 500.000 (petsto tisuća) kuna 
prenijetih u djelokrug tijela općine.pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u 
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz iznosu od 500.000 (petsto tisuća) kuna.
samoupravnog djelokruga općine ima pravo Na referendum iz stavka 2. ovoga članka shodno se 
obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim 
ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne 
propisi, te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.
od 15 dana otkloni uočene nedostatke.Prijedlog za raspisivanje referenduma za o razrješenju 
Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik općinskog načelnika i njegovog zamjenika može 
dužan je u roku od 8 dana o tome obavijestiti ponijeti najmanje 1/3 članova predstavničkog tijela.
predstojnika ureda državne uprave u Županiji, te Odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju 
čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za općinskog načelnika i njegovog zamjenika donosi se 
nadzor nad zakonitošću rada tijela Općinskog vijeća.većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
općinski načelnik obavlja poslove utvrđene Statutom Ako na referendumu po pitanju iz stavka 1. ovog 
općine u skladu sa zakonom.  članka bude donesena odluka o razrješenju općinskog 
 načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje 

danom objave rezultata referenduma, a Vlada 
VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Republike Hrvatske imenovat će povjerenika  Vlade 

Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 
Opće odredbenadležnosti općinskog načelnika.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o 
Članak 51.razrješenju općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka 
Općinsko vijeće, na temelju prava i ovlaštenja mandata  općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
utvrđenih zakonima Republike Hrvatske i ovim Referendum iz stavka 2. ovoga članka ne smije se 
Poslovnikom donosi Statut kao temeljni akt općine, raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije 
odluke, povelje, preporuke i zaključke te daje održanog referenduma o istom pitanju.
vjerodostojna tumačenja općih akata odnosno odluka. 

Članak 49.

Članak 52.Birači upisani u popis birača općine (20%) imaju 
pravo Općinskom vijeću predložiti raspisivanje 

Općinsko vijeće može odlukom, poveljom, referenduma o pitanju razrješenja općinskog 
zahvalnicom ili drugim aktom domaćem ili stranom načelnika i njegovog zamjenika.
državljaninu ili organizaciji odati priznanje za njihov Odluku o raspisivanju referenduma Općinsko vijeća 
rad koji je od osobitog interesa za općinu Brodski mora donijeti u roku od 30 dana od prijema prijedloga.  
Stupnik. Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se 

Strana:  899Broj:  8 »SLUŽBENI  VJESNIK«



Prijedlog priznanja Općinskog vijeća podnosi zauzimaju stajališta, izražavaju mišljenja i podnose 
predsjednik Općinskog vijeća. prijedloge.

Radna tijela Općinskog vijeća donose i druge akte u 
okviru ovlaštenja utvrđenih zakonom i drugim 

Članak 53. propisom.

Odluka se donosi kao akt uređivanja unutarnjeg 
ustrojstva, način rada i odnosa u Općinskom vijeću. Članak 58.
Odlukom, kao aktom ostvarivanja prava Općinskog 
vijeća, odlučuje se o izboru odnosno imenovanju, Tekst općih i drugih akata potpisuje predsjednik 
razrješenju i opozivu, o imenovanju u određena tijela, Općinskog vijeća.
o potvrdi akata organizacija i zajednica ili o davanju Zaključke i druge akte koje donose  radna tijela 
suglasnosti na takve akte kad je to određeno zakonom Općinskog vijeća potpisuje predsjednik tijela koje je 
te obavljaju druga zakonom utvrđena prava. donijelo zaključke i druge akte.
Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi od 
važnosti za građane, pravne osobe i udruge građana, 
utvrđuju njihova prava i obveze, te druga pitanja od Članak 59.
općeg interesa za općinu, kad je to propisano zakonom 
ili Statutom. Na izvornike općih i drugih akata Općinskog vijeća 

stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom općeg i drugog akta Općinskog vijeća 

Članak 54. razumijeva se onaj  tekst  općeg i drugog akta, koji je 
donesen na sjednici Općinskog vijeća.

Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, način Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u općini.
rada i odnosi u Općinskom vijeću ili obavljaju druga O izradi izvornika akata Općinskog vijeća, o 
opća ovlaštenja donose se u obliku odluke, poslovnika stavljanju pečata na izvornike tih akata, o čuvanju 
ili pravilnika. izvornika  i o njihovoj evidenciji brine se Jedinstveni 

upravni odjel općine.

Članak 55.
Članak 60.

Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke i 
pritužbe o nepravilnostima u radu tijela koja imaju Opći akti Općinskog vijeća, vjerodostojno tumačenje 
javne ovlasti s prijedlogom za njihovo razrješenje. općih akata, odluke o izboru, odnosno imenovanju, 

razrješenju  i  opozivu dužnosnika koje bira ili 
imenuje Općinsko vijeće,  objavljuju se u 

Članak 56. “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije” 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela daje, na  

Zaključcima Općinsko vijeće utvrđuje stajališta o osnovi izvornika akta Općinskog vijeća, ispravke 
određenim događajima i pojavama. pogrešaka u objavljenom tekstu toga akta.
Na osnovi ocjene stanja u pojedinoj oblasti 
zaključcima se mogu zauzimati stajališta, izražavati Članak 61.
mišljenja ili utvrđivati obveze općinskog načelnika. 
 Ako predsjednik Općinskog vijeća ustanovi da 

podneseni prijedlog akta Općinskom vijeću, odnosno 
Članak 57. raščlamba, izvješće ili drugi akt nije sastavljen u 

skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od 
Radna tijela Općinskog vijeća mogu, u okviru svojega predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi 
djelokruga, donositi zaključke o svojem radu i o radu prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.
Jedinstvenog upravnog odjela općine, kojima Za vrijeme dok predlagatelj ne otkloni nedostatke 
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akta, ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđenih mišljenja i prijedlozi dostavljaju se predlagatelju koji 
ovim Poslovnikom, a ako nedostaci akta ne budu je obvezan pri izradi prijedloga  akta uzeti ih u  obzir te 
otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog posebno obrazložiti one koje nije mogao prihvatiti.
akta uskladi, smatrat će se da akt i nije podnesen 
Općinskom vijeću.

Prijedlog općeg akta

Postupak donošenja općih i drugih akata Sadržaj prijedloga akta
Općinskog vijeća

Članak 66.
Pokretanje postupka

Prijedlog općeg akta sadrži:
Članak 62.

! zakonsku osnovu donošenja akta, 
Postupak donošenja općih i drugih akata pokreće se ! ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju 
dostavom prijedloga akata predsjedniku Općinskog urediti aktom te posljedice koje će 
vijeća. donošenjem akta proisteći,

! ocjenu i izvore potrebnih sredstava za 
provođenje akta,

Članak 63. ! tekst prijedloga akta, s obrazloženjem,
! tekst odredbi važećeg akta koji se mijenjaju, 

Pravo predlagati akte ima svaki vijećnik u Općinskom odnosno dopunjuju ako se predlaže izmjena 
vijeću, klubovi vijećnika  u Općinskom vijeću, radna ili dopuna akta.
tijela Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Uz prijedlog akta predlagatelj može dostaviti i 
odgovarajuću dokumentaciju, posebice stručna 

Članak 64. mišljenja, i druge akte kojima obrazlaže svoj 
prijedlog.

Predlagatelji akata, mogu se prilikom ukazivanja na 
potrebu donošenja određenog akta, pozivati i na 
predstavke ili prijedloge koje, u skladu sa zakonom Članak 67.
imaju pravo podnositi građani a u svom sadržaju 
ukazuju na potrebu donošenja ili izmjene pojedinog Tekst prijedloga  općeg akta sadrži rješenja u obliku 
akta. pravnih odredbi.

Pojedina se rješenja mogu predložiti alternativno, s 
potrebnim obrazloženjima svake od predloženih 

Članak 65. alternativa.
U obrazloženju prijedloga akta daje se objašnjenje 

Općinsko vijeće može posebnim zaključkom odrediti pojedinih odredbi  koje sadrži prijedlog akta.
da se u radnim tijelima provede, na osnovi prikaza 
stanja u pojedinim područjima, te izloženih teza o 
mogućim normativnim rješenjima, a uz potrebna Podnošenje i upućivanje prijedloga
obrazloženja, prethodna rasprava o razlozima 
donošenja akta i o osnovnim pitanjima koje treba Članak 68.
urediti aktom.
Prijedlog za provođenje prethodne rasprave može Postupak donošenja akta pokreće se u obliku 
podnijeti ovlašteni  predlagatelj zakona. prijedloga akta s tekstom prijedloga akta, a mora 
Prethodna se rasprava može provesti i na sjednici sadržavati sve sastojke iz članka 66. ovog Poslovnika.
Općinskog vijeća. Predlagatelj akta obvezan je izvijestiti predsjednika 
Nakon provedene prethodne rasprave sva stajališta, Općinskog vijeća tko će u radnim tijelima i u 

Strana:  901Broj:  8 »SLUŽBENI  VJESNIK«



Općinskom vijeću davati obavještenja i objašnjenja, Članak 73.
odnosno potrebna obrazloženja o podnesenom 
prijedlogu akta. Izvješća se radnih tijela upućuju predsjedniku 

Općinskog vijeća, koji ih dostavlja predlagatelju 
akata, predsjednicima radnih tijela i vijećnicima.

Članak 69.

