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Ž U PA N I J A

-

akti Skupštine:

49.

Na temelju članka 5. stavak 1.
Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 11/01.),
Županijska skupština je na konstituirajućoj
sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine,
donijela

50.

Na temelju članka 6. stavka 5.
Poslovnika o radu Županijske skupštine
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 15/01.), Županijska skupština je na
konstituirajućoj sjednici održanoj 14. lipnja
2005. godine donijela
ZAKLJUČAK

RJEŠENJE

o usvajanju Izvješća Mandatnog povjerenstva
Županijske skupštine

o izboru predsjednika i članova
Mandatnog povjerenstva

I.

U Mandatno povjerenstvo biraju se:
-

za predsjednika
Tomislav Vlajnić, dr.med.

-

za članove

Usvaja
se
Izvješće
Mandatnog
povjerenstva Županijske skupštine o provedenim
izborima za članove Županijske skupštine i o
mirovanju mandata izabranim članovima, te
njihovim zamjenicima.

II
Zvjezdana Grčević-Ćurković, dr.med.
Ante Karin, nast.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/53
Urbroj: 2178/1-01-05-1
Slavonski Brod, 14. lipnja 2005.
Predsjedatelj
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.

U Županijsku
vijećnici s:

skupštinu

izabrani

1.

Liste Hrvatske demokratske zajednice

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

Šimo Đurđević, prof.
Zdravko Sočković
Krešimir Barišić,dr.med.
Danijel Marušić,dr.vet.med.
Marko Milić,dipl.oec.
Mladen Sertić,dipl.ing.

su
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Antun Pišonić,dipl.iur.
Marija Tolić,dipl.oec.
Ante Vukšić,prof.
Ivica Klepić
Ivica Udovičić
Katica Mišković,dipl.ing.
Dragica Alerić
Miroslav Čupić,dipl.ing.
Mišo Hip
Ante Karin,nast.r.n.
Jelena Vuković
Marica Štefanac,iur.

2.

Liste HSS-HNS-SDP-DSSR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Davor Vlaović,dipl.ing.
Mato Gavran
Željko Landeka,dipl.oec.
Ratimir Santić,dipl.ing.
Darko Grivičić
Zvjezdana Grčević-Ćurković,dr.med.
Nenad Martić,dipl.iur.
Šimo Vukasović,prof.
Ivan Sertić,dipl.ing.
Klara Šćuka
Josip Matić
Mićo Tomičić,dipl.oec.
Jozo Bungić
Mijo Kulić,ing.
Ivica Lončarević,ing.
dr.sc. Roberto Lujić,dipl.ing.
Ivan Hrajnek
Tomislav Ninčević,dipl.ing.
Zdravko Konjić,dipl.ing.

3.

Liste Hrvatsko socijalno liberalne stranke

1.
2.
3.

Vladimir Jerković,dr.med.
Mirna Vukmanović,prof.
Miroslav Brlić,iur.

4.

Liste Hrvatske stranke prava

1.
2.
3.
4.

Tomislav Vlajnić,dr.med.
Mirko Duspara,dr.med.
Zvonimir Laslo,dipl.ing.
Martin Miloloža,

Broj: 9

5.
6.

Anđelko Pojatina
Franjo Jurković

5.

Liste Hrvatskog
modernu Hrvatsku

1.
2.
3.
4.
5.

Jozo Meter,dr.med.
Stjepan Aračić,dr.sci.
Dalibor Pudić,dipl.ing.
Marjan Radmilović,dr.med.
Franjo Jurković

bloka - Pokret

za

III.
Sukladno odredbama čl. 5. stavak 3.
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave ("Narodne novine" br. 40/05), zbog
nespojivih dužnosti svoje mandate stavili su u
mirovanje i određeni su im zamjenici:
1.

Jozo Meter,dr.med. (HB), a njegov
zamjenik je Tomislav Vukelić, s liste
Hrvatskog bloka - pokret za modernu
Hrvatsku,

2.

Vladimir Jerković,dr.med., (HSLS), a
njegova
zamjenica
je
Ružica
Vidaković,oec., s liste HSLS,

3.

Mirna Vukmanović,prof. (HSLS), a njen
zamjenik je Boris Kekez, s liste HSLS,

4.

Mirko Duspara,dr.med., (HSP), a njegov
zamjenik je Vjenceslav Draženović, s
liste HSP,

5.

Davor
Vlaović,dipl.ing.,
(HSS-SDPHNS), a njegov zamjenik je Stanislav
Pajdić,dipl.ing., s liste HSS-SDP-HNS,

6.

Tomislav Ninčević,dipl.ing., (SDP-HSSHNS), a njegov zamjenik je Hrvoje
Šulentić,dipl.ing., s liste HSS-SDP-HNS,

7.

Anđelko Pojatina (HSP), a njegov
zamjenik je Željko Smojver, s liste HSP.
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Broj: 9
Zamjenici vijećnika
dužnost člana Županijske
verifikacije mandata.

počinju obnašati
skupštine danom

IV.
Ovaj
"Službenom
županije".

Zaključak objavit će se u
vjesniku
Brodsko-posavske

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 013-01/05-01/1
Urbroj: 2178/1-01-05-1
Slavonski Brod, 14. lipnja 2005.
Predsjedatelj
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.

51.

Na temelju članka 6. stavka 5.
Poslovnika o radu Županijske skupštine
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije",
br. 15/01.), Županijska skupština je na
konstituirajućoj sjednici održanoj 14. lipnja
2005. godine donijela
ZAKLJUČAK
o verifikaciji mandata članovima Županijske
skupštine Brodsko-posavske županije

I.
Verificiraju
se
mandati
Županijske skupštine i to:
1.
2.
3.
4.

Alerić Dragica, (HDZ)
Aračić Stjepan,dr.sci.prof., (HB)
Barišić Krešimir,dr.med., (HDZ)
Brlić Miroslav,iur., (HSLS)

čanovima

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
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Bungić Jozo, (HSS)
Čupić Miroslav,dipl.ing., (HDZ)
Draženović Vjenceslav, (HSP)
Đurđević Šimo,prof., (HDZ)
Ereš Ivica, (HB)
Gavran Mato, (SDP)
Grčević-Ćurković Zvjezdana,dr.med.,
(SDP)
Grivičić Darko, (HSS)
Hip Mišo, (HDZ)
Hrajnek Ivan, (HSS)
Jurković Franjo, (HSP)
Karin Ante,nast.r.n., (HDZ)
Kekez Boris,ing., (HSLS)
Klepić Ivica, (HDZ)
Konjić Zdravko, dipl.ing., (HNS)
Kulić Mijo,ing., (SDP)
Landeka Željko,dipl.oec., (HNS)
Laslo Zvonimir,dipl.ing., (HSP)
Lončarević Ivica,ing., (HSS)
Dr.sc. Lujić Roberto,dipl.ing., (SDP)
Martić Nenad,dipl.iur., (HSS)
Marušić Danijel,dr.vet.med., (HDZ)
Matić Josip,prof., (SDP)
Milić Marko,dipl.oec., (HDZ)
Miloloža Martin, (HSP)
Mišković Katica,dipl.ing., (HDZ)
Pajdić Stanislav,dipl.ing., (HSS)
Pišonić Antun,dipl.iur., (HDZ)
Pudić Dalibor., dipl.ing., (HB)
Radmilović Marjan, dr.med., (HB)
Santić Ratimir,dipl.ing., (SDP)
Sertić Ivan,dipl.ing., (SDP)
Sertić Mladen,dipl.ing., (HDZ)
Smojver Željko, (HSP)
Sočković Zdravko, (HDZ)
Šćuka Klara, (HSS)
Štefanac Marica,iur., (HDZ)
Šulentić Hrvoje,dipl.ing., (SDP)
Tolić Marija,dipl.oec., (HDZ)
Tomičić Mićo,dipl.oec., (HNS)
Udovičić Ivica, (HSP)
Vidaković Ružica,oec., (HSLS)
Vlajnić Tomislav,dr.med., (HSP)
Vukasović Šimo,prof., (DSSR)
Vukelić Tomislav, (HB)
Vuković Jelena, (HDZ)
Vukšić Ante,prof., (HDZ)
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II.

-

Članovi Županijske skupštine počinju
obnašati dužnost s nadnevkom 14. lipnja 2005.
godine.

Broj: 9

za članove
Dragica Alerić
Vjenceslav Draženović
Ivica Klepić
Mato Gavran
Klara Šćuka

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/51
Urbroj: 2178/1-01-05-1
Slavonski Brod, 14. lipnja 2005.
Predsjedatelj
Mijo Kulić,ing., v.r.

Klasa : 021-01/05-01/43
Urbroj: 2178/1-01-05-1
Slavonski Brod, 14. lipnja 2005.
Predsjedatelj
Mirko Vilajtović,dipl.iur.,v.r..
53.

52.

Na temelju članka 21. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/01.), Županijska
skupština je na konstituirajućoj sjednici održanoj
14. lipnja 2005. godine donijela

Na temelju članka 21. i 30. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
11/01.),
Županijska skupština je na konstituirajućoj
sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine
donijela
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Županijske skupštine

RJEŠENJE
o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Komisije za izbor i imenovanja

U Komisiju za izbor
Županijske skupštine biraju se:
-

-

za predsjednika
Zdravko Sočković
za potpredsjednicu
Ružica Vidaković,oec.

i

imenovanja

I.
Za predsjednika Županijske skupštine
Brodsko-posavske županije bira se Ružica
Vidaković,oec.

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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 9

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/48
Urbroj: 2178/1-01-05-1
Slavonski Brod, 14. lipnja 2005.
Predsjedatelj
Mijo Kulić,ing., v.r.
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55.

Na temelju članka 21. i 30. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
11/01.),
Županijska skupština je na konstituirajućoj
sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine
donijela
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Županijske skupštine

54.
I.
Na temelju članka 21. i 30. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
11/01.),
Županijska skupština je na konstituirajućoj
sjednici održanoj 14. lipnja 2005. godine
donijela

Za potpredsjednika Županijske skupštine
Brodsko-posavske županije bira se Ratimir
Santić,dipl.ing.

II.
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Županijske skupštine
I.

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

Za potpredsjednika Županijske skupštine
Brodsko-posavske županije bira se Miroslav
Čupić,dipl.ing.