Predsjednik Općinskog vijeća upućuje primljeni Članak 74.
prijedlog akta predsjednicima svih radnih tijela, svim 
vijećnicima i općinskom načelniku ako nije Radno tijelo, kad razmotri prijedlog akta, određuje 
predlagatelj. izvjestitelja koje će na sjednici Općinskog vijeća 

izlagati stajališta, mišljenja i primjedbe, te obrazlagati 
prijedloge tog tijela.

d) Razmatranje prijedloga u radnim tijelima

Članak 70. e) Rasprava o prijedlogu akta na sjednici 
Općinskog vijeća

Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici Općinskog 
vijeća, predsjednik matičnog radnog tijela i Odbora za Članak 75.
Statut i Poslovnik dužni su prijedlog akta uvrstiti u 
dnevni red sjednice radnog tijela i provesti raspravu. O prijedlogu za donošenje akta Općinsko vijeće će 
Radna tijela izjašnjavaju se o svim elementima raspravljati najkasnije u roku 30 dana od podnošenja 
prijedloga akta, a Odbor za Statut i Poslovnik i o prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.
zakonskim osnovama akta. Rasprava o prijedlogu obuhvaća uvodno izlaganje 

predlagatelja, raspravu o pojedinostima koja 
uključuje i raspravu o tekstu prijedloga odluke, 

Članak 71. raspravu o stajalištima radnih tijela koja su razmatrala 
prijedlog, raspravu o podnijetim prijedlozima za 

Ako se prijedlogom akta stvaraju materijalne obveze, izmjenu, te  odlučivanje o prijedlozima za izmjenu i 
Općinsko vijeće ne može odlučivati o prijedlogu akta donošenje akta.
prije nego  utvrdi da se za ispunjenje tih obveza mogu 
osigurati financijska sredstva. 

Članak 76.

Članak 72. Predlagatelj akta, odnosno predstavnici koje on odredi 
osim usmenog izlaganja na početku rasprave imaju 

Kad razmotri prijedlog akta, matično radno tijelo prava davati objašnjenja, iznositi mišljenja i 
podnosi svoje izvješće Općinskom vijeću s izjašnjavati se o iznesenim mišljenjima, primjedbama 
mišljenjem, primjedbama i prijedlozima iznesenim u i prijedlozima tijekom cijele rasprave.
tijeku njegovog razmatranja. Usmeno izlaganje na početku  rasprave može 
Matično radno tijelo će razmotriti mišljenja, podnijeti samo predlagatelj ili jedan od predstavnika. 
primjedbe i prijedloge koje su mu dostavila druga Predlagatelj akta, odnosno predstavnici koje on 
radna tijela koja su razmatrala prijedlog. U izvješću odredi, može povući prijedlog akta do zaključenja 
koje podnosi Općinskom vijeću, matično radno tijelo rasprave.
izražava  i svoje stajalište o mišljenju, primjedbama i 
prijedlozima tih radnih tijela.

Članak 77.

Izvjestitelj radnog tijela koje je razmotrilo prijedlog 
akta može iznositi mišljenja, primjedbe i prijedloge 
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koje je zauzelo radno tijelo. Članak 82.

O prijedlogu iz članka 81. ovog Poslovnika odlučuje 
Članak 78. se  prilikom utvrđivanja dnevnog reda na početku 

sjednice, a može se odlučivati i tijekom  utvrđivanja 
Općinski načelnik može zatražiti riječ tijekom cijele dopune dnevnog reda.
rasprave u Općinskom vijeću i kada prijedlog akta nije Ako predsjednik Općinskog vijeća nije unio u 
podnio. prijedlog dnevnog reda sjednice prijedlog da se akt 

donese po hitnom postupku, a prijedlog je podnesen u 
rokovima i na način određen ovim Poslovnikom, na 

Članak 79. zahtjev predlagatelja akta, akt se uvrštava u dnevni 
red, a nakon toga odlučuje se o prijedlogu za hitni 

Na sjednici Općinskog vijeća o prijedlogu akta, vodi postupak.
se u pravilo objedinjeno, opća rasprava i rasprava o Ako ne bude prihvaćen prijedlog za hitni postupak, akt 
pojedinostima. za koji se predlagalo donošenje po hitnom postupku 

donosi se na način za redovno donošenje akta 
Općinskog vijeća.

Članak 80.

Opća rasprava o prijedlogu akta vodi se na način da g) Prijedlozi za izmjenu i dopunu prijedloga 
vijećnici iznose svoja mišljenja o osnovnim pitanjima akata
koje treba urediti aktom, o zakonskom ovlaštenju da 
se predloženi odnosi urede aktom i o opsegu i načinu Članak 83.
uređivanja tih odnosa.
Rasprava o pojedinostima vodi se na  taj način što se Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta 
raspravlja i o tekstu prijedloga akta. podnosi se pisano s obrazloženjem.
Po završenoj raspravi i odlučivanju o prijedlozima za Pravo podnošenja prijedloga za izmjenu i dopunu 
izmjenu, odlučuje se o donošenju akta. imaju ovlašteni predlagatelji akata.
 

f) Donošenje akata po hitnom postupku Članak 84.

Članak 81. Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta upućuje 
se predsjedniku Općinskog vijeća do kraja rasprave na 

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku, sjednici Općinskog vijeća.
samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi  
osobito opravdani razlozi, odnosno kada je to nužno 
radi sprječavanja ili otklanjanja većih posljedica i Članak 85.
poremećaja.
Prijedlog da se akt donese po hitnom postupku Predsjednik Općinskog vijeća odmah dostavlja 
podnosi se  predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije podnesene prijedloge za izmjenu i dopunu akata 
do utvrđivanja dnevnog reda na sjednici. Predsjednik vijećnicima, predlagatelju akata  i općinskom 
Općinskog vijeća bez odgađanja upućuje prijedlog da načelniku  kada ono nije predlagatelj akata.
se akt donese po hitnom postupku predsjednicima 
radnih tijela, svim vijećnicima, te načelniku ako nije 
predlagatelj. Članak 86.

Iznimno, ako se većina nazočnih vijećnika s tim složi, 
vijećnik može podnijeti prijedlog za izmjenu i dopunu 
prijedloga akta i na samoj sjednici u tijeku rasprave, u 
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pisanom ili usmenom obliku uz prethodno izmjenu i dopunu se glasuje po redosljedu koji odredi  
obrazloženje. predsjedatelj Općinskog vijeća, bez rasprave.

Ako je na jedan članak prijedloga akta podneseno više 
prijedloga za izmjenu i dopunu identičnog sadržaja, 

Članak 87. glasuje se samo o prvom od njih.
Ako se za isti članak prihvati  više prijedloga za 

Ako su podneseni prijedlozi takve naravi da bitno izmjenu i dopunu koji se međusobno isključuju  
mijenjaju ili odstupaju od prijedloga akta, Općinsko prihvaćen je prijedlog za izmjenu i dopunu koji je po 
vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se redoslijedu posljednji prihvaćen.
vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu 
prije odlučivanja.
Glasovanje o prijedlozima za izmjenu i dopunu akata Članak 90.
će se odgoditi ako to zatraži predstavnik predlagatelja 
i općinski načelnik, neovisno je li ono predlagatelj Prijedlog za izmjenu i dopunu  prihvaćen na sjednici 
akta. Općinskog vijeća, postaje sastavni dio prijedloga akta 

o kome se odlučuje.

Članak 88.
h) Vjerodostojno tumačenje akata 

O prijedlozima za izmjenu i dopunu izjašnjava se 
predlagatelj i općinski načelnik, neovisno je li Članak 91.
predlagatelj akta ili  ne.
Izjašnjavanje prema stavku 1. ovoga članka je u Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja akta 
pravilu usmeno. može podnijeti ovlašteni predlagatelj akta.
Nakon očitovanja predlagatelja o pojedinom 
prijedlogu na očitovanje predlagatelja može se 
osvrnuti samo podnositelj prijedloga a njegov govor Članak 92.
ne može trajati dulje od 2 minute.

Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja akta 
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća, a mora 

Članak 89. sadržavati naziv akta, naznaku odredbe za koju se traži 
tumačenje i razloge za to.

Prijedlog, koji je podnesen u roku iz članka 82. ovoga Predsjednik Općinskog vijeća upućuje prijedlog za 
Poslovnika, postaje sastavnim dijelom prijedloga akta davanje vjerodostojnog tumačenja akta općinskom 
i o njemu se odvojeno ne glasuje: načelniku radi ocjene njegove osnovanosti.

Općinski načelnik je dužan, u roku od 15 dana, 
! ako ga je podnio predlagatelj akta dostaviti mišljenje predsjedniku Općinskog vijeća.
! ako se s prijedlogom suglasio predlagatelj Ako općinski načelnik ne dostavi mišljenje u 

akta. propisanom roku smatrat će se da je suglasno s 
prijedlogom za davanje vjerodostojnog tumačenja.

Ako vijećnik zatraži da se o pojedinom prijedlogu iz 
stavka 1. ovoga  članka posebno izjašnjava, o tom se 
prijedlogu glasuje odvojeno. Članak 93.
Ako prijedlog akta nije podnio općinski načelnik, o 
prijedlogu s kojim se nije suglasio općinski načelnik Ako utvrdi da je prijedlog osnovan, općinski načelnik 
glasuje se odvojeno. će utvrditi prijedlog teksta vjerodostojnog tumačenja 
O prijedlozima se glasuje prema redosljedu članaka koji sa svojim izvješćem podnosi Općinskom vijeću.
prijedloga akata na koje se odnose. Ako općinski načelnik ocijeni da prijedlog za davanje 
Ako je na jedan članak prijedloga akta podneseno više vjerodostojnog tumačenja nije osnovan, ono će o tome 
prijedloga za izmjenu i dopunu o prijedlozima za izvijestiti Općinsko vijeće koje povodom toga 
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izvješća donosi odluke. odgovoriti.
Odgovor na postavljeno pitanje, u pravilu traje dvije 
minute a ako je to zbog složenosti pitanja potrebno, 

VIJEĆNIČKA PITANJA odgovor može trajati do četiri minute.

Članak 94.
Članak 98.

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 
općinskom načelniku o stanju u pojedinim Općinski načelnik kome je postavljeno vijećničko 
područjima društvenog života, te o izvršavanju pitanje, može odbiti odgovor na postavljeno pitanje 
zakona, općih i drugih akata Općinskog vijeća. ako se to pitanje ne odnosi na njegov rad ili na poslove 
Vijećnička pitanja mogu se postavljati usmeno i u iz njegova djelokruga.
pisanom obliku. 
Vijećnik je dužan navesti kome upućuje vijeć
ničko pitanje. Članak 99.

Ako je odgovor povjerljive naravi, općinski načelnik 
Usmena vijećnička pitanja može predložiti da odgovori neposredno vijećniku  ili 

na zatvorenoj sjednici  radnog tijela  u čijem je 
Članak 95. djelokrugu to pitanje.

Usmena pitanja općinskom načelniku vijećnici mogu 
postavljati na sjednicama Općinskog vijeća. Pisana vjećnička pitanja
Redoslijed za postavljanje pitanja određuje se prema 
redoslijedu prijave vijećnika, koji žele postaviti Članak 100.
vijećničko pitanje.
Vijećnik može postaviti dva pitanja. Ono mora biti Vijećnici mogu, posredovanjem predsjednika 
kratko i jasno formulirano i u pravilu takvo da se na Općinskog vijeća, postavljati vijećnička  pitanja u 
njega može odgovoriti odmah bez pripreme. pisanom obliku, a nakon dobivenog odgovora i 
Nakon dobivenog odgovora vijećnik može iznijeti dopunska vijećnička pitanja.
mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje.
Vijećnik, koji nije postavio vijećničko pitanje može 
tražiti riječ da bi odgovorio na navod koji je u Članak 101.
odgovoru na vijećničko pitanje iznio općinski 
načelnik. Vijećničko pitanje mora bit postavljeno u skladu s 
Postavljanje pitanja ne može trajati duže od dvije odredbama ovog Poslovnika.
minute. Ako postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama 

Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća će pozvati 
vijećnika da svoje pitanje uskladi s odredbama 

Članak 96. Poslovnika. Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s 
odredbama ovoga Poslovnika, predsjednik 

Na pitanja upućena općinskom načelniku odgovara Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti općinskom 
načelnik. načelniku i o tome će izvijestiti vijećnika.

Članak 97. Članak 102.

Općinski načelnik dužan je odgovoriti na postavljeno Pisani odgovor na pitanje postavljeno u pisanom 
pitanje na istoj sjednici na kojoj je vijećničko pitanje obliku daje se u roku od 30 dana od dana kada je 
postavljeno ili navesti razloge zbog kojih ne može pitanje dostavljeno općinskom načelniku. 
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U istom roku općinski načelnik dužan je odgovoriti na Članak 106.
usmeno postavljeno pitanje, ako vijećnik nije dobio 
odgovor na sjednici Općinskog vijeća ili je zatražio Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 
pisani odgovor. Općinskog vijeća.
Ako općinski načelnik ne može odgovoriti u roku iz 
stavka 1. ovoga članka dužan je, preko predsjednika 
Općinskog vijeća izvijestiti vijećnika o razlozima Članak 107.
zbog kojih to ne može učiniti i vremenu kada će 
dostaviti odgovor. Kada Općinsko vijeće redovito zasjeda, sjednice 

Općinskog vijeća održavaju se jednom u tri mjeseca a 
ako je to potrebno i češće.

Članak 103. Za redovite sjednice dostavlja se vijećnicima 
prijedlog dnevnog reda 5 dana prije održavanja 

Općinski načelnik dostavlja pisani odgovor vijećniku sjednice a za svaku točku dnevnog reda određuje se 
na vijećničko pitanje posredovanjem predsjednika izvjestitelj.
Općinskog vijeća. Iznimno, predsjednik Općinskog vijeća može, u 
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor slučajevima kada je neophodno donijeti pojedini akt 
svim vijećnicima. po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju drugi 

osobito opravdani razlozi, sazvati sjednicu Općinskog 
vijeća u roku kraćem od 5 dana, a dnevni red za tu 

Članak 104. sjednicu može predložiti i na samoj sjednici.

Ako općinski načelnik ne odgovori na vijećničko 
pitanje prema članku 100. ovoga Poslovnika, Članak 108.
predsjednik Općinskog vijeća će na kraju vremena 
određenog za postavljanje vijećničkih pitanja, Ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije, sjednice 
izvijestiti vijećnike o pitanjima na koja općinski Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni 
načelnik nije dostavio odgovor u propisanom roku i dnevni red, a redni broj sjednice određuje se u nizu za 
zahtijevati da se u roku od 8 dana dostavi odgovor. sjednice koje se održavaju redovitom i izvanrednom  

zasjedanju, tijekom jednog saziva Općinskog vijeća.

P O S L O V N I  R E D  N A S J E D N I C A M A 
OPĆINSKOG VIJEĆA Dnevni red

Sazivanje sjednice Članak 109.

Članak 105. Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže 
predsjednik Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće zasjeda po potrebi, a najmanje Ako je dnevni red sjednice predložen u pisanom 
jednom u tri mjeseca. obliku uz poziv za sjednicu, predsjednik Općinskog 
Na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijeća može na samoj sjednici mijenjati prijedlog 
vijećnika predsjednik Općinskog vijeća dužan je dnevnog reda, na način što će iz predloženoga 
sazvati sjednicu Općinskog vijeća u roku od 15 dana dnevnog reda izostaviti i pojedine teme ili dopuniti 
od dana kad zaprimi zahtjev. dnevni red novim temama. Tako izmijenjen i 
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove dopunjen dnevni red dostavlja se vijećnicima u obliku 
sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će konačnog prijedloga dnevnog reda.
sazvati općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana. Na predloženi dnevni red, koji je upućen uz poziv za 

sjednicu, vijećnik ili drugi predlagatelj akta može 
podnijeti pisani prigovor najkasnije jedan dan prije 
zakazane sjednice Općinskog vijeća. Pisani prigovor 
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na predloženi dnevni red može se podnijeti ako kojim su se prijavili.
predsjednik Općinskog vijeća nije uvrstio u prijedlog Neovisno o redoslijedu vijećnik može dobiti riječkada 
dnevnog reda teme koje su upućene u postupak na želi govoriti o povredi  
način propisan ovim  Poslovnikom. Ako je prigovor Poslovnika, kada želi ispraviti navod za koji drži da je 
opravdan, tema se uvrštava u dnevni red bez rasprave. netočan, te za repliku.
Na sjednici Općinskog vijeća, vijećnik ili drugi Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru 
predlagatelj akta može podnijeti prigovor samo na one samo predsjedatelj. Predsjedatelj se brine da govornik 
točke dnevnog reda koje nije sadržavao prijedlog ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
dnevnog reda upućen uz poziv za  sjednicu ili koje su 
izostavljene u konačnom prijedlogu dnevnog reda a 
bile su sadržane u prijedlogu dnevnog reda upućenog Članak 114.
uz poziv za sjednicu.
O podnesenim prigovorima na izmjene dnevnog reda Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika 
odlučuje se na sjednici bez rasprave. predsjedatelj daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog 

vijećnika ne može trajati dulje od jedne minute, a 
vijećnik odmah mora navesti članak Poslovnika o 

Članak 110. čijoj povredi govori. Predsjedatelj je dužan poslije 
iznesenog prigovora dati objašnjenje.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se, u Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio netočan 
pravilu, na početku sjednice. navod, predsjedatelj će mu dati riječ čim završi govor 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je predložiti onoga koji je iznio navod. Vijećnik se u svom govoru 
dopunu dnevnog reda kada to traži, tijekom sjednice, u mora ograničiti na ispravak, u protivnom će mu 
pisanom ili usmenom obliku 1/3 ukupnog broja predsjedatelj oduzeti riječ, a vijećnikov govor ne 
vijećnika Općinskog vijeća. može trajati dulje od jedne minute.

Ako vijećnik zatraži riječ da bi odgovorio na navod iz 
izlaganja prethodnog govornika (replika), 

Predsjedanje i sudjelovanje predsjedatelj će mu dati riječ čim završi govor onoga 
koji je navod iznio. Replika vijećnika, odnosno govor 

Članak 111. na repliku ne može trajati dulje od dvije minute. 

Sjednici Općinskog vijeća predsjeda predsjednik 
Općinskog vijeća, a kad je on odsutan ili spriječen, Članak 115.
sjednici predsjeda potpredsjednik Općinskog vijeća.
Sjednici, kao gosti mogu prisustvovati  svi oni koje je Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se 
pozvao predsjednik Općinskog vijeća. raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Na sjednici može  održati govor i državni dužnosnik Ako se govornik udalji od teme dnevnog reda, 
kao gost, na poziv predsjednika Općinskog vijeća. predsjedatelj će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije drugog  poziva ne drži teme 
dnevnog reda, predsjedatelj će mu oduzeti riječ. U tom 

Članak 112. slučaju vijećnik više ne može sudjelovati u raspravi o 
toj temi dnevnog reda.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što 
zatraži i dobije riječ od predsjedatelja sjednice. Članak 116.
Prijave za govor podnose se neposredno prije početka 
rasprave. Vijećnik u raspravi, u pravilu, može govoriti najdulje 

10 minuta a predstavnici klubova 15 minuta. Iznimno 
zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da 

Članak 113. pojedini predstavnik kluba ili vijećnik može govoriti i 
dulje.

Predsjedatelj daje vijećnicima riječ po redoslijedu Vijećnik koji se prijavio za govor i nije bio nazočan u 
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vijećnici kada je pozvan, gubi pravo govoriti o temi Članak 119.
dnevnog reda za koju se prijavio.
Nakon što svi vijećnici koji su se prijavili za raspravu Opomena s oduzimanjem riječi izriče se vijećniku koji 
završe svoj govor, predstavnici klubova vijećnika i nakon izricanja opomene svojim govorom ili 
mogu ponovno tražiti i tada mogu govoriti najviše 5 ponašanjem nastavi kršiti odredbe Poslovnika zbog 
minuta neovisno o tome je li predstavnik kluba čega mu je već izrečena opomena.
vijećnika već sudjelovao u raspravi o toj temi dnevnog Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se vijećniku i 
reda. kada svojim govorom vrijeđa hrvatski narod, vjerske 
 Prije donošenja odluke, Klub vijećnika ili 1/3 zajednice i nacionalne manjine.
vijećnika može zatražiti stanku od 5 minuta.
 Da bi se glasovalo o prijedlogu pojedinog vijećnika 
potrebna je da ga podrži najmanje 1/3 vijećnika. Članak 120.