Klasa : 021-01/05-01/50
Urbroj: 2178/1-01-05-1
Slavonski Brod, 14. lipnja 2005.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/49
Urbroj: 2178/1-01-05-1
Slavonski Brod, 14. lipnja 2005.
Predsjedatelj
Mijo Kulić,ing., v.r.

Predsjedatelj
Mijo Kulić,ing., v.r.
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Broj: 9

56.

57.

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
("Narodne novine" br. 40/05.), Županijska
skupština je na 1. sjednici održanoj 14. lipnja
2005. godine, donijela

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01.) i članka 21. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/01.), Županijska
skupština je na 1. sjednici održanoj 14. lipnja
2005. godine, donijela

ZAKLJUČAK
RJEŠENJE
o mirovanju mandata člana Županijske
skupštine i početku obnašanja dužnosti
zamjeniku člana Županijske skupštine

o izboru župana
Brodsko-posavske županije

I.

I.

Mirovanje mandata članu Županijske
skupštine Šimi Đurđeviću,prof. počinje 14.
lipnja 2005. godine, i tim danom dužnost člana
Županijske skupštine počinje obnašati zamjenica
člana Suzana Bilić Vardić,prof. (HDZ).

Šimo Đurđević, prof., bira se za župana
Brodsko-posavske županije.

II.
Ovaj
"Službenom
županije".

Zaključak objavit
će
se
u
vjesniku
Brodsko-posavske

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/52
Urbroj: 2178/1-01-05-1
Slavonski Brod, 14. lipnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/47
Urbroj: 2178/1-01-05-1
Slavonski Brod, 14. lipnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.
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58.

59.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01.) i članka 21. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/01.), Županijska
skupština je na 1. sjednici održanoj 14. lipnja
2005. godine, donijela

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01.) i članka 21. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/01.), Županijska
skupština je na 1. sjednici održanoj 14. lipnja
2005. godine, donijela

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru zamjenika župana
Brodsko-posavske županije

o izboru zamjenika župana
Brodsko-posavske županije

I.

I.

Zvonimir Laslo,dipl.ing.šum., bira se za
zamjenika župana Brodsko-posavske županije.

Suzana Bilić Vardić,prof., bira se za
zamjenicu župana Brodsko-posavske županije.

II.

II.

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

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa : 021-01/05-01/45
Urbroj: 2178/1-01-05-1
Slavonski Brod, 14. lipnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

Klasa : 021-01/05-01/46
Urbroj: 2178/1-01-05-1
Slavonski Brod, 14. lipnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.
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Broj: 9

Klasa : 021-01/05-01/44
Urbroj: 2178/1-01-05-1
Slavonski Brod, 14. lipnja 2005.

Na temelju članka 21. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/01.) i članka 49.
Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/01.),
Županijska skupština je na 1. sjednici održanoj
14. lipnja 2005. godine, donijela

Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

RJEŠENJE
o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za Statut,
Poslovnik i propise

I.
U Odbor za Statut, Poslovnik i propise
Županijske skupštine biraju se:
-

za predsjednika
Antun Pišonić,dipl.iur.

-

za potpredsjednika
Miroslav Brlić,iur.

-

za članove:
Nenad Martić,dipl.iur.
Željko Landeka,dipl.oec.
Željko Smojver
Mišo Hip
Marica Štefanac,iur.

61.

Sukladno članku 12. Pravilnika o
procjeni utjecaja na okoliš ("Narodne novine"
broj 59/00), Županijsko poglavarstvo je na 114.
sjednici, održanoj 7. lipnja 2005. donijelo
ODLUKU
o imenovanju članova Komisije za ocjenu
utjecaja na okoliš za zahvat: Regionalni
plinovod Nova Kapela - Požega DN 300/50

I
Imenuje se Komisija za ocjenu utjecaja
na okoliš za zahvat: Regionalni plinovod Nova
Kapela - Požega DN 300/50, u sastavu:
-

Igor Čižmek,dipl.ing.arh., Zavod
prostorno planiranje - predsjednik

-

Husein Čamdžić,dipl.ing.prom., Upravni
odjel
za
graditeljstvo,
stambenokomunalne poslove i infrastrukturu zamjenik predsjednika

-

Ljiljana Curić,dipl.ing.polj., Upravni odjel
za graditeljstvo, stambeno-komunalne
poslove i infrastrukturu - član

-

Andrea Lazić,dipl.ing.arh.,
Gradiška - član

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

akti Poglavarstva:

grad

za

Nova
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-

Marijan Petranović,dipl.ing.polj., općina
Nova Kapela - član

-

Dubravka
Miškić,dipl.ing.kem.,
Ured
državne uprave, Služba za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i
imovinsko-pravne poslove - tajnik

II
Sukladno odredbi članka 29. st. 2.
Zakona o zaštiti okoliša, postupak procjene
utjecaja na okoliš od imenovanja Komisije do
donošenja zaključka ne može trajati duže od
četiri mjeseca.

III
Nositelj zahvata osigurava troškove rada
Komisije i naknade članovima Komisije.
Sredstva za rad Komisije i naknadu
članovima Komisije obračunava i naplaćuje
Služba za javne financije Brodsko-posavske
županije.
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IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 351-01/05-01/6
Urbroj: 2178/1-02-05-1
Slavonski Brod, 7. lipnja 2005.
Župan
Mato Dorić,dr.vet.med., v.r.
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Broj: 9

GRAD
SLAVONSKI BROD

-

akti Vijeća:

1.
2.
3.

Jakov Vidović (HSP) - za predsjednika
Dubravka Horvat (SDP) - za člana
Marko Marić (HB) - za člana

38.
II.
Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 14/01.), članovi
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda su na
svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 10.
lipnja 2005. godine, donijeli

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

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije

I.
U Mandatnu komisiju izabiru se:

Klasa : 021-03/05-01/77
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 10. lipnja 2005.
Predsjedatelj
predstojnik ureda državne uprave
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.
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39.

14.
15.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 14/01.), članovi
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda su na
svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 10.
lipnja 2005. godine, donijeli

18.

ZAKLJUČAK

19.

o usvajanju Izvješća o provedenim izborima
za Gradsko vijeće i potvrđivanje mandata
izabranim članovima

20.
21.
22.
23.
24.
25.

I.
Usvaja se Izvješće Mandatne komisije o
provedenim izborima za Gradsko vijeće,
održanim 15. svibnja 2005. godine i potvrđuje
mandat izabranim članovima kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vjekoslava Golob,dipl.ing.
Koalicija SDP, HNS, HSS, DSSR
Željka Krištof,dr.med.
Koalicija SDP, HNS, HSS, DSSR
Boro Grubišić,dr.med.
Koalicija SDP, HNS, HSS, DSSR
Marino Hanih,dr.med.
Koalicija SDP, HNS, HSS, DSSR
Dubravka Horvat
Koalicija SDP, HNS, HSS, DSSR
Slavko Jurković
Koalicija SDP, HNS, HSS, DSSR
Stjepan Grgurević
Koalicija SDP, HNS, HSS, DSSR
Ivica Perković
Koalicija SDP, HNS, HSS, DSSR
Zvonimir Markotić,prof.
Koalicija HDZ, HKDU, HPS
doc.dr. Drago Prgomet,dr.med.
Koalicija HDZ, HKDU, HPS
Ljubica Maksimčuk
Koalicija HDZ, HKDU, HPS
Jozo Mišić
Koalicija HDZ, HKDU, HPS
Josip Grgić
Koalicija HDZ, HKDU, HPS

16.
17.
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Ilija Čujić
Koalicija HDZ, HKDU, HPS
Jozo Meter,dr.med.
Koalicija HB, HD
Jakob Crnogorac,ing.
Koalicija HB, HD
Ivan Radišić,dr.med.
Koalicija HB, HD
Anka Šakić
Koalicija HB, HD
Marko Marić,ing.
Koalicija HB, HD
Vladimir Jerković,dr.med., HSLS
Ružica Vidaković, HSLS
Ivan Zirdum, HSLS
Tomislav Vlajnić,dr.med., HSP
Mirko Duspara,dr.med., HSP
Mijo Golubičić, HSP

II.
Konstatira se da je putem Mandatne
komisije zaprimljena ostavka na dužnost člana
Gradskog vijeća koju je podnio Tomislav
Vlajnić,dr.med., kandidat izabran na stranačkoj
listi Hrvatske stranke prava.
Člana Gradskog vijeća izabranog na
stranačkoj listi političke stranke HSP, u slučaju
podnošenja ostavke zamjenjuje neizabrani
kandidat s ove liste s koje je izabran član, a
kojeg određuje politička stranka HSP.
Politička stranka HSP kao predlagatelj
liste odredila je da Tomislava Vlajnića,dr.med.,
zamjenjuje neizabrani kandidat s ove liste Jakov
Vidović.
U smislu gore naznačenog ispunjeni su
zakonski uvjeti da se verificira mandat Jakovu
Vidoviću.

III.
Izabrani član Gradskog vijeća na
stranačkoj listi Hrvatske socijalno liberalne
stranke Ružica Vidaković podnijela je zahtjev za
mirovanje mandata u Gradskom vijeću grada
Slavonskog Broda u smislu članka 5. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, jer
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se prihvaća dužnosti člana Županijske skupštine
Brodsko-posavske županije, umjesto izabranog
člana na stranačkoj listi HSLS-a na izborima 15.
svibnja 2005. godine.
Politička stranka HSLS kao predlagatelj
liste odredila je da Ružicu Vidaković zamjenjuje
neizabrani kandidat sa stranačke liste HSLS-a,
Mirna Vukmanović.
Slijedom utvrđenog ispunjeni su zakonski
uvjeti
da
se
verificira
mandat
Mirne
Vukmanović.

Broj: 9

izabranih vijećnika, odnosno zamjenika vijećnika
iz točke V. ovoga Zaključka.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/78
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 10. lipnja 2005.
Predsjedatelj
predstojnik ureda državne uprave
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.

IV.
Konstatira se da u smislu članka 5.
stavak
1.
Zakona
o
izboru
članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave član predstavničkog
tijela jedne jedinice ne može istovremeno biti
član predstavničkog tijela druge jedinice.
Izabrani članovi u Gradskom vijeću grada
Slavonskog Broda (dr. Jozo Meter, dr. Mirko
Duspara i dr. Vladimir Jerković) istovremeno su
izabrani članovi Skupštine Brodsko-posavske
županije.
Navedeni izabrani članovi u Gradskom
vijeću grada Slavonskog Broda izjasnili su se
pri konstituiranju Gradskog vijeća da prihvaćaju
dužnost člana u Gradskom vijeću grada
Slavonskog Broda, te da će s tog naslova staviti
mandat u mirovanje na dužnost člana Županijske
skupštine.