Vijećniku se izriče stegovna mjera udaljenja sa 
Održavanje reda i stegovne mjere sjednice Općinskog vijeća kada je svojim ponašanjem 

toliko narušio red i prekršio odredbe ovoga 
Članak 117. Poslovnika o radu na sjednici da je daljnje održavanje 

sjednice dovedeno u pitanje.
Red na sjednici osigurava predsjedatelj. Stegovna mjera udaljenja sa sjednice može se izreći za 
Za remećenje reda na sjednici predsjedatelj može vrijeme trajanja  rasprave i odlučivanja o jednoj ili 
vijećniku izreći stegovne mjere: više točaka dnevnog reda ili za dan kada mu je 

izrečena stegovna mjera udaljenja sa sjednice.
! Opomenu, Kada je vijećniku izrečena stegovna mjera udaljenja 
! Opomenu s oduzimanjem riječi, sa sjednice Općinskog vijeća, vijećnik je dužan 
! Udaljenja sa sjednice. odmah napustiti sjednicu, a ako to ne učini, 

predsjedatelj mu može izreći stegovnu mjeru u 
Stegovne mjere iz stavka 2. ovoga članka su izvršne i o dvostrukom trajanju.
njima se ne vodi rasprava. Ako se vijećnik niti nakon izricanja mjere iz stavka 3. 

ovoga članka, ne udalji sa sjednice, predsjedatelj će 
prekinuti sjednicu i naložiti da se vijećnik udalji iz 

Članak 118. dvorane za sjednicu. U tom slučaju predsjedatelj može 
zatražiti od nadležnih redarstvenika da vijećnika 

Vijećniku se izriče opomena ako: udalji iz dvorane.
Predsjedatelj može od nadležnih  redarstvenika 

! se u svom govoru ne drži teme o kojoj se zatražiti da vijećniku, kojemu je izrečena mjera 
raspravlja, udaljenja sa sjednice, onemogući ulazak u dvoranu 

! govori, a nije dobio odobrenje predsjedatelja, dok traje stegovna mjera.
! svojim upadicama ili na drugi način ometa 

govornika,
! se javi za povredu Poslovnika ili ispravak Članak 121.

netočnog navoda, a započne  govoriti o 
drugoj temi za koju nije dobio riječ, Protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice 

! omalovažava ili vrijeđa predsjedatelja ili Općinskog vijeća  vijećnik ima pravo prigovora.
druge vijećnike, Prigovor se podnosi predsjedniku Općinskog vijeća 

! svojim ponašanjem odstupa od općih pravila najkasnije u roku  od 24 sata od izricanja stegovne 
ponašanja u  Općinskom vijeću, mjere, a predsjednik ga upućuje svim vijećnicima.

! na drugi način remeti red na sjednici. Predsjedatelj unosi prigovor u dnevni red za prvu 
iduću sjednicu.
Odluku o prigovoru Općinsko vijeće donosi većinom 
glasova nazočnih vijećnika bez rasprave, time da 
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pravo govora ima samo vijećnik koji je podnio Članak 127.
prigovor.

Na sjednici se o svakoj temi utvrđenoga dnevnog reda 
najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako je ovim 

Članak 122. Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.
Na prijedlog predsjedatelja o dvije ili više točaka 

Općinsko vijeće može po prigovoru: utvrđenog dnevnog reda može se provesti objedinjena 
rasprava.

! potvrditi izrečenu stegovnu mjeru,
! ukinuti stegovnu mjeru.

Članak 128.
Odluka Općinskog vijeća je konačna.

Predsjedatelj zaključuje raspravu kada utvrdi da nema 
više prijavljenih govornika.

Članak 123. Predsjedatelj zaključuje sjednicu, u pravilu, kada se 
iscrpi utvrđeni dnevni red sjednice.

Predsjedatelj može zatražiti da se iz dvorane udalji  
svaki slušatelj koji narušava red. U tom slučaju 
predsjedatelj može od nadležnih redarstvenika Odlučivanje
zatražiti udaljenje iz dvorane slušatelja ili posjetitelja 
koji narušava red na sjednici. Članak 129.

Za donošenje odluka na sjednici Općinskog vijeća 
Tijek sjednice potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u 

slučajevima kada je zakonom ili ovim Poslovnikom 
Članak  124. drukčije određeno.

Prigodom svakog odlučivanja, u pravilu, predsjedatelj 
Prije početka sjednice vijećnici se upisuju u utvrđuje broj nazočnih.
evidenciju nazočnih sjednici.

Članak 130.
Članak 125.

Odluke, rezolucije, zaključke i druge akte Općinsko 
Nakon otvaranja sjednice predsjedatelj daje potrebna vijeće donosi većinom glasova, ukoliko je na sjednici 
objašnjenja u vezi s radom sjednice i obavještenja o Općinskog vijeća nazočna većina vijećnika osim ako 
drugim prethodnim pitanjima. zakonom i ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.

Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće 
Članak 126. donosi:

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prilazi se na ! Statut općine,
raspravu o pojedinim temama dnevnog reda i to redom  ! Proračun općine,
koji je utvrđen u dnevnom redu. ! Obračun Proračuna općine,
Rasprava o pojedinim temama iz utvrđenog dnevnog ! Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 
reda vodi se bez obzira na broj nazočnih vijećnika. potpredsjednika Općinskog vijeća,
U raspravi o temama utvrđenog dnevnog reda, svoja ! Poslovnik Općinskog vijeća,
stajališta mogu iznijeti  i predstavnici klubova ! Odluku o zaduživanju i davanju jamstava.
vijećnika s tim da u redoslijedu govornika imaju ! Odluku o raspisivanju referenduma o 
prednost. razrješenju općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika.
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Glasovanje Članak 134.

Članak 131. Predsjedatelju kod tajnog glasovanja pomaže i 
određeni broj vijećnika.

Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Općinsko Vijećnici koji pomažu predsjedatelju u provođenju 
vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno. tajnog glasovanja predaju vijećnicima glasačke 
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili listiće. 
poimeničnim glasovanjem. Predaju glasačkog listića bilježi na popisu vijećnika 
Poimenično glasovanje provodi se kada to zatraži klub zapisničar  na s jednici  Općinskog vi jeća 
vijećnika ili predlagatelj akta. zaokruživanjem rednog broja ispred imena vijećnika 
Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da kojemu pripada glasački listić.
predsjedatelj prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je 
“za” prijedlog, zatim tko je “protiv” prijedloga,  te tko 
se “uzdržao” od glasovanja. Članak 135.
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se “za” ili 
“protiv”. Glasačka kutija i mjesto gdje će se postaviti određuje 
Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ako se predsjedatelj.
prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo Glasovanju kod svake glasačke kutije prisustvuje 
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih jedan od vijećnika izabranih da pomažu 
vijećnika, predsjedatelj može  odmah konstatirati da predsjedatelju.
je amandman  odbijen.
Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki 
prozvani vijećnik ustane i izgovara “za” ili “protiv” Članak 136.
prijedloga, odnosno “uzdržan”.
Vijećnike proziva i glasove broji predsjedatelj. U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida 

radi pripreme novih glasačkih listića.

Članak 132.
Članak 137.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje je li pojedina 
odluka dobila potrebnu većinu glasova i objavljuje Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim 
rezultat glasovanja. listićem, i to osobno.
Na zahtjev jednog vijećnika,  koji zatraži  provjeru Vijećnik glasuje tako da na glasačkom listiću 
glasovanja, predsjedatelj nalaže brojenje i ponovno zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za koga 
objavljuje rezultat glasovanja.  glasuje.
Provjera glasovanja mora se zatražiti prije nego što Glasački listić na kojem je zaokružen redni broj ispred 
predsjedatelj utvrdi da je pojedina odluka donesena. imena većeg broja kandidata od broja koji se bira 

smatra se nevažećim.
 Nevažeći je i ne popunjeni glasački listić, kao i listić 

Članak 133. na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački 
listić koji je tako popunjen da se ne može sa  

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. sigurnošću  utvrditi za koje je kandidate glasovao 
Glasački listići su iste veličine, boje i oblika i ovjereni vijećnik.
su pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena 
su abecednim redom. Članak 138.

Nakon što su nazočni vijećnici predali glasačke listiće 
i nakon što je predsjedatelj objavio da je glasovanje 
završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata 
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glasovanja u dvorani u kojoj se održava sjednica. Članak 143.
Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi predanih 
glasačkih listića. Ako prilikom glasovanja potrebnu većinu ne dobije 
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjedatelj u broj kandidata koji se bira, glasovanje se ponavlja za 
nazočnosti vijećnika koji su mu pomogli kod kandidate koji nisu dobili potrebnu većinu.
glasovanja. U prvom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati 

kandidati koji su dobili manje od petine  glasova 
nazočnih vijećnika.

Članak 139. U drugom ponavljanju glasovanja ne mogu 
sudjelovati kandidati koji su dobili manje od trećine 

Predsjedatelj  objavljuje rezultate izbora i imenovanje glasova nazočnih vijećnika.
na istoj sjednici  na kojoj je provedeno tajno Ako ni u drugom ponovljenom glasovanju pojedini 
glasovanje. kandidat ne dobije potrebnu  većinu, prijedlog za 
Predsjedatelj objavljuje koliko je vijećnika od izbor tog kandidata skida se s popisa predloženih 
ukupnog broja vijećnika primilo glasačke listiće, kandidata.
koliko je vijećnika ukupno glasovalo,  koliko je bilo 
nevažećih glasačkih listića, te koliko je vijećnika 
glasovalo za izbor, odnosno imenovanje pojedinog Članak 144.
kandidata.
Iza toga predsjedatelj proglašava koji su kandidati Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća, te 
izabrani ili imenovani. predsjednici, potpredsjednici i članovi radnih tijela 

Općinskog vijeća, biraju se na vrijeme do isteka 
vijećničkog mandata,  odnosno do dana razrješenja.
Razrješenje predsjednika i potpredsjednika !IZBOR  I  IMENOVANJA
Općinskog vijeća mogu predložiti klubovi vijećnika 
ili najmanje 1/3 vijećnika.Članak 140.
Izbor, imenovanje, te razrješenje predsjednika, 
potpredsjednika i članova  radnih tijela Općinskog Općinsko vijeće bira, odnosno imenuje dužnosnike 
vijeća obavlja se na prijedlog Odbora za izbor i Općinskog vijeća i u  određena tijela i organizacije,  te 
imenovanja  ili na prijedlog najmanje 1/5 vijećnika.ostale institucije na temelju prijedloga ovlaštenih 

predlagatelja.

Članak 145.

Članak 141.
Prijedlog kandidata za izbore i imenovanja, odnosno 
razrješenja i opozive Općinskom vijeću podnosi Prije početka glasovanja, predsjedatelj izvješćuje 
Odbor za izbor i imenovanje ako zakonom ili ovim vijećnike o načinu glasovanja i o načinu utvrđivanja 
Poslovnikom nije propisano da prijedlog kandidature rezultata izbora i imenovanja, odnosno razrješenja i 
za izbor ili imenovanja, odnosno prijedlog za opoziva.
razrješenje i opoziv podnosi drugo tijelo ili određeni 
broj vijećnika.

Članak 142.

ZAPISNICIAko se ne može utvrditi koji su kandidati izabrani, 
odnosno imenovani zbog toga što su dva ili više 

Članak 146.kandidata dobili jednak broj glasova, glasovanje se 
ponavlja samo za te kandidate.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice,  
sudjelovanju u raspravi,  te  o donesenim odlukama.
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U zapisnik se unosi  i rezultat glasovanja o pojedinoj dokumenata navedenih u stavku 1. ovoga članka.
temi.
  

Članak 152.
Članak 147.

Sjednica ili pojedini dio sjednice radnih tijela 
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice iznijeti Općinskog vijeća mogu se na temelju odluke radnog 
primjedbe na zapisnik prethodne sjednice. tijela održati bez nazočnosti javnosti.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na 
sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati 
obavit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena. Članak 153.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno 
zapisnik o kojemu su suglasno s prihvaćenim Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju 
primjedbama obavljene izmjene, smatra se pravo pratiti rad Općinskog vijeća i njegovih radnih 
usvojenim. tijela i izvješćivati javnost o njihovom radu.

Na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća  može 
se odlučiti da izvjestitelji tiska i drugih sredstava 

Članak 148. javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednici i ako 
se na njoj raspravlja o nekom pitanju bez prisustva 

Usvojeni zapisnik potpisuju predsjedatelj Općinskog javnosti. O takvom pitanju mogu izvjestitelji tiska i 
vijeća i zapisničar. drugih sredstava priopćavanja davati za javnost samo 

one obavijesti za koje se to na sjednici odluči. Na 
sjednici se može odlučiti da se obavijesti o takvom 

Članak 149. pitanju mogu davati tek nakon isteka određenog roka.

Izvornici zapisnika sjednica Općinskog vijeća čuvaju 
se u Jedinstvenom upravnom odjelu općine a nakon Članak 154.
isteka mandata Općinskog vijeća pohranjuju se u 
pismohrani općine. Radi pružanja pomoći i stvaranja povoljnih uvjeta za 

rad predstavnika tiska i drugih oblika priopćavanja u 
Općinskom vijeću, osigurava im se pravovremena 

JAVNOST  RADA dostava materijala i uvjeti za praćenje rada na 
sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela, razgovori 

Članak 150. s predstavnicima predlagatelja ili s dužnosnicima u 
Općinskom vijeću i drugi kontakti s izvjestiteljima.

Općinsko vijeće izvješćuje javnost o radu Općinskog 
vijeća i odlukama koje je donijelo,  kao i o temama o 
kojima je raspravljalo. Članak 155.
Prijedlozi akata Općinskog vijeća, odnosno akti 
Općinskog vijeća mogu se u cijelosti objaviti u Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o 
sredstvima javnog priopćavanja ili kao posebne rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može 
publikacije. se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva 
 priopćavanja.

Konferencija za tisak održava se na temelju odluke 
Članak 151. predsjednika Općinskog vijeća ili na temelju odluke 

Općinskog vijeća.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i Tiskovnu konferenciju može održati i radno tijelo na 
materijali Općinskog vijeća koji, u skladu s posebnim temelju odluke radnog tijela ili predsjednika radnog 
propisima, nose oznaku tajnosti. tijela, odnosno predsjedatelja radnog tijela.
Vijećnik ne smije, na sjednici, iznositi podatke iz Tiskovnu konferenciju može održati i klub vijećnika.
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OBAVLJANJE STRUČNIH, 29.
ADMINISTRATIVNIH, TEHNIČKIH I 
DRUGIH  POSLOVA ZA POTREBE 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 156.

Jedinstveni upravni odjel općine obavlja stručne, 
administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe 
Općinskog vijeća.

!PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 157.

Na dan stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje 
važiti Poslovnik općine Brodski Stupnik (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 10/01).

Članak 158.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa:012-03/09-01/2
Urbroj:2178/03-02-09-1
Brodski Stupnik, 1. srpnja  2009. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Na  temelju  članka  26.  stavka  1.  Zakona  o  
komunalnom  gospodarstvu  ("NN"  broj  36/95,  
70/97,  128/99,  57/00,  129/00,  59/01,  26/03-
pročišćeni  tekst,  82/04.  i  178/04)  i  članka  29.  
Statuta  općine  Brodski  Stupnik  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/01.  i  
6/04.),Općinsko  vijeće  općine  Brodski  Stupnik  na  
svojoj  2. sjednici održanoj  1.  srpnja  2009.  godine,  
donosi

ODLUKU

o  izmjeni  Odluke  o  priključenju  na  
komunalnu  infrastrukturu  za  opskrbu  pitkom  

vodom

Članak  1.

U  Odluci  o  priključenju  na  komunalnu  
infrastrukturu  za  opskrbu  pitkom  vodom  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  
broj  12/01,  17/02  i  11/04),  točka  D.  Naknada  za  
priključenje,  koja  obuhvaća  članke  10,  11,  12,  13,  
14.  i  15.  brišu  se.

Članak  2.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  Stupnik

Klasa  :  363-01/09-01/20
Urbroj:  2178/03-02-09-1
Brodski  Stupnik,  1.  srpnja  2009.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Nikola  Medved, v.r.
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10. 1. BLAŽENKA LUKETIĆ (HDZ)  za predsjednika
2. JOZO TOMIĆ (HDSSB)  za člana
3. IVAN ZORIĆ (HSP)  za člana

Na temelju članka 33. Statuta općine Donji 
Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» br. 7/04. i 13/05.) i članka 5. Poslovnika II
Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci («Službeni 
vjesnik Brodsko  posavske županije» br. 10/01.) Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
članovi Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci su objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-
na 1. sjednici Općinskog vijeća od 12. lipnja 2009. posavske županije».
godine donijeli

Klasa:023-01/09-01/26
R J E Š E N J E Urbroj:2178/04-01-09-1

Donji Andrijevci, 12. lipnja 2009. godine
o izboru Mandatnog povjerenstva

PREDSJEDATELJ
Dalibor Bošnjaković, dipl. iur., v.r.

I

U Mandatno povjerenstvo izabiru se:

OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI
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11. 12.

Na temelju članka 33. Statuta općine Donji Na temelju članka 33. Statuta općine Donji 
Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» br. 7/04. i 13/05.) i članka 5. stavka 2. županije» br. 7/04. i 13/05.) i članka 6. stavka 4. 
Poslovnika Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci Poslovnika Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci 
(«Službeni vjesnik Brodsko  posavske županije» br. («Službeni vjesnik Brodsko  posavske županije» br. 
10/01.), članovi Općinskog vijeća općine Donji 10/01.), članovi Općinskog vijeća općine Donji 
Andrijevci su na 1. sjednici Općinskog vijeća od 12. Andrijevci na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog 
lipnja 2009. godine donijeli vijeća od 12. lipnja 2009. godine, na prijedlog 

Mandatnog povjerenstva donose
R J E Š E N J E

Z A K L J U Č A K
o izboru predsjednika, potpredsjednika
i članova Odbora za izbor i imenovanja o usvajanju Izvješća Mandatnog povjerenstva

o provedenim izborima za Općinsko vijeće općine
Donji Andrijevci i potvrđivanju mandata 

I izabranim članovima

      U Odbor za izbor i imenovanja izabiru se:
I

1. ŠIMO ZMAIĆ (HDZ)  za predsjednika
2. BRANKO MARIČIĆ (HSU)  za       Usvaja se Izvješće Mandatnog povjerenstva o 
 potpredsjednika provedenim izborima za Općinsko vijeće općine 
3. PERO ARAČIĆ (HSLS)  za člana Donji Andrijevci, održanim 17.5.2009. godine kojim 
4. IVAN ČAMBER (SDP)  za člana je utvrđeno da su za članove Općinskog vijeća općine 
5. IGOR ARAČIĆ (HDSSB)  za člana Donji Andrijevci izabrani:

1. IVAN MUSA, ing. (HDZ)
II 2. ŠIMO ZMAIĆ (HDZ)

3. ANDRIJA BABIĆ (HDZ)
      Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 4. IGOR SMOLČIĆ (HDZ)
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko- 5. BLAŽENKA LUKETIĆ (HDZ)
posavske županije». 6. VLATKO KRZNARIĆ (HSP)