40.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 14/01.), članovi
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda su na
svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 10.
lipnja 2005. godine, donijeli
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja

I.
V.
U Odbor za izbor i imenovanja izabiru
Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati
izabranim članovima Gradskog vijeća grada
Slavonskog
Broda,
odnosno
zamjenicima
članova Jakovu Vidoviću umjesto Tomislava
Vlajnića i Mirni Vukmanović umjesto Ružice
Vidaković, koji će iz naprijed navedenih razloga
započeti obnašati dužnost vijećnika.

se:
1.
2.
3.
4.
5.

Ivan Zirdum (HSLS) - za predsjednika
Mijo Golubičić (HSP) - za člana
Josip Grgić (HDZ) - za člana
Vjekoslava Golob (SDP) - za člana
Stjepan Grgurević (SDP) - za člana

VI.
II.
Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 25

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
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donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/68
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 10. lipnja 2005.

Klasa : 021-03/05-01/69
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 10. lipnja 2005.

Predsjedatelj
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.

Predsjedatelj
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.
42.

41.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 14/01.), članovi
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda su na
svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 10.
lipnja 2005. godine, donijeli

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 14/01.), članovi
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda su na
svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 10.
lipnja 2005. godine, donijeli
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda

RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda

I.
Jozo Mišić izabire se za potpredsjednika
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda.

I.
Vladimir Jerković,dr.med., izabire se za
predsjednika Gradskog vijeća grada Slavonskog
Broda.

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

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

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/71
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 10. lipnja 2005.
Predsjedatelj
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.
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43.

44.

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 14/01.), članovi
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda su na
svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 10.
lipnja 2005. godine, donijeli

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 14/01.), članovi
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda su na
svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 10.
lipnja 2005. godine, donijeli

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru potpredsjednika
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda

o izboru predsjednika i članova
Odbora za Statut i Poslovnik

I.

I.

Boro Grubišić,dr.med.,
potpredsjednika
Gradskog
Slavonskog Broda.

izabire
vijeća

se za
grada

U Odbor za Statut i Poslovnik izabiru
se:
1.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/70
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 10. lipnja 2005.
Predsjedatelj
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.

2.
3.
4.
5.

Ljubica Maksimčuk (HDZ) za predsjednika
Mirna Vukmanović (HSLS) - za člana
Jakov Vidović (HSP) - za člana
Željka Krištof (HNS) - za člana
Anka Šakić (HB) - za člana

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/72
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 10. lipnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Na temelju članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 14/01.), članovi
Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda su na
svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 10.
lipnja 2005. godine, donijeli

Klasa : 021-03/05-01/76
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 10. lipnja 2005.
Predsjedatelj
predstojnik ureda državne uprave
Mirko Vilajtović,dipl.iur.,v.r.

ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata Ružici Vidaković
u Gradskom vijeću grada
Slavonskog Broda
46.
Konstatira se da je izabrani član
Gradskog vijeća na stranačkoj listi Hrvatske
socijalno liberalne stranke Ružica Vidaković
podnijela zahtjev za mirovanje mandata u
Gradskom vijeću grada Slavonskog Broda u
smislu članka 5. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, jer se prihvaća
dužnosti člana Županijske skupštine Brodskoposavske županije, umjesto izabranog člana na
stranačkoj listi HSLS-a na izborima 15. svibnja
2005. godine.
Kako u smislu gore navedene zakonske
odredbe član predstavničkog tijela jedne jednice
ne može istovremeno biti član predstavničkog
tijela druge jednice, to je Ružica Vidaković
podnijela zahtjev da joj mandat u Gradskom
vijeću grada Slavonskog Broda za vrijeme
obnašanja nespojive dužnosti miruje, te ju za to
vrijeme zamjenjuje neizabrani kandidat sa
stranačke liste HSLS, kojeg određuje politička
stranka HSLS.
Politička stranka HSLS kao predlagatelj
liste odreila je da Ružicu Vidaković zamjenjuje
neizabrani kandidat sa stranačke liste HSLS-a,
Mirna Vukmanović.
Shodno podnesenom zahtjevu Ružice
Vidaković za mirovanje mandata, utvrđuje se da
su ispunjeni zakonski uvjeti za mirovanje
mandata Ružice Vidaković u Gradskom vijeću
grada Slavonskog Broda s danom 10. lipnja
2005. godine i započinjanje obnašanja dužnosti
člana Gradskog vijeća Mirna Vukmanović.

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01) i članka 35. Statuta grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 14/01.), Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda je na svojoj 2. sjednici,
održanoj 10. lipnja 2005. godine, donijelo
RJEŠENJE
o izboru gradonačelnika
grada Slavonskog Broda

I.
Mirko Duspara, dr.med., izabire se za
gradonačelnika grada Slavonskog Broda.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Broj: 9

Klasa : 021-03/05-01/74
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 10. lipnja 2005.

Klasa : 021-03/05-01/75
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 10. lipnja 2005.

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

Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.
48.

47.

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01) i članka 35. Statuta grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 14/01.), Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda je na svojoj 2. sjednici,
održanoj 10. lipnja 2005. godine, donijelo

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01) i članka 35. Statuta grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 14/01.), Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda je na svojoj 2. sjednici,
održanoj 10. lipnja 2005. godine, donijelo
RJEŠENJE
o izboru zamjenika gradonačelnika
grada Slavonskog Broda

RJEŠENJE
I.
o izbor u zamjenice gradonačelnika
grada Slavonskog Broda

Zvonimir Markotić,prof. izabire se za
zamjenika gradonačelnika grada Slavonskog
Broda.

I.
Sonja Janković Padovan, dr.med., izabire
se
za
zamjenicu
gradonačelnika
grada
Slavonskog Broda.

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

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/05-01/73
Urbroj: 2178/01-07-05-1
Slavonski Brod, 10. lipnja 2005.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.
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OPĆINA BEBRINA

10.

stanja i to: Marija Has, Kaniža 14, te Željko
Filajdić, Kaniža 49.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/2001.), Općinsko poglavarstvo
općine Bebrina na 31. sjednici održanoj 1. 2.
2005. godine donijelo je
ODLUKU

Članak 3.
Sredstva će se isplatiti s pozicije 36 tekuće donacije udrugama građana - ostale,
Općinskog proračuna na žiro-račun Crvenog
križa Brodsko-posavske županije, broj 23400091110102529.

o plaćanju troškova odlaska na more djeci
slabog imovinskog statusa
Članak 4.
Članak 1.
Na zamolbu Crvenog križa ovom
Odlukom prihvaća se financiranje odlaska na
more dvoje djece s područja naše općine u
kamp mladeži Crvenog križa "Cvrčak" na otoku
Viru, u iznosu od 1.000,00 kn po djetetu, ukupno
2.000,00 kn.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 022-05/05-02/8
Urbroj: 2178/02-02-05-2
Bebrina, 1. veljače 2005. godine.

Članak 2.
Za odlazak na more odabrani su
primjereni učenici, koji su slabijeg imovinskog

Načelnik
općine Bebrina
Danica Crnac, v.r.
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Broj: 9

11.

12.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na 30. sjednici održanoj 15. 3. 2005.
godine, donijelo je

Na temelju članka 26. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na 31. sjednici održanoj 29. ožujka
2005. godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o nabavci svečane zastave
u povodu obilježavanja 55-te obljetnice rada
DVD-a Banovci

o usvajanju Plana rada Poglavarstva općine
Bebrina za 2005. godinu - za razdoblje od
1. 1. - 15. 4. 2005. godine

Članak 1.

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se zamolba
Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Banovci" za
kupovinu svečane vatrogasne zastave prilikom
proslave 55-te obljetnice rada DVD-a koja će se
obilježiti ove godine.

Ovom Odlukom usvaja se Plan rada
Poglavarstva općine Bebrina za 2005. godinu - za
razdoblje od 1. 1. - 15. 4. 2005. godine.

Članak 2.
Članak 2.
Sredstva za ovu namjenu platit će se
dobavljaču s pozicije 34 - prijenos sredstava
ostalim
udrugama
DVD-ima
Općinskog
proračuna na njegov žiro-račun u iznosu u kojem
zastava bude koštala.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/05-02/11
Urbroj: 2178/02-03-05-2
Bebrina, 29. ožujka 2005. godine

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/05-02/13
Urbroj: 2178/02-03-05-2
Bebrina, 15. 3. 2005. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Želinski, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Želinski, v.r.
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ODLUKU

o isplati sredstava za rad političkih stranaka
Na temelju članka 26. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na 31. sjednici održanoj 29. ožujka
2005. godine, donijelo je
ODLUKU

Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se isplata
sredstava političkim strankama koje participiraju
u Općinskom vijeću u iznosu od 333,33 kn po
vijećniku (ukupno odobreno 5.000,00 kn za ovu
namjenu - 15 vijećnika).

o usvajanju izvještaja o Planu rada
Poglavarstva općine Bebrina u 2004. godini

Članak 2.

Članak 1.

Sredstva će se podijeliti strankama za
predizbornu promidžbu u slijedećim iznosima:

Ovom Odlukom usvaja se Plan rada
Poglavarstva općine Bebrina za 2004. godinu.

-

Članak 2.

-

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

-

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/05-02/10
Urbroj: 2178/02-03-05-2
Bebrina, 29. ožujka 2005. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Želinski, v.r.

14.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na 31. sjednici održanoj 29. ožujka
2005. godine, donijelo je

-

HSS - iznos 1.333,33 kn (gotovina) 4 vijećnika
HDZ - iznos 2.000,00 kn (roba - plaćanje
računa) - 6 vijećnika
SDP - iznos 666,66 kn - prema odluci
stranke - 2 vijećnika
SBHS - iznos 666,6 kn - prema odluci
stranke - 2 vijećnika
HD - iznos 333,33 kn - prema odluci
stranke - 1 vijećnik.
Članak 3.

Ova sredstva će se isplatiti s pozicije 37.
tekuće donacije političkim strankama Općinskog
proračuna.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/05-02/16
Urbroj: 2178/02-03-05-1
Bebrina, 29. 3. 2005. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Želinski, v.r.
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OPĆINA BUKOVLJE

10.

Članak 2.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01.), članovi Općinskog vijeća
općine Bukovlje su na 1. konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća održanoj 9. lipnja
2005. godine donijeli
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije

Članak 1.
U Mandatnu komisiju izabiru se:
1.
2.
3.

Miroslav Brblić - za predsjednika
Stjepan Mirković - za člana
Drago Mikulčić - za člana

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa : 021-05/05-01/17
Urbroj: 2178/25-02-05-1
Bukovlje, 9. lipnja 2005. g.
Predsjedatelj
predstojnik Ureda državne uprave
u Brodsko-posavskoj županiji
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.
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uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 11
izabranih vijećnika.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01.), članovi Općinskog vijeća
općine Bukovlje su na 1. konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća održanoj 9. lipnja
2005. godine na prijedlog Mandatne komisije
donijeli

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa : 021-05/05-01/18
Urbroj: 2178/25-02-05-1
Bukovlje, 9. lipnja 2005. g.
Predsjedatelj
predstojnik Ureda državne uprave
u Brodsko-posavskoj županiji
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedenim izborima
za Općinsko vijeće i potvrđivanju mandata
izabranim članovima

Članak 1.
12.
Usvaja se Izvješće o provedenim
izborima za Općinsko vijeće održanim 15. lipnja
2005. godine, kako slijedi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tihomir Jakovina, 1967., Bukovlje, S.
Radića 12, SDP
Damir Petrik, 1965., Bukovlje, S. Radića
65, SDP
Miroslav Brblić, 1964., Bukovlje, J.
Kozarca 53, SDP
Dragica Petrik, 1941., Bukovlje, S.
Radića 50, HSS
Stjepan Mirković, 1960., Vranovci,
Slavonska 74, DSSR
Ivica Barišić, 1967., Vranovci, Slavonska
44, SDP
Željko Novković, 1973., Korduševci 50
Pilip Kuprešak, 1956., Bukovlje, Hrv.
žrtava 16, HSP
Slavko Milković, 1958., Bukovlje, S.
Radića 2A, HDZ
Mirko
Marković,
1959.,
Vranovci,
Slavonska 75, HDZ
Drago Mikulčić, 1962., Bukovlje, S.
Radića 36, HDZ

Članak 2.
Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 11/01.), članovi Općinskog vijeća
općine Bukovlje su na 1. konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća održanoj 9. lipnja
2005. godine, donijeli
RJEŠENJE
o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Članak 1.
U Komisiju za izbor i imenovanja izabiru
se:
1.
2.
3.

Damir Petrik - za predsjednika
Ivica Barišić - za člana
Slavko Milković - za člana

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
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OPĆINE BUKOVLJE
Klasa : 021-05/05-01/19
Urbroj: 2178/25-02-05-1
Bukovlje, 9. lipnja 2005. g.

Predsjedatelj
Dragica Petrik, v.r.

Broj: 9

14.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 11/01.), članovi Općinskog vijeća
općine Bukovlje su na 1. konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća održanoj 9. lipnja
2005. godine, donijeli
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Bukovlje

13.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 11/01.), članovi Općinskog vijeća
općine Bukovlje su na 1. konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća održanoj 9. lipnja
2005. godine, donijeli

Članak 1.
Miroslav
potpredsjednika
Bukovlje.

Brblić
izabire
se
za
Općinskog
vijeća
općine

RJEŠENJE

Članak 2.

o izboru predsjednika
Općinskog vijeća općine Bukovlje

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

Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Tihomir
Jakovina
izabire
se
za
predsjednika Općinskog vijeća općine Bukovlje.

Klasa : 021-05/05-01/21
Urbroj: 2178/25-02-05-1
Bukovlje, 9. lipnja 2005. g.

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa : 021-05/05-01/20
Urbroj: 2178/25-02-05-1
Bukovlje, 9. lipnja 2005. g.
Predsjedatelj
Dragica Petrik, v.r.

Predsjedatelj
Dragica Petrik, v.r.
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OPĆINA DAVOR

27.

3.
4.

Na temelju članka 16. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst),
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
komunalnom gospodarstvu i Uredbe o dopuni
Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" broj 26/03, 82/04. i 110/04.) i članka
23. Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
broj
11/01.),
Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 28.
sjednici održanoj 17. prosinca 2004. godine,
donosi

5.
6.

ODLUKU

7.
8.
9.

korištenju javnih površina,
sakupljanju, odvozu i postupanju sa
sakupljenim komunalnim otpadom,
uklanjanju snijega i leda,
uklanjanju
protupravno
postavljenih
predmeta,
održavanje groblja,
mjere za provođenje komunalnog reda,
kaznene odredbe.

I

UREĐENJE NASELJA
Članak 3.

Naselja na području općine Davor moraju
biti uređena.

o komunalnom redu
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se komunalni
red na području općine Davor i mjere za
njegovo provođenje.
Članak 2.
Odlukom o komunalnom redu pobliže se
uređuju odnosi u komunalnom gospodarstvu i
propisuju se naočito odredbe o:
1.
uređenju naselja,
2.
održavanju čistoće i čuvanju javnih
površina,

Pod uređenjem naselja smatra se uređenje
izvanjskih dijelova zgrada, izloga, reklama,
natpisa, ograda, komunalnih objekata i korištenje
javnih prometnih i drugih površina.
Članak 4.
Izvanjski
dijelovi
zgrade
(krovovi,
pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori,
podrumski otvori, žljebovi i ostali izvanjski
uređaji) moraju biti uredni i čisti, a oštećenja se
moraju popraviti.
S prozora, balkona i drugih dijelova
zgrade zabranjeno je istresanje krpa, tepiha i
sličnog, te bacanje smeća, cijeđenje vode ili na
bilo koji način onečišćavati izvanjske dijelove
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Članak 10.

Zabranjeno je korištenje izloga
skladištenje robe i držanje ambalaže.

za

Članak 5.
Vlasnici i korisnici zgrada, stanova i
poslovnih prostorija dužni su držati urednim
vanjski izgled uličnih fasada, terasa, prozora i
ostalih naprava.

Zabranjeno je izlagati robu izvan
poslovnog objekta, odnosno na javnoj površini,
osim u slučaju ako trgovac ima odobrenje,
odnosno rješenje od općine Davor.
Članak 11.

Članak 6.
Zabranjeno je držanje pasa, mačaka, ptica
i drugih životinja ukoliko se njihovim držanjem
ugrožavaju susjedni korisnici stanova i kuća, te
narušavaju higijenski, sanitarni i drugi uvjeti
stambenog prostora u naseljima na području
općine Davor.
Članak 7.
Zastave, natpisi na platnu (transparenti) i
sl., te drugi prigodni natpisi i ukrasi što se
postavljaju na zgradama moraju biti čisti i
uredni, te se trebaju ukloniti u roku 24 sata
nakon prestanka prigode radi koje su
postavljeni.

Plakati, oglasi i druge objave (u nastavku
teksta: plakati) mogu se isticati samo na
oglasnim ormarićima i pločama.
Članak 12.
Iznimno
za
određene
prigode
Poglavarstvo općine može odobriti isticanje
plakata i na drugim mjestima.
Plakati moraju biti uredni, a svi oštećeni
moraju se odmah ukloniti.
Uredno istaknute plakate zabranjeno je
prljati, oštećivati ili uništavati.
Troškove uklanjanja plakata i čišćenje
površina na kojima nisu smjele biti istaknute
plakate snosi pravna, odnosno fizička osoba koja
reklamira, odnosno oglašava.

Članak 8.
Članak 13.
Tvrtke, političke i društvene organizacije,
udruženja građana i građani, koji su to dužni na
temelju posebnih propisa, ističu na pročelje
zgrade u kojoj koriste poslovni prostor, odnosno
u kojoj je sjedište radnje odgovarajući naziv,
koji mora biti čitljiv, tehnički i estetski
oblikovan i jezično ispravan i uređen.
Po prestanku obavljanja djelatnosti ili
iseljenja iz objekta dužni su isti ukloniti u roku
od 15 dana.
Članak 9.
Izlozi, oglasne ploče, oglasni ormarići i
slični prostori i objekti uz javnu površinu, što
služe izlaganju robe i reklamiranju, moraju se
redovno uređivati, čistiti, a dotrajali dijelovi
redovito obnavljati, odnosno održavati ih u
ispravnom stanju.
Za održavanje iz stavka 1. ovog članka
zadužen je vlasnik, odnosno korisnik tih
objekata.

Reklama mora biti čitljiva, tehnički i
estetski oblikovana, jezično ispravna i uredna, a
svijetleći natpisi moraju biti ispravni.
Članak 14.
Tvrtke i druge pravne osobe, te građani
dužni su ograde uz javne površine održavati
urednima. Ograde od ukrasne živice moraju se
uredno održavati da ne sežu preko regulacije
linije na javnu prometnu površinu ili da ne
smetaju prometu.
Članak 15.
Zabranjeno je na prostoru tržnice bacati
smeće i otpatke, dovoditi pse i druge životinje,
korstiti prostore tržnice i prodajna mjesta
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Članak 21.

Stabla na javnim zelenim površinama u
blizini stambenih građevina moraju se održavati.
Grane stabala ne smiju smetati rasvjeti javne
prometne površine, te sigurnosti prometa.

Članak 16.
Autobusne postaje moraju se održavati u
urednom i ispravnom stanju. Na autobusnim
postajama nije dozvoljeno zaustavljanje i
parkiranje vozila, osim vozila javnog putničkog
prometa.

III.

Članak 22.
Na javnim površinama zabranjeno je:
1.
2.

II.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE I
ČUVANJE JAVNIH POVRŠIN A
Članak 17.

Pod javnim površinama u smislu ove
Odluke smatraju se: javne zelene površine,
pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni
kanali,
trgovi, parkovi,
dječja
igrališta,
rekreacijske površine i javne prometne površine
osim javnih cesta.
Članak 18.
Javne površine trebaju se održavati tako
da budu uredne i čiste i da služe svrsi kojoj su
namijenjene. Ne smiju se uništavati, oštećivati ili
onečišćavati, kao niti objekte i uređaje što su na
njima ili njihov sastojak.

KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

bacanje i ostavljanje svih vrsta otpada,
odlaganje zemlje, građevinskog otpada,
šute, šljunka i slično,
loženje vatre i paljenje bilo koje vrste
otpada,
skidanje plodova s drveća i grmlja,
trganje i branje cvijeća, vađenje cvjetnih
i travnih busenova,
kopanje i odnošenje zemlje i humusa,
ispuštati otpadne vode i gnojnice, ili bilo
koje druge onečišćače,
gađanje životinja i meta vatrenim
oružjem, zračnom puškom, praćkom,
napasivanje i puštanje životinja,
oštećivanje opreme javnih površina,
kampiranje i upražnjavanje športskih i
drugih aktivnosti,
oštećivanje ili izvaljivanje stabala i
grmlja, te njihovo oštećivanje raznim
materijalnom prilikom gradnje,
zaustavljanje, parkiranje, ostavljanje i
pranje motornih vozila i njihovih
dijelova, poljoprivrednih i radnih strojeva
i uređaja, kamp i drugih autoprikolica.

Članak 19.
Vozila što sudjeluju u prometu ne smiju
onečišćavati javne prometne površine rasipanjem
tekućeg ili sipkog materijala, rasutog tereta i
drugog.

Iznimno od odredbi iz predbježnog
stavka dopuštena je vožnja, zaustavljanje i
parkiranje motornih vozila tvrtke kojoj je
povjereno uređenja i održavanje javnih površina,
i to samo pri obavljanju poslova na održavanju
javne površine.

Članak 20.
Članak 23.
Na javnim površinama ne smiju se bez
odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela općine
obavljati bilo kakovi radovi, osim redovitog
održavanja.

Vozilo nepropisno parkirano na javnoj
površini koja nije namijenjena za tu svrhu
uklonit će se o trošku vlasnika, bez prethodnog
upozorenja.
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Članak 24.

Članak 27.

Na javnim površinama zabranjeno je bez
odobrenja:

Sva kućanstva i tvrtke na području
općine Davor dužna su koristiti uslugu navedenu
u članku 26. ove Odluke.

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

raskopavanje, prekopavanje ili bilo kakvo
oštećenje ili korištenje suprotno namjeni,
odlaganje svih
vrsta
građevinskog
materijala,
uklanjanje drveća i ukrasnog zelenila,
postavljanje pokretnih naprava i sličnih
objekata, stupića, fizičkih prepreka, kao i
svih drugih uređaja i slično,
postavljanje skela i druge građevinske
opreme,
držati ogrjevni materijal duže od petnaest
dana,
rezati drva, cijepati i razbijati ugljen,
izvođenje građevinskih radova.

Članak 25.
Rješenje kojim se odobravaju radovi iz
predbježnog članka izdaje Jedinstveni upravni
odjel općine Davor.
Radovi se mogu izvoditi bez odobrenja
kada se radi o hitnim intervencijama i
poduzimanju mjera otklanjanja opasnosti za
imovinu i život ljudi.
IV.

SAKUPLJANJE, ODVOZ I
POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM
KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 28.
Komunalni otpad (kućni) odlaže se u
nepropusne vreće, kante i kontejner. Vreće i
kante s komunalnim otpadom iznose se pred
kuće ili poslovne objekte u vrijeme kad to odredi
pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno od
strane općine obavljanje usluge sakupljanja i
odvoza komunalnog otpada.
Korisnici su dužni pridržavati se
utvrđenog rasporeda odvoza komunalnog otpada
na području općine Davor.
U posude za kućno smeće ne smije se
odlagati žeravica, vrući pepeo, tekućina ili leš
uginule životinje.
Djelatnici koji obavljaju uslugu odvoza
smeća dužni su pri odvozu paziti na održavanje
reda i čistoće.
Članak 29.
Za građevinski otpad, zemlju, šutu i
slično, vlasnik ili izvođač radova dužan je
odmah izvijestiti Jedinstveni upravni odjel općine
ili pravnoj osobi kojoj je povjereno obavljanje
sakupljanja i odvoza komunalnog i drugog
otpada kako bi se isti mogao odlagati na za to
određeno mjesto.

Članak 26.

Članak 30.

Poslove sakupljanja, odvoza, deponiranja i
daljeg zbrinjavanja komunalnog otpada organizira
općina Davor putem vlastitog komunalnog
poduzeća za obavljanje komunalne djelatnosti.
Vršitelj usluge sakupljanja i odvoza
komunalnog otpada utvrdit će vrijeme i raspored
sakupljanja i odvoza pojedinog komunalnog
otpada:

Čišćenje i pražnjenje septičkih jama mora
se obavljati u potpuno zatvorenoj posudi
(cisterni) i odlagati na za to određeno mjesto, i
to ona kućanstva u naseljima Davor i Orubica
koja nemaju izgrađen sustav odvodnje otpadnih i
oborinskih voda, odnosno kanalizacijsku mrežu.
Članak 31.

a)
b)
c)

kućnog otpada (smeće)
tehnološkog otpada
glomaznog otpada.

Zabranjeno je odlaganje komunalnog
otpada izvan utvrđenih deponija. Zabranjen je
pristup na deponiju komunalnog otpada bez
odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela općine
Davor ili pravne osobe kojoj je povjereno
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obavljanje sakupljanja, odvoza i deponiranja
komunalnog i drugog otpada.
V.

UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA
Članak 32.

Sa i ispred stambenih i poslovnih
objekata vlasnici i korisnici istih objekata dužni
su ukloniti snijeg i led u cilju sigurnosti
prometa.
Članak 33.

moraju biti uređena. Staze i prolaze između polja
i redova na grobljima, borove i čemprese, te
drugo ukrasno zelenilo i objekte mrtvačnice
održava, uređuje i brine pravna osoba kojoj je
ugovorno ili koncesijski predano na upravljanje i
održavanje svako mjesno groblje na području
općine Davor.
Grobna mjesta čiste i održavaju obitelji
pokojnika koje su preuzele obvezu održavanja
istih, a u slučaju da isti ne održavaju grobna
mjesta za koja su preuzeli obvezu, održavanje i
čišćenje vršit će pravna osoba koja ugovorno ili
koncesijski nadležna za održavanje groblja na
području općine Davor, a na trošak obitelji
pokojnika.

Javne prometnice, razvrstane ceste
moraju se radi sprječavanja poledice posipati
odgovarajućim matrijalom.
VI.

UKLANJANJE PROTUPRAVNO
POSTAVLJENIH PREDMETA
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Članak 38.
Otpadni materijal po uređenju grobnog
mjesta mora se odlagati na za to određeno
mjesto od strane pravne osobe koja se brine o
grobljima i održava iste.

Članak 34.
Članak 39.
Na cestama i javnim površinama
zabranjeno je ostavljanje tehnički neispravnih,
neregistriranih i havariranih vozila i njihovih
dijelova.
Članak 35.
Ako vlasnik vozila ne ukloni vozilo s
javne površine u roku koji mu odredi Jedinstveni
upravni odjel općine Davor, isti će biti prevezen,
smješten i čuvan o trošku vlasnika.

Obitelj pokojnika dužna je izvijestiti
pravnu osobu kojoj su predana na održavanje i
upravljanje groblja u naseljima općine Davor
radi određivanja grobnog mjesta i obavljanja
ukopa pokojnika.
Poslove ukopa pokojnika obavlja pravna
osoba kojoj je ugovorni ili koncesijski predano
na održavanje groblje i obavljanje pogrebnih
poslova.
Člnak 40.

Članak 36.
Za vozilo od nepoznatog vlasnika
Jedinstveni upravni odjel općine Davor će u što
kraćem roku ukloniti s javne površine i provesti
postupak javne licitacije, a sredstva od prodaje
uplatiti u Općinski proračun.

Cijenu obavljanja ukopa pokojnika
utvrđuje Općinsko vijeće općine Davor na
prijedlog Poglavarstva općine Davor, odnosno
pravne osobe koja obavlja pogrebne poslove na
grobljima Davor i Orubica.

VIII.
VII.

ODRŽAVANJE GROBLJA I
OBAVLJANJE POGREBNIH POSLOVA

MJERE ZA PROVOĐENJE
KOMUNALNOG REDA
Članak 41.

Članak 37.
Mjesna groblja na području općine Davor

Nadzor
nad
provedbom
odredbi
komunalnog reda provodi komunalno redarstvo.
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Poslove komunalnog redarstva obavlja komunalni
redar.

Članak 42.
Komunalni
redar
komunalnog reda ovlašten je:
1.
2.
3.

u

provođenju

Rješenjem narediti fizičkim i pravnim
osobama radnje u svrhu održavanja
komunalnog reda
Izricati mandatne kazne
Predložiti
pokretanje
prekršajnog
postupka.

Broj: 9
Članak 46.

Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00
kuna kaznit će se fizička osoba ako učini
prekršaj iz članka 13., 18., 20., članka 22. stavak
1. točka 5., 7., 9. i 11., članka 24. stavak 1.
točka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8., članka 27., 29.,
30., 31., 33. i 34.
Mandatna kazna za fizičke osobe
utvrđuje se u iznosu od maksimalno 100,00 kuna.
Članak 47.
Stupanje na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o komunalnom redu Klasa:36301/96-01/4, Urbroj:2178-17/96-01/1 od 20. lipnja
1996. godine.

Članak 43.
Protiv rješenja komunalnog redara iz
predbježnog članka može se izjaviti žalba
Upravnom odjelu za poslove komunalnog
gospodarstva Brodsko-posavske županije u roku
8 dana od dana primitka rješenja.
Žalba iz stavka 1. ovog članka ne odgađa
ovrhu rješenja.
IX.

KAZNENE ODREDBE
Članak 44.

Članak 48.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa : 363-01/04-01/33
Urbroj: 2178/17-01-04-1
Davor, 17. prosinca 2004.

Novčanom kaznom od 100,00 kuna kaznit
će se fizička osoba, odnosno od 300,00 do
600,00 kuna pravna osoba, ako učini prekršaj iz
članka 4., 5., 7., 11., 21., članka 22. stavak 1.
točka 1. i 8., članak 28. stavak 1. i 2., članka
32., 37. i 38.
Mandatna kazna za fizičke osobe
utvrđuje se u iznosu od maksimalno 100,00 kuna.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Sudić, v.r.

28.
Članak 45.
Novčanom kaznom od 150,00 do 300,00
kuna kaznit će se fizička osoba, odnosno 600,00
do 1.200,00 kuna pravna osoba ako učini prekršaj
iz članka 4., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 19., članka
22. stavak 1. točka 2., 3., 4., 10. i 12. i članka
39.
Mandatna kazna za fizičke osobe utvrđuje
se u iznosu od 100,00 kuna.

Na temelju članka 31. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"
broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04.) i Uredbe o
dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine" broj 110/04.) i članka 23.
Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije",
broj
11/01.),
Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 29.
sjednici održanoj 3. ožujka 2005. godine, donosi
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doprinosa za I. ZONU iznosi 3,00 kn/m3.

o komunalnom doprinosu
Članak 6.
Članak 1.
Ovom Odlukom se propisuju uvjeti,
načini i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
na području općine Davor i to:
-

-

područja zona u općini Davor, prema
pogodnosti položaja određenog područja,
jedinična
vrijednost
komunalnog
doprinosa određena u kunama po m3
građevine za pojedine zone,
način i rokovi plaćanja komunalnog
doprinosa,
uvjeti i razlozi zbog kojih se u
određenim slučajevima može odrediti
djelomično ili potpuno oslobađanje od
komunalnog doprinosa,
izvori sredstava iz kojih će se namiriti
iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
oslobađanja od plaćanja komunalnog
doprinosa.

Komunalni doprinos obračunava se i
plaća u skladu s obujmom, odnosno po m3
(prostornom metru) građevine koja se gradi na
određenoj čestici, kod građevine koja se uklanja
zbog gradnje nove građevine ili kada se
postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje,
komunalni doprinos se obračunava na razliku u
obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi
Jedinstveni upravni odjel općine, sukladno
Odluci o komunalnom doprinosu u postupku
pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj
dužnosti.
Članak 7.
Obračun komunalnog doprinosa vrši se
na način da se osnovica za izračun iz članka 6.
stavak 1. ove Odluke množi s jediničnom
vrijednosti iz članka 5. ove Odluke.

Članak 2.

Članak 8.

Komunalni doprinos je prihod Proračuna
općine Davor, a namijenjen je za financiranje
gradnje
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture:

Za otvorene bazene, otvorena igrališta i
druge otvorene građevine komunalni doprinos
obračunava se po m2 tlocrtne površine te
građevine, pri čemu je jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa za obračun njezine
površine po m2 izražena u kunama jednaka
jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za
obračun po m3 građevine u toj zoni.

1.
2.
3.
4.

javne površine,
nerazvrstane ceste,
groblja,
javnu rasvjetu.
Članak 3.

Članak 9.

Komunalni
doprinos
plaća
vlasnik
građevne čestice na kojoj se gradi građevina,
odnosno investitor.
Članak 4.

Komunalni doprinos uplaćuje se u roku
od 8 dana po primitku rješenja o komunalnom
doprinosu na žiro račun Proračuna općine Davor.

U općini Davor utvrđuje se jedna zona i
to: I. ZONA.

Članak 10.
Na temelju pismenog zahtjeva investitora,
odnosno vlasnika građevinske čestice na kojoj se
gradi u potpunosti ili djelomično će se osloboditi
obveze plaćanja komunalnog doprinosa:

Članak 5.
Jedinična

vrijednost

komunalnog
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1.
2.
3.

općina Davor i poduzeća u njezinom
vlasništvu,
objekti
namijenjeni
za
vjerske
organizacije,
objekti
namijenjeni
zdravstvenoj
djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi,
športu,
predškolskom
i
osnovnom
obrazovanju.

Rješenje o oslobađanju od obveze
plaćanja komunalnog doprinosa na temelju
pismenog zahtjeva i ispunjavanja uvjeta iz stavka
1. ovog članka izdaje Jedinstveni upravni odjel
općine Davor.

Broj: 9

29.
Na temelju članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01.,
26/03. - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04) članka
35. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01.), te članka 35.
Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
broj
11/01.),
Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 29.
sjednici održanoj 3. ožujka 2005. godine,
donijelo je
ODLUKU

Članak 11.
o komunalnoj naknadi
Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za
slučaj oslobađanja od plaćanja komunalnog
doprinosa predviđa se iz Proračuna općine
Davor.

1.

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Članak 12.
Danom primjene ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o visini i naplati komunalnog
doprinosa,
Klasa:363-01/98-01/17,
Urbroj:2178/17/98-01/2 od 7. prosinca 1998.
godine.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, način
i mjerila za plaćanje komunalne naknade na
području općine Davor:
a)
b)
c)
d)

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

e)
f)

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa : 363-01/05-01/8
Urbroj: 2178/17-01-05-1
Davor, 3. ožujka 2005.

g)

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Sudić, v.r.

naselja u općini Davor u kojima se plaća
komunalna naknada
područja zona u općini Davor
koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone
koeficijenti namjene (Kn) za poslovni
prostor i građevinsko zemljište koje služi
u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
nekretnine važne za općinu Davor koje
se u potpunosti ili djelomično oslobađaju
od plaćanja komunalne naknade
uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim
slučajevima može odobriti privremeno
oslobađanje od plaćanja komunalne
naknade
izvori sredstava iz kojih će se namiriti
iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
privremenog oslobađanja od obveze
plaćanja komunalne naknade.
Članak 2.

Komunalnu
naknadu
kao
prihod
Proračuna općine, plaćaju vlasnici, odnosno
korisnici nekretnina iz članka 22. stavak 2.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni
tekst), a koje se nalaze unutar građevinskog
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Broj: 9

područja naselja, kao i za stambeni poslovni
prostor izvan građevinskog područja naselja, kao
i
za
stambeni
poslovni
prostor
izvan
građevinskog područja naselja na koje se
najmanje
obavljaju
komunalne
djelatnosti
održavanja
javnih
površina,
održavanje
nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta i koje su
opremljene
najmanje
pristupnom
cestom,
objektima za opskrbu električnom energijom i
vodom prema mjesnim prilikama, te čine
sastavni dio infrastrukture općine Davor.
Obveznik plaćanja komunalne naknade
(fizička ili pravna osoba) dužna je u roku od 15
dana od dana nastanka obveze ili promjene
osobe obveznika istu prijaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Davor.

-

2.

TEMELJNE ODREDBE

-

A)

Naselja u općini Davor u kojima se
plaća komunalna naknada

-

Članak 3.
Komunalna naknada plaća se u slijedećim
naseljima općine Davor:
Davor i Orubica.
B)

Područje zona u općini Davor
Članak 4.

U općini Davor utvrđuje se jedna zona
za naplaćivanje komunalne naknade, i to prva
zona koja obuhvaća ulice naselja Davor i
Orubica.
C)

Koeificijenti zona (Kz) u općini Davor
Članak 5.
Koeficijenti zona su:

-

za prvu zonu - 1,00

D)

Koeficijent
Davor

namjene

(Kn)

u

općini

Članak 6.
Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti
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nekretnine iz članka 22. stavka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu i iznosi za:
-

stambeni prostor i prostor koji koriste
neprofitne organizacije
koeficijent 1,00
garažni prostor
koeficijent 1,00
neizgrađeno građevinsko zemljište
koeficijent 0,05

Koeficijent namjene za poslovni prostor i
za građevinsko zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti određuje se za:
poslovni prostor koji služi za proizvodnu
djelatnost
koeificjent 1,50
poslovni prostor koji služi za ostale
djelatnosti
koeificjent 1,50
za građevinsko zemljište koje služi u
svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
koeificijent iznosi 10% koeifcijenta
namjene koji je određen za poslovni
prostor.

Za poslovni prostor i građevinsko
zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne
djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost
ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj
godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%,
ali ne može biti manji od koeificjenta namjene
za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno
građevinsko zemljište.
Članak 7.
Rješenjem
o
komunalnoj
naknadi
utvrđuje se visina komunalne naknade po m2
obračunske površine, obračunska površina i
mjesečni iznos komunalne naknade.
Rješenje o komunalnoj naknadi kojim se
potvrđuje visina komunalne naknade po m2,
obračunska površina i mjesečni iznos komunalne
naknade, donosi Jedinstveni upravni odjel općine
Davor u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog
gospodarstva za kalendarsku godinu do 31.
ožujka tekuće godine, ako se odlukom
Općinskog vijeća ne mijenja visina komunalne
naknade u odnosu na prethodnu godinu.
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E)

Nekretnine od važnosti za općinu
Davor koje se u potpunosti ili
djelomično oslobađaju od plaćanja
komunalne naknade
Članak 8.

Komunalna naknada ne plaća se za
nekretnine:
-

-

koje su vlasništvo općine Davor i date na
korištenje društvima i udrugama, kao i
javne površine u vlasništvu općine Davor,
te groblja na području općine Davor,
koje koriste DVD Davor i Orubica
koje služe vjerskim zajednicama za
obavljanje njihovih djelatnosti,
na kojima se nalazi spomen-obilježje ili
spomen-područje.

F)

Uvjeti i razlozi zbog kojih se u
pojedinim slučajevima može odobriti
privremeno
oslobađanje
od
plaćanja
komunalne naknade
Članak 9.
Na temelju pismenog zahtjeva vlasnika
nekretnine ili pravovremeno izjavljene žalbe
protiv rješenja o komunalnoj naknadi, upravno
tijelo općine Davor može osloboditi plaćanja
komunalne naknade podnositelja zahtjeva ili
žalbe ako priloži vjerodostojne dokumente, a
također i u slučaju djelovanja više sile
(elementarne nepogode) ako je stambeni ili
poslovni prostor vlasnika toliko otećen da ga
privremeno ne može koristiti.
Obveznik plaćanja komunalne naknade
oslobodit će se plaćanja komunalne naknade
temeljem priloženih vjerodostojnih dokumenata
za vrijeme trajanja okolnosti na kojima se
poziva, a najduže na vrijeme od jedne godine.

G)

Izvori sredstava iz kojih će se namiriti
iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
privremenog oslobađanja od obveze
plaćanja komunalne naknade

oslobađanja
naknade za:

Broj: 9
od

obveze

plaćanja

komunalne

-

korisnike pomoći za podmirenje troškova
stanovanja u skladu sa Zakonom o
socijalnoj skrbi, osiguravaju se iz
Proračuna općine Davor predviđenih za
socijalni program
Vlasnike ili korisnike stambenog objekta
koji je uslijed više sile toliko oštećen da
se privremeno ne može koristiti, osigurat
će u Proračunu općine - stavka za pokriće
štete od elementarne nepogode.
ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 10.
Općinsko vijeće općine Davor posebnom
odlukom, do kraja studenog tekuće godine,
utvrđuje vrijednost boda (B) određenog u
kunama po m2, za plaćanje komunalne naknade
za slijedeću kalendarsku godinu.
Ako Općinsko vijeće do kraja mjeseca
studenog tekuće godine ne odredi vrijednost boda
iz stavka 1. ovog članka, vrijednost boda za
obračun komunalne naknade za slijedeću godinu
neće se mijenjati.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke o
komunalnoj naknadi prestaje vrijediti Odluka o
komunalnoj naknadi Klasa: 363-01/00-01/19,
Urbroj:2178/17-00-01/1 od 20. prosinca 2000.
godine.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa : 363-01/05-01/12
Urbroj: 2178/17-01-05-1
Davor, 3. ožujka 2005.

Članak 10.
Izvori sredstava iz kojih će se namiriti
iznos potpunog ili djelomičnog privremenog

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Sudić, v.r.
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30.

31.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01.), Poglavarstvo općine
Davor na svojoj 44. sjednici održanoj 22. ožujka
2005. godine, donosi

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01.), Poglavarstvo općine
Davor na svojoj 44. sjednici održanoj 22. ožujka
2005. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o nabavci poklona obiteljima iz
Socijalnog programa

o odobravanju financijske pomoći iz
sredstava Socijalnog programa

Članak 1.

Članak 1.

Odobrava se nabavka 70 poklon paketa
za pomoć obiteljima lošijeg imovinskog stanja iz
sredstava Socijalnog programa, a povodom
Uskrsnih blagdana.
Poklon paketi podijelit će se u
organizaciji Crkvenog karitasa župe Davor.

Odobrava se iznos od 500,00 kuna
financijske pomoći Udruzi gluhih i nagluhih
Nova Gradiška, Trg Kralja Tomislava 6.
Odobrena sredstva isplatit će se iz
Socijalnog programa Proračuna općine Davor u
2005. godini na žiro račun Udruge gluhih Nova
Gradiška br. 2360000-1101280831.

Članak 2.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 551-01/05-01/2
Urbroj: 2178/17-01-05-1
Davor, 22. ožujka 2005.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Dragan Benić,v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 402-01/05-01/8
Urbroj: 2178/17-01-05-1
Davor, 22. ožujka 2005.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Dragan Benić,v.r.
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32.

33.

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona
o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99,
117/01. i 96/03.) i članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01.), Poglavarstvo općine
Davor na svojoj 45. sjednici održanoj 21. travnja
2005. godine, donosi

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona
o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99,
117/01. i 96/03.) i članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01.), Poglavarstvo općine
Davor na svojoj 45. sjednici održanoj 21. travnja
2005. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika
DVD Orubica

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika
DVD Davor

Članak 1.

Članak 1.

Potvrđuje se Odluka Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Orubica kojom se Predrag
Svilić iz Orubice, Savska 11, imenuje za
zapovjednika DVD Orubica.

Potvrđuje se Odluka Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Davor kojom se Dragan
Bukić iz Davora, Ive Kerdića 2, imenuje za
zapovjednika DVD Davor.

Članak 2.

Članak 2.

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

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

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR

Klasa : 214-01/05-01/1
Urbroj: 2178/17-01-05-3
Davor, 21. travnja 2005.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Dragan Benić,v.r.

Klasa : 214-01/05-01/2
Urbroj: 2178/17-01-05-2
Davor, 21. travnja 2005.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Dragan Benić,v.r.
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35.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01.), Poglavarstvo općine
Davor na svojoj 45. sjednici održanoj 21. travnja
2005. godine, donosi
ODLUKU
o izboru najpovoljnije pismene ponude na
raspisani natječaj za prodaju nekretnina u
Orubici, Savska 52

Na temelju Odluke Općinskog vijeća
općine
Davor:
Klasa:340-01/05-01/1,
Urbroj:2178/17-01-05-1 od 31. ožujka 2005.
godine, te raspisanog natječaja za dodjelu
koncesije za obavljanje auto taksi prijevoza na
području općine Davor, a na temelju članka 38.
Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
broj
11/01.),
Poglavarstvo općine Davor na svojoj 45. sjednici
održanoj 21. travnja 2005. godine, donosi
ODLUKU

Članak 1.
Na raspisani natječaj za prodaju
nekretnina u Orubici, Savska 52 i to: k.č.br. 1112
Zgrada i dvorište u selu površine 462 m2,
z.k.ul.559 i k.č.br. 1113 Zgrada u selu površine
218m2, z.k.ul. 596, koje se nalaze u k.o. Orubica
izabire se za najpovoljniju pismenu ponudu
ponuda koju je u skladu s uvjetima natječaja
podnio "ZIS-Commerce" poduzeće za poslovne
usluge i trgovinu d.o.o., Nova Kapela, K.
Tomislava 1, vlasnik Zlatko Luketić, Stjepana
Radića 89, Nova Kapela, po prihvaćenoj najvišoj
ponuđenoj cijeni u ukupnom iznosu od 82.000,00
kuna.

o dodjeli koncsije za obavljanje auto taksi
prijevoza na području općine Davor
Članak 1.
Koncesija za obavljanje auto taksi
prijevoza na području općine Davor na vrijeme
od dvije godine dodjeljuje se registriranom obrtu:
TAXI DAVOR vlasnik Davorin Pišonić iz
Davora, Petra Svačića 20.
Koncesija se dodjeljuje za jedno mjesto s
početnim stajalištem ispred "Kuće Kerdić" u
Davoru.

Članak 2.
Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik općine Davor za
potpisivanje Ugovora o prodaji nekretnine iz
članka 1. ove Odluke s izabranim najpovoljnijim
ponuđačem po utvrđenoj prodajnoj cijeni u
ukupnom iznosu od 82.000,00 kuna.

Koncesijska naknada za ustupljenu
koncesiju iznosi 3% od ukupnog godišnjeg
prihoda po koncesiji iz članka 1. ove Odluke.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 940-01/05-01/2
Urbroj: 2178/17-01-05-8
Davor, 21. travnja 2005.
Predsjednik Općinskog poglavarstva
Dragan Benić,v.r.

Klasa : 340-01/05-01/1
Urbroj: 2178/17-01-05/4
Davor, 21. travnja 2005.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Dragan Benić,v.r.
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36.

Broj: 9
Članak 2.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01.) i u skladu s Uredbom o
postupku nabave roba, radova i usluga male
vrijednosti ("Narodne novine" broj 14/02.),
Poglavarstvo općine Davor na svojoj 46.
sjednici održanoj 9. svibnja 2005. godine,
donosi
ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za provedbu
dezinsekcije komaraca na
području općine Davor
Članak 1.
Izabire se najpovoljnija ponuda za
provođenje sustavne preventivne dezinsekcije
(zaprašivanja) komaraca na području općine
Davor u 2005. godini od "Eko preventiva"
d.o.o. za trgovinu i usluge, Eugena Kumičića
10, Slavonski Brod, po ukupnoj cijeni od
14.700,00 kuna (u cijenu nije uračunat PDV), a
provest će se na površini od 350 hektara na
području Davora i Orubice.

Poglavarstvo općine Davor zastupano po
načelniku općine potpisat će ugovor s "Eko
preventiva" d.o.o. u kojem će biti regulirana sva
međusobna prava i obveze po pitanju vršenja
dezinsekcije.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 351-01/05-01/10
Urbroj: 2178/17-01-05-1
Davor, 9. svibnja 2005.
Predsjednik Općinskog poglavarstva
Dragan Benić,v.r.
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OPĆINA GARČIN

10.

11.

Na temelju članka 27. Statuta općine
Garčin i čl. 39. i 40. Poslovnika Vijeća općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 1. lipnja 2005. g., donosi

Na temelju članka 27. Statuta općine
Garčin i čl. 42. Poslovnika Vijeća općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 1. lipnja 2005. g., donosi

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije

o verifikaciji mandata
izabranim vijećnicima

I

I

U Mandatnu komisiju imenuju se:

Verificiraju
se
mandati
izabranim
članovima Općinskog vijeća i utvrđuje se da će
dužnost vijećnika obnašati:

1.
2.
3.

Zvonko Kampić (HDZ) - za predsjednika
Stipo Velikanović (HDZ) - za člana
Marko Jerković (HSS) - za člana

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/05-01/4
Urbroj: 2178/06-05-01-2
Garčin, 1. lipnja 2005. g.
Predsjedatelj
Mirko Vilajtović, v.r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mato Grgić - HDZ
Josip Polić - HDZ
Mato Jerković - HDZ
Marko Martić - HDZ
Stipo Velikanović - HDZ
Ivo Đaković - HDZ
Željko Norac - HDZ
Zvonko Kampić - HDZ
Miro Sliško - HDZ
Dragutin Bitunjac - HDZ
Ivan Sudić - HSS
Marko Jerković - HSS
Marko Žilić - SDP
Dragutin Raguž - HSP
Dragan Lončar - HSU
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II

Broj: 9

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/05-01/4
Urbroj: 2178/06-05-01-4
Garčin, 1. lipnja 2005. g.

Klasa : 021-05/05-01/4
Urbroj: 2178/06-05-01-3
Garčin, 1. lipnja 2005. g.

Dobno
najstariji vijećnik
Dragan Lončar, v.r.
Predsjedatelj
Mirko Vilajtović, v.r.

13.
12.

Na temelju članka 27. Statuta općine
Garčin i čl. 45 Poslovnika Vijeća općine Garčin
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije",
br. 13/01.), Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 1.
lipnja 2005. g., donosi

Na temelju članka 29. Statuta općine
Garčin i čl. 45. i 46. Poslovnika Vijeća općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 1. lipnja 2005. g., donosi
RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika
Općinskog vijeća

o izboru
Komisije za izbor i imenovanja
I
I
U Komisiju za izbor i imenovanja
izabiru se:
1.
2.
3.
4.

Marko Martić - predsjednik
Josip Polić - član
Mirko Sliško - član
Marko Žilić - član

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom

Za predsjednika Općinskog vijeća općine
Garčin izabire se:
1.

Mato Jerković

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
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Klasa : 021-05/05-01/4
Urbroj: 2178/06-05-01-6
Garčin, 1. lipnja 2005. g.

Klasa : 021-05/05-01/4
Urbroj: 2178/06-05-01-5
Garčin, 1. lipnja 2005. g.

Dobno
najstariji vijećnik
Dragan Lončar, v.r.
Dobno
najstariji vijećnik
Dragan Lončar, v.r.
15.

14.

Na temelju članka 29. Statuta općine
Garčin i čl. 45. i 46. Poslovnika Vijeća općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 1. lipnja 2005. g., donosi

Na temelju članka 38. Statuta općine
Garčin i čl. 46. i 47. Poslovnika Vijeća općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 1. lipnja 2005. g., donosi
RJEŠENJE
o izboru načelnika općine

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća

I
Za načelnika općine Garčin izabire se:

I
Za potpredsjednika
općine Garčin izabire se:
1.

1.
Općinskog

Mato Grgić,dipl.iur.

vijeća

Ivan Sudić

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/05-01/4
Urbroj: 2178/06-05-01-7
Garčin, 1. lipnja 2005. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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16.

Broj: 9
II

Na temelju članka 39. Statuta općine
Garčin i čl. 47. Poslovnika Vijeća općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 1. lipnja 2005. g., donosi

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/05-01/4
Urbroj: 2178/06-05-01-8
Garčin, 1. lipnja 2005. g.

RJEŠENJE
o izboru članova Općinskog poglavarstva

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

I
U
sastav
članova
poglavarstva izabiru se:
1.
2.
3.
4.

Tatjana Katalinić
Braženka Trabalko
Ivica Ninković
Mario Galavić

Općinskog
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OPĆINA
GORNJA VRBA

9.

10.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/01.), članovi
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba na 1.
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
održanoj 6. lipnja 2005. godine, donijeli su

Na temelju članka 26. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/01.), članovi
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba na 1.
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
održanoj 6. lipnja 2005. godine, donijeli su

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru Mandatne komisije

o usvajanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima za članove Općinskog
vijeća općine Gornja Vrba i potvrđivanju
mandata izabranim članovima

I.
U Mandatnu komisiju imenuju se:

I.
1.
2.
3.

Svetozar Valjetić (HDZ) - predsjednik
Đuro Martin (HDZ) - član
Ivo martinović (HSP) - član

Usvaja se Izvješće Mandatne komisije o
provedenim izborima za članove Općinskog
vijeća općine Gornja Vrba, održanim 15. svibnja
2005. godine.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

II.
Potvrđuju
se
mandati
izabranim
članovima Općinskog vijeća i utvrđuje da će
dužnost vijećnika obnašati:
1.

Klasa : 013-03/05-01/1
Urbroj: 2178/28-02-05-1
Gornja Vrba, 6. lipnja 2005. god.
Predsjedatelj
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.

2.

3.

Niko Pavić - HDZ
Braće Radić 7, Gornja Vrba - HDZ
Đuro Martin - HDZ
Sv. Filipa i Jakova 997,
Donja Vrba - HDZ
Dragan Vuleta - HDZ
Posavska 17, Gornja Vrba - HDZ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Stanko Jurić - HDZ
Braće Radić 8, Gornja Vrba - HDZ
Svetozar Valjetić - HDZ
Donja Vrba 96 - HDZ
Maja Krešić - HDZ
Vrbskih žrtava 171, Gornja Vrba - HDZ
Marko Jurić - HDZ
Matije Mesića 19, Gornja Vrba - HDZ
Leonardo Kožul - HDZ
Donja Vrba 220 - HDZ
Damir Emanović Koalicija: DC-HSS-SDP-HSU
Sv. Filipa i Jakova 11, Donja Vrba - HSS
Ivana Marijić Koalicija: DC-HSS-SDP-HSU
Matije Mesića 18, Gornja Vrba - SDP
Ivan Primorac Koalicija: DC-HSS-SDP-HSU
Vrbskih žrtava 50, Gornja Vrba - DC
Ivo Martinović - HSP
Vrbskih žrtava 133, Gornja Vrba - HSP
Ivica Antunović - HB
Braće Radić 34, Gornja Vrba - HB

III.
Konstatira se da su putem Mandatne
komisije zaprimljene ostavke na dužnost
članova Općinskog vijeća koje su podnijeli:
1.

2.

Đuro
Štefančić,
kandidat
na
kandidacijskoj listi Koalicije DC-HSSSDP-HSU i
Ivica Ereš, kandidat izabran na
kandidacijskoj listi Hrvatskog bloka.

Člana Općinskog vijeća izabranog na
stranačkoj listi političke stranke ili koalicije u
slučaju
podnošenja
ostavke
zamjenjuju
neizabrani kandidat s liste s koje je izabran.
Koalicija
DC-HSS-SDP-HSU,
kao
predlagatelj liste, odredila je da Đuru Štefančića
zamjenjuje neizabrani kandidat s ove liste
Damir Emanović.
Politička stranka HB kao predlagatelj
liste, odredila je da Ivicu Ereša zamjenjuje
neizabrani kandidat s ove liste Ivica Antunović.
U smislu gore naznačenog ispunjeni su

Broj: 9

zakonski uvjeti da se verificiraju mandati
zamjenicima članova Damiru Emanoviću i Ivici
Antunoviću.

IV.
Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati
izabranim članovima Općinskog vijeća općine
Gornja Vrba, odnosno zamjenicima članova koji
će započeti obnašanje dužnosti vijećnika.

V.
Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 13
izabranih
vijećnika,
odnosno
zamjenika
vijećnika iz točke III. ovog Zaključka.

II.
Zaključak stupa
na
snagu
danom
donošenja i bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 013-03/05-01/2
Urbroj: 2178/28-02-01-1
Gornja Vrba, 6. lipnja 2005. god.
Predsjedatelj
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.
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11.

12.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/01.), članovi
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba na 1.
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
održanoj 6. lipnja 2005. godine, donijeli su

Na temelju članka 26. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/01.), članovi
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba na 1.
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
održanoj 6. lipnja 2005. godine, donijeli su

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru
Komisije za izbor i imenovanje

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Gornja Vrba

I.

I.

U Komisiju za izbor i imenovanje
imenuju se:

Niko Pavić izabire se za predsjednika
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba.

1.
2.
3.
4.
5.

Stanko Jurić (HDZ), predsjednik
Dragan Vuleta (HDZ), član
Leonardo Kožul (HDZ), član
Marko Jurić (HDZ), član
Ivica Antunović (HB), član

II.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 013-03/05-01/3
Urbroj: 2178/28-02-05-1
Gornja Vrba, 6. lipnja 2005. god.
Predsjedatelj
Đuro Martin, v.r.

Klasa : 013-03/05-01/4
Urbroj: 2178/28-02-05-1
Gornja Vrba, 6. lipnja 2005. god.
Predsjedatelj
Đuro Martin, v.r.
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13.

Broj: 9
II.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/01.), članovi
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba na 1.
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
održanoj 6. lipnja 2005. godine, donijeli su
RJEŠENJE
o izboru
potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Gornja Vrba

I.
Đuro
Martin
izabire
se
za
potpredsjednika Općinskog vijeća općine Gornja
Vrba.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 013-03/05-01/5
Urbroj: 2178/28-02-05-1
Gornja Vrba, 6. lipnja 2005. god.
Predsjedatelj
Đuro Martin, v.r.
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OPĆINA
GORNJI BOGIĆEVCI

4.

5.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Gornji Bogićevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije"
br.
18/02.),
članovi
Općinskog vijeća općine Gornji Bogićevci su na
1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
održanoj 11. lipnja 2005. godine donijeli

Na temelju članka 29. stavak 6. i 7.
Statuta općine Gornji Bogićevci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 18/02.),
te čl. 3. Zakona o izboru članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regioanlne)
samouprave ("Narodne novine" br. 33/01.),
Općinsko vijeće općine Gornji Bogićevci na
svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 11.
lipnja 2005. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije

ODLUKU
o imenovanju člana Općinskog vijeća

Članak 1.
U Mandatnu komisiju imenuju se:
1.
2.
3.

Julkica Debartoli - HSS - za predsjednicu
Borislav Ojdanić - HB - za člana
Senad Hibić - HDZ - za člana

Članak 1.
Pavo Klarić - imenuje se članom
Općinskog vijeća općine Gornji Bogićevci.

Članak 2.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI
Klasa : 021-03/02-01/01
Urbroj: 2178/18-01-01/01
Gornji Bogićevci, 13. 6. 2005.

Klasa : 021-03/02-01/01
Urbroj: 2178/18-01-01/0
Gornji Bogićevci, 11. 6. 2005.
Predsjedavajući
Anto Vidić, v.r.

Predsjedavajući
Anto Vidić, v.r.
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6.

7.

Na temelju članka 29. stavak 6. i 7.
Statuta općine Gornji Bogićevci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 18/02.),
i članka 40. stavak 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regioanlnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01.), Općinsko vijeće općine
Gornji Bogićevci na svojoj konstituirajućoj
sjednici održanoj 11. lipnja 2005. godine,
donosi

Na temelju članka 29. stavak 6. i 7.
Statuta općine Gornji Bogićevci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 18/02.),
i članka 40. stavak 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regioanlnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01.), Općinsko vijeće općine
Gornji Bogićevci na svojoj konstituirajućoj
sjednici održanoj 11. lipnja 2005. godine, donosi
ODLUKU

ODLUKU
o imenovanju predsjednika
Općinskog vijeća

o imenovanju zamjenika predsjednika
Općinskog vijeća

Članak 1.
Članak 1.
Pavo Klarić - imenuje se za predsjednika
Općinskog vijeća općine Gornji Bogićevci.

Borislav
Ojdanić - imenuje se za
zamjenika predsjednika Općinskog vijeća općine
Gornji Bogićevci.

Članak 2.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
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 Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI

Klasa : 021-05/08-05/01
Urbroj: 2178/18-01-01/05-01
Gornji Bogićevci, 13. 6. 2005.

Klasa : 021-05/08-05/01
Urbroj: 2178/18-03/05-03
Gornji Bogićevci, 13. 6. 2005.
Predsjedavajući
Anto Vidić, v.r.

Predsjedavajući
Anto Vidić, v.r.
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OPĆINA KLAKAR

5.

6.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01.), članovi Općinskog vijeća
općine Klakar su na 1. konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća od 10. lipnja 2005. godine,
donijeli