7. STANKO ĆORIĆ (HSP)
Klasa:023-01/09-01/27 8. IVAN ZORIĆ (HSP)
Urbroj:2178/04-01-09-1 9. IVICA TIPURIĆ (SDP)
Donji Andrijevci, 12. lipnja 2009. godine 10. IVAN ČAMBER (SDP)

11. JOZO TOMIĆ (HDSSB)
PREDSJEDATELJ 12. MATO LUJIĆ (HDSSB)
Dragutin Lukić, v.r. 13. ĐINO ZMAIĆ (HSS)

dobno najstariji vijećnik 14. ŽELJKO MARKOVAC, dipl. ing (HSLS)
15. BRANKO MARIČIĆ (HSU)

II

      Ivan Musa izabrani član Općinskog vijeća s liste 
Hrvatske demokratske zajednice podnio je ostavku u 
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smislu članka 7. Zakona o izboru članova Andrijevci u smislu članka 5. Zakona o izboru članova 
predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) 
samouprave («Narodne novine» br. 44/05  pročišćeni samouprave («Narodne novine» br. 44/05  pročišćeni 
tekst, 44/06 i 109/07) i članka 10. Zakona o izboru tekst, 44/06 i 109/07), jer nastavlja s obnašanjem 
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i nespojive dužnosti u konkretnom slučaju člana 
gradnočelnika grada Zagreba („Narodne novine“ br. Skupštine Brodsko-posavske županije. Sukladno 
109/07 i 125/08), jer nastavlja s obnašanjem nespojive članku 8. stavka 2. Zakona o izboru članova 
dužnosti u konkretnom slučaju načelnika općine predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
Donji Andrijevci. Sukladno članku 8. stavka 2. (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica 44/05  pročišćeni tekst, 44/06 i 109/07) Hrvatska 
lokalne i područne (regionalne) samouprave stranka prava je odredila da će umjesto izabranog 
(«Narodne novine» br. 44/05  pročišćeni tekst, 44/06 i vijećnika Vlatka Krznarića kojem manadat miruje, 
109/07) Hrvatska demokratska zajednica je odredila dužnost vijećnika u Općinskom vijeću općine Donji 
da će umjesto izabranog vijećnika Ivana Muse koji je Andrijevci obnašati Dražen Kolesarić neizabrani 
podnio ostavku iz razloga što je izabran na dužnost kandidat s liste Hrvatske stranke prava.         
načelnika općine Donji Andrijevci, dužnost vijećnika       Shodno navedenom, ispunjeni su zakonski uvjeti 
u Općinskom vijeću općine Donji Andrijevci obnašati da se verificira mandat Draženu Kolesariću.
Dragutin Lukić neizabrani kandidat s liste Hrvatske 
demokratske zajednice.       Mato Lujić izabrani član Općinskog vijeća s liste 
      Shodno navedenom, ispunjeni su zakonski uvjeti Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje 
da se verificira mandat Dragutinu Lukiću. podnio je ostavku u smislu članka 7. Zakona o izboru 

članova predstavničkih tijela lokalne i područne 
      Željko Markovac izabrani član Općinskog vijeća s (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 
liste Hrvatske socijalno liberalne stranke podnio je 44/05  pročišćeni tekst, 44/06 i 109/07). Sukladno 
ostavku u smislu članka 7. Zakona o izboru članova članku 8. stavka 2. Zakona o izboru članova 
predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
samouprave («Narodne novine» br. 44/05  pročišćeni (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 
tekst, 44/06 i 109/07) i članka 10. Zakona o izboru 44/05  pročišćeni tekst, 44/06 i 109/07) Hrvatski 
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i demokratski savez Slavonije i Baranje je odredio da će 
gradnočelnika grada Zagreba („Narodne novine“ br. umjesto izabranog vijećnika Mate Lujića koji je 
109/07 i 125/08), jer nastavlja s obnašanjem nespojive podnio ostavku, dužnost vijećnika u Općinskom 
dužnosti u konkretnom slučaju zamjenika načelnika vijeću općine Donji Andrijevci obnašati Igor 
općine Donji Andrijevci. Sukladno članku 8. stavka 2. Aračićneizabrani kandidat s liste Hrvatskog 
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica demokratskog saveza Slavonije i Baranje. 
lokalne i područne (regionalne) samouprave       Shodno navedenom, ispunjeni su zakonski uvjeti 
(«Narodne novine» br. 44/05  pročišćeni tekst, 44/06 i da se verificira mandat Igoru Aračiću
109/07) Hrvatska socijalno liberalna stranka je 
odredila da će umjesto izabranog vijećnika Željka 
Markovca koji je podnio ostavku iz razloga što je III
izabran na dužnost zamjenika načelnika općine Donji 
Andrijevci, dužnost vijećnika u Općinskom vijeću       Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati 
općine Donji Andrijevci obnašati Pero Aračić izabranim članovima Općinskog vijeća općine Donji 
neizabrani kandidat s liste Hrvatske socijalno Andrijevci, odnosno zamjenicima članova Dragutinu 
liberalne stranke. Lukiću, Peri Aračiću, Draženu Kolesariću i Igoru 
      Shodno navedenom, ispunjeni su zakonski uvjeti Aračiću koji će iz naprijed navedenih razloga započeti 
da se verificira mandat Peri Aračiću. obnašati dužnost vijećnika.

      Vlatko Krznarić izabrani član Općinskog vijeća s 
liste Hrvatske stranke prava podnio je zahtjev za 
mirovanje mandata u Općinskom vijeću općine Donji 
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IV II

      Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za       Član predstavničkog tijela jedne jedinice ne može 
početak pravovaljanog rada svih 15 izabranih istovremeno biti član druge jedinice. Shodno 
vijećnika, odnosno zamjenika vijećnika iz točke III. podnesenom zahtjevu Vlatka Krznarića utvrđuje se da 
ovog Zaključka. su ispunjeni zakonski uvjeti za mirovanje mandata 

Vlatku Krznariću  u Općinskom vijeću općine Donji 
Klasa:021-01/09-01/03 Andrijevci s danom 12. lipnja 2009. godine.
Urbroj:2178/04-01-09-10  
Donji Andrijevci, 12. lipnja 2009. godine OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
PREDSJEDATELJ

Dalibor Bošnjaković, dipl. iur., v.r. Klasa:021-01/09-01/03
Urbroj:2178/04-01-09-5
Donji Andrijevci, 12. lipnja 2009. godine

PREDSJEDATELJ
Dalibor Bošnjaković, dipl. iur., v.r.

13.

Na temelju članka 5. Zakona o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 
44/05  pročišćeni tekst, 44/06 i 109/07) Općinsko 14.
vijeće općine Donji Andrijevci na 1. konstituirajućoj 
sjednici Općinskog vijeća održanoj 12. lipnja 2009. 
godine donijelo je       Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
Z A K L J U Č A K («Narodne novine» br. 33/01., 66/01  vjerodostojno 

tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 
o mirovanju mandata Vlatku Krznariću 34. Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni 

u Općinskom vijeću općine Donji Andrijevci vjesnik Brodsko  posavske županije» br. 7/04. i 
13/05.) članovi Općinskog vijeća općine Donji 
Andrijevci su na 2. sjednici Općinskog vijeća od 29. 

I lipnja 2009. godine donijeli

      Konstatira se da je Vlatko Krznarić izabrani član R J E Š E N J E
Općinskog vijeća s kandidacijske liste Hrvatske 
stranke prava na izborima održanim 17.5.2009. o izboru predsjednika
godine, podnio zahtjev za mirovanje mandata u Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci
Općinskom vijeću općine Donji Andrijevci u smislu 
članka 5. stavka 1. Zakona o izboru članova 
predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) I
samouprave («Narodne novine» br. 44/05  pročišćeni 
tekst, 44/06 i 109/07), jer je istovremeno izabran za       STANKO ĆORIĆ izabire se za predsjednika 
člana predstavničkog tijela druge jedinice lokalne, Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci.
odnosno područne (regionalne) samouprave.
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II R J E Š E N J E

      Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a o izboru potpredsjednika
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko  Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci
posavske županije».

Klasa:023-01/09-01/24 I
Urbroj:2178/04-01-09-1
Donji Andrijevci, 12. lipnja 2009.       JOZO TOMIĆ izabire se za potpredsjednika 

Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci.
PREDSJEDATELJ
Dragutin Lukić, v.r.

dobno najstariji vijećnik II

      Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a 
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko  
posavske županije».

15. Klasa:023-01/09-01/25
Urbroj:2178/04-01-09-1
Donji Andrijevci, 12. lipnja 2009.

    Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi PREDSJEDATELJ
(«Narodne novine» br. 33/01., 66/01  vjerodostojno Dragutin Lukić, v.r.
tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka dobno najstariji vijećnik
34. Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni 
vjesnik Brodsko  posavske županije» br. 7/04. i 
13/05.) članovi Općinskog vijeća općine Donji 
Andrijevci su na 2. sjednici Općinskog vijeća od 29. 
lipnja 2009. godine donijeli
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9. 1. Zvonko  Kampić - predsjednik
2. Stipo  Velikanović - član
3. Zvonko  Luketić - član

Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  
Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  13/01.)  i  članka  40.  Poslovnika  II.
Vijeća  općine  Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  13/01),  Općinsko  vijeće  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
općine  Garčin  na  svojoj  1.  sjednici  održanoj  9.  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
lipnja  2009.  godine  donosi Brodsko-posavske  županije".

RJEŠENJE OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

o  izboru  Mandatne  komisije
Klasa  :  021-01/09-01/1
Urbroj:  2178/06-01-09-01

I. Garčin,  9.  lipnja  2009.

Za  članove  Mandatne  komisije  izabiru  se: Predsjedatelj
Dalibor  Bošnjaković, v.r.

OPĆINA  GARČIN
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10. 11.

Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  
Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  13/01.)  i  članka  40.  Poslovnika  županije"  broj  13/01.)  i  članka  40.  Poslovnika  
Vijeća  općine  Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Vijeća  općine  Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  13/01),  Općinsko  vijeće  posavske  županije"  br.  13/01),  Općinsko  vijeće  
općine  Garčin  na  svojoj  1.  sjednici  održanoj  9.  općine  Garčin  na  svojoj  1.  sjednici  održanoj  9.  
lipnja  2009.  godine  donosi lipnja  2009.  godine  donosi

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  verifikaciji  mandata  izabranim  članovima o  izboru  Komisije  za  izbor  i  imenovanja

I. I.

Verificiraju  se  mandati  izabranim  U  Komisiju  za  izbor  i  imenovanja  izabiru  
članovima  Općiskog  vijeća  i  utvrđuje  se  da  će  se:
dužnost  vijećnika  obnašati:

1. Blaženka  Trabalko - predsjednik
1. Irena  Zmaić,  HDZ 2. Josip  Dubac - član
2. Mato  Jerković, HDZ 3. Božidar  Bosančić - član
3. Božidar  Bosančić,  HDZ 4. Željko  Plaščević - član
4. Stipo  Velikanović, HDZ 5. Marko  Žilić - član
5. Josip  Dubac,  HDZ
6. Suzana  Šimić,  HDZ
7. Zvonko  Kampić,  HDZ II.
8. Blaženka  Trabalko,  HDZ
9. Dragan  Grigić,  HDZ Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
10. Božidar  Biondić,  HDZ donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
11. Mato  Mravak,  HDZ Brodsko-posavske  županije".
12. Dragan  Lončar,  HDZ
13. Zvonko  Luketić,  HDSSB OPĆINSKO  VIJEĆE
14. Marko  Žilić,  SDP-HNS OPĆINE  GARČIN
15. Željko  Plaščević, HSS
16. Dragutin  Raguš, HSP Klasa  :  021-01/09-01/5

Urbroj:  2178/06-01-09-01
Garčin,  9.  lipnja  2009.

II.
Dobno  najstariji  vijećnik

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

Klasa  :  021-01/09-01/4
Urbroj:  2178/06-01-09-01
Garčin,  9.  lipnja  2009.

Predsjedatelj
Dalibor  Bošnjaković, v.r.

Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  
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12. 13.

Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  
Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  13/01.)  i  članka  40.  Poslovnika  županije"  broj  13/01.)  i  članka  40.  Poslovnika  
Vijeća  općine  Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Vijeća  općine  Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  13/01),  Općinsko  vijeće  posavske  županije"  br.  13/01),  Općinsko  vijeće  
općine  Garčin  na  svojoj  1.  sjednici  održanoj  9.  općine  Garčin  na  svojoj  1.  sjednici  održanoj  9.  
lipnja  2009.  godine  donosi lipnja  2009.  godine  donosi

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  izboru  predsjednika Općinskog  vijeća o  izboru  potpredsjednika Općinskog  vijeća

I. I.

Za  predsjednika  Općinskog  vijeća  izabire  Za  potpredsjednika  Općinskog  vijeća  
se: izabire  se:

- Mato  Jerković - Željko  Plaščević

II. II.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN OPĆINE  GARČIN

Klasa  :  021-01/09-01/6 Klasa  :  021-01/09-01/8
Urbroj:  2178/06-01-09-01 Urbroj:  2178/06-01-09-01
Garčin,  9.  lipnja  2009. Garčin,  9.  lipnja  2009.

Dobno  najstariji  vijećnik Dobno  najstariji  vijećnik
Dragan  Lončar, v.r. Dragan  Lončar, v.r.
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14. II.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Na  temelju  članka  28.  Statuta  općine  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Brodsko-posavske  županije".
županije"  broj  13/01.)  i  članka  40.  Poslovnika  
Vijeća  općine  Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- OPĆINSKO  VIJEĆE
posavske  županije"  br.  13/01),  Općinsko  vijeće  OPĆINE  GARČIN
općine  Garčin  na  svojoj  1.  sjednici  održanoj  9.  
lipnja  2009.  godine  donosi Klasa  :  021-01/09-01/7

Urbroj:  2178/06-01-09-01
RJEŠENJE Garčin,  9.  lipnja  2009.

o  izboru  potpredsjednika Općinskog  vijeća Dobno  najstariji  vijećnik
Dragan  Lončar, v.r.

I.

Za  potpredsjednika  Općinskog  vijeća  
izabire  se:

- Suzana  Šimić
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20.

II.
Na temelju članka 30. Statuta općine Gornja 

Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»      Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
br. 3/06) članovi Općinskog vijeća općine Gornja donošenja, a objavit će se “Službenom vjesniku 
Vrba  na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Brodsko-posavske županije”.
održanoj 15. lipnja 2009. godine  donijeli su:

OPĆINSKO VIJEĆE 
R J E Š E NJ E OPĆINE GORNJA VRBA

o izboru Mandatne komisije KLASA: 021-05/09-01/3
UR.BROJ: 2178/28-02-09-3
U Gornjoj Vrbi, 16.6.2009.godine

I.
PREDSJEDATELJ: 

     U Mandatnu komisiju izabiru se: Dalibor Bošnjaković, dipl. iur., v.r.

1. DUBRAVKA BOREVKOVIĆ (HDZ) - 
predsjednik

2. MARIO ČALUŠIĆ (HDSSB) - član
3. KAZIMIR VULETA (KOALICIJA: HSP, 

HSU,SDP) - član

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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21. 9. DAMIR EMANOVIĆ  Koalicija: HSS-
HSU- SDP Sv. Filipa i Jakova 11, 
Donja Vrba HSS-HSU-SDP

  Na temelju članka 30. Statuta općine Gornja 10. IVO KRAJINOVIĆ HSP Firova 5, 
Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» Gornja Vrba HSP
br. 3/06) članovi Općinskog vijeća općine Gornja 11. JOSIP MARUNICA  HSP
Vrba  na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Z. Žuljevića 16, Gornja Vrba HSP
održanoj 15. lipnja 2009. godine, na prijedlog 12. ŽELJKO LAČIĆ  HDSSB
Mandatne komisije donose: Domobranska 1, Gornja Vrba HDSSB

13. MARIO ČALUŠIĆ  HDSSB Sv. Filipa i 
Z A K LJ U Č A K Jakova 53, HDSSB

o usvajanju Izvješća Mandatne komisije o 
provedenim izborima za članove Općinskog III.
vijeća općine Gornja Vrba i potvrđivanju 

mandata izabranim članovima        Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati 
izabranim članovima Općinskog vijeća općine Gornja 
Vrba.

I.

        Usvaja se Izvješće Mandatne komisije o IV.
provedenim izborima za članove Općinskog vijeća 
općine Gornja Vrba, održanim 17. svibnja 2009.        Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za 
godine. početak pravovaljanog rada svih 13 izabranih 

vijećnika.

II.
V.

       Potvrđuju se mandati izabranim članovima 
Općinskog vijeća i utvrđuje da će dužnost vijećnika        Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit 
obnašati: će objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-
1. STANKO JURIĆ HDZ Braće  Radić  8 ,  posavske županije”.
Gornja Vrba HDZ
2. LEONARDO KOŽUL  HDZ Donja Vrba OPĆINSKO VIJEĆE 

220 HDZ OPĆINE GORNJA VRBA
3. DRAGAN VULETA  HDZ Posavska 

17, Gornja VrbaHDZ KLASA: 021-05/09-01/3
4. DUBRAVKA BOREVKOVIĆ Vrbskih UR.BROJ: 2178/28-02-09-5

žrtava 46, Gornja Vrba HDZ U Gornjoj Vrbi, 16.6.2009.godine
5. PETAR PUTNIK HDZ Sv. Filipa i Jakova 

95 HDZ  PREDSJEDATELJ:
6. VINKO ŠOKIĆ  Koalicija: HSS-HSU-  Dalibor Bošnjaković, dipl. iur., v.r.

SDP Vrbskih žrtava 198, Gornja Vrba
HSS-HSU-SDP

7. BORO MARTIĆ Koalicija: HSS-HSU-
SDP I. Kučinića 25, Gornja Vrba
HSS-HSU-SDP

8. KAZIMIR VULETA  Koalicija: HSS-HSU-
SDP M. Mesića 1, Gornja Vrba
HSS-HSU-SDP
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22. 23.

Na temelju članka 30. Statuta općine Gornja Na temelju članka 30. Statuta općine Gornja 
Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
br. 3/06) članovi Općinskog vijeća općine Gornja br. 3/06) članovi Općinskog vijeća općine Gornja 
Vrba na  1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Vrba  na  1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća 
održanoj 15. lipnja 2009. godine  donijeli su održanoj 15. lipnja 2009. godine donijeli su

R J E Š E NJ E R J E Š E NJ E

o izboru Odbora za izbor i imenovanje o izboru predsjednika Općinskog vijeća općine 
Gornja Vrba

I.
I.

      U Odbor za izbor i imenovanje izabiru  se:
      JOSIP MARUNICA izabi re  se  za  

1.   LEONARDO KOŽUL (HDZ), predsjednik predsjednika  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba.
1. IVO KRAJINOVIĆ (HSP), član
2. DAMIR EMANOVIĆ (KOALICIJA: HSS, 

HSU, SDP), član II.

      Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 
II. bit će objavljeno u  “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”.
      Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 
bit će objavljeno u “Službenom vjesniku Brodsko- OPĆINSKO VIJEĆE 
posavske županije”. OPĆINE GORNJA VRBA

OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/3
OPĆINE GORNJA VRBA UR.BROJ: 2178/28-02-09-7

U Gornjoj Vrbi, 16. 6.2009.godine
KLASA: 021-05/09-01/3
UR.BROJ: 2178/28-02-09-6 PREDSJEDATELJ:
U Gornjoj Vrbi, 16. 6.2009.godine  Kazimir Vuleta, v.r.

PREDSJEDATELJ:
 Kazimir Vuleta, v.r.
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24. 25.

Na temelju članka 30. Statuta općine Gornja Na temelju čl. 39. i 48.  Zakona o lokalnoj i 
Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NN br. 33/01, 
br. 3/06) članovi Općinskog vijeća općine Gornja 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
Vrba  na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća 125/08, 36/09) te čl. 47. Statuta Općine Gornja Vrba 
održanoj 15. lipnja 2009. godine donijeli su ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

03/06 ), donosim sljedeću:
R J E Š E NJ E

ODLUKU
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

općine Gornja Vrba o prihvaćanju ponude za provođenje sustavne 
deratizacije na području općine Gornja Vrba u 

2009.godini
I.

       STANKO JURIĆ i  ŽELJKO LAČIĆ  izabiru se I.
za potpredsjednike Općinskog vijeća općine Gornja 
Vrba.             Ovom Odlukom prihvaća se ponuda ponuđača 

„PESTRID“ d.o.o. Bilje za provođenje sustavne 
deratizacije na području općine Gornja Vrba u 

II. 2009.godini, po cijeni od 18,00 kn po domaćinstvu, 
bez PDV-a.

      Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja i bit će objavljeno u “Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije”. II.

 OPĆINSKO VIJEĆE           Troškove provođenja deratizacije financira u 
OPĆINE GORNJA VRBA cijelosti općina Gornja Vrba.

KLASA: 021-05/09-01/3
UR.BROJ: 2178/28-02-09-8 III.
U Gornjoj Vrbi, 16. 6.2009.godine

           S izabranim ponuđačem zaključit će se ugovor 
PREDSJEDNIK o provođenju obvezne preventivne sustavne 

 OPĆINSKOG VIJEĆA: deratizacije na području općine Gornja Vrba, 
 Josip Marunica, v.r. sukladno uvjetima prihvaćene ponude.

  IV.

           Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije».
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OPĆINSKI  NAČELNIK vijećnica  svakim danom od 10 do 12 sati.

KLASA: 402-08/09-01/18
URBROJ: 2178/28-01-09-2 Članak 4.
U Gornjoj Vrbi, 17.6.2009. god.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano 
OPĆINSKI  NAČELNIK: javno izlaganje Prijedlog Urbanističkog plana 

 Niko Pavić, ing. str., v.r uređenja u općini Gornja Vrba dana 15. 7. 2009. god., 
u 11 sati.

Članak 5.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog 
26. Urbanističkog plana uređenja mogu se dostaviti 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gornja Vrba 
najkasnije u roku osam (8) dana po isteku roka javne 

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom rasprave, odnosno do 19. 8. 2009. godine.
uređenju i gradnji (''NN'', br. 76/07) članka  47. Statuta 
općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije'' br.3/06.) načelnik općine Gornja Članak 6.
Vrba, 24. 6. 2009. godine, donosi sljedeći zaključak:

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela se obvezuje:
ZAKLJUČAK 

- U roku od osam (8) dana po donošenju ovog 
o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana Zaključka, o njegovom sadržaju i trajanju javne 
uređenja Lučko područje luke Slavonski Brod rasprave izvijestiti sredstva javnog priopćavanja 

(novine i/ili radio). 
Obavijest o javnoj raspravi mora se objaviti najkasnije 

Članak 1. osam (8) dana prije početka javne rasprave.
- Uputiti posebnu pisanu obavijest o donošenju 

Prihvaća se Izvješće o prethodnoj raspravi o Nacrtu ovog Zaključka s pozivom na javno izlaganje, tijelima 
prijedloga Urbanističkog plana uređenja Lučko i osobama sukladno Zakonu o prostornom uređenju i 
područje luke Slavonski Brod i utvrđuje Prijedlog gradnji.
Urbanističkog plana uređenja Lučko područje luke 
Slavonski Brod (u daljnjem tekstu : Prijedlog 
Urbanističkog plana uređenja). Članak 7.

Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje u ''Službenom 
Članak 2. vjesniku Brodsko-posavske županije''

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja se upućuje u OPĆINSKO VIJEĆE 
javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajat OPĆINE GORNJA VRBA
će trideset (30) dana u vremenu od 13. 7 do 11. 8. 2009.

KLASA: 350-02/09-01/1
URBROJ: 2178/28-01-09-9

Članak 3. U Gornja Vrba, 23. 6. 2009. godine

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja (tekstualni i OPĆINSKI  NAČELNIK:
grafički dio) bit će izložene u općini Gornja Vrba  Niko Pavić, ing. str., v.r
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5. 7. Ilija  Markotić SDP, HSS, koalicija
8. Martin  Lučić SDP, HSS, koalicija
9. Josip  Kokanović SDP, HSS, koalicija

Na  temelju  članka  25.  Statuta  općine  10. Željko  Markotić SDP, HSS, koalicija
Gundinci  ("Službeni vjesnik  Brodsko-posavske  11. Đuro  Božanović HSP
županije"  br.  1/.06),  članovi  Općinskog  vijeća  
općine  Gundinci  na  1.  konstituirajućoj  sjednici  
održanoj  13.  lipnja  2009.  godine  na  prijedlog  II
Mandatne  komisije  donose

Slijedom  utvrđenog  potvrđuju  se  mandati  
ZAKLJUČAK izabranim  članovima  Općinskog  vijeća  općine  

Gundinci  i  zamjenicima  članova  Općinskog  vijeća  
o  usvajanju  Izvješća  o  provedenim  izborima  općine  Gundinci.
za  Općinsko  vijeće  i  potvrđivanju  mandata  
izabranim  članovima  i  zamjenicima  članova

III

I Utvrđuje  se  da  su  ispunjeni  svi  zakonski  
uvjeti  za  početak  pravovaljanog  rada  svih  11  

Usvaja  se  Izvješće  o  provedenim  izborima  vijećnika.
za  Općinsko  vijeće,  održanim  17.  svibnja  2009.  
godine  kako  slijedi: Klasa  :  021-01/09-01/2

Urbroj:  2178/05-02/09-4
1. Ivan  Kokanović HDZ Gundinci,  13.  lipnja  2009. g.
2. Gordana  Vuković HDZ
3. Mato  Mihić HDZ Predsjedatelj
4. Igor  Mihić HDZ Mirko  Vilajtović,dipl.iur., v.r.
5. Ivan  Stažić HDZ
6. Ana  Karavidović HDZ

OPĆINA  GUNDINCI
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6. 7.

Na  temelju  članka  33.  Statuta  općine  
Gundinci  ("Službeni vjesnik  Brodsko-posavske  Gundinci  ("Službeni vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  1/.06),  članovi  Općinskog  vijeća  županije"  br.  1/.06),  članovi  Općinskog  vijeća  
općine  Gundinci  na  1.  konstituirajućoj  sjednici  općine  Gundinci  na  1.  konstituirajućoj  sjednici  
održanoj  13.  lipnja  2009.  godine  na  prijedlog  održanoj  13.  lipnja  2009.  godine  na  prijedlog  
Mandatne  komisije  donose Mandatne  komisije  donose

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  izboru  Mandatne  komisije o  izboru  predsjednika  i  članova
Odbora  za  izbor  i  imenovanje

I
I

U  Mandatnu  komisiju  izabrani  su:
U  Odbor  za  izbor  i  imenovanja  izabrani  

1. Ana  Karavidović (HDZ), za  predsjednika su:
2. Ivan  Stažić  (HDZ),  za  člana
3. Ilija  Markotić  (SDP),  za  člana 1. Gordana  Vuković  (HDZ),  za  predsjednika

2. Ivan  Kokanović  (HDZ),  za  člana
3. Igor  Mihić  (HDZ),  za  člana

II 4. Đuro  Božanović  (HSP),  za  člana
5. Željko  Markotić  (HSS),  za  člana

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

Klasa  :  021-01/09-01/2 Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Urbroj:  2178/05-02/09-3 donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Gundinci,  13.  lipnja  2009. g. Brodsko-posavske  županije".

Predsjedatelj Klasa  :  021-01/09-01/2
Mirko  Vilajtović,dipl.iur., v.r. Urbroj:  2178/05-02/09-5

Gundinci,  13.  lipnja  2009. g.

Predsjedatelj
Martin  Lučić, v.r.

Na  temelju  članka  33.  Statuta  općine  
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8. 9.

Na  temelju  članka  25.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  25.  Statuta  općine  
Gundinci  ("Službeni vjesnik  Brodsko-posavske  Gundinci  ("Službeni vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  1/.06),  članovi  Općinskog  vijeća  županije"  br.  1/.06),  članovi  Općinskog  vijeća  
općine  Gundinci  na  1.  konstituirajućoj  sjednici  općine  Gundinci  na  1.  konstituirajućoj  sjednici  
održanoj  13.  lipnja  2009.  godine  na  prijedlog  održanoj  13.  lipnja  2009.  godine  na  prijedlog  
Mandatne  komisije  donose Mandatne  komisije  donose

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  izboru  predsjednika  o  izboru  potpredsjednika  
Općinskog  vijeća Općinskog  vijeća

I I

Mato  Mihić,  izabire  se  za  predsjednika  Gordana  Vuković,  izabire  se  za  
Općinskog  vijeća  općine  Gundinci. potpredsjednicu  Općinskog  vijeća  općine  

Gundinci.

II
II

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

Brodsko-posavske  županije".
Klasa  :  021-01/09-01/2
Urbroj:  2178/05-02/09-6 Klasa  :  021-01/09-01/2
Gundinci,  13.  lipnja  2009. g. Urbroj:  2178/05-02/09-7

Gundinci,  13.  lipnja  2009. g.
Predsjedatelj

Martin  Lučić, v.r. Predsjedatelj
Martin  Lučić, v.r.
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  za  poslove Županijske  skupštine  i  Županijskog  poglavarstva.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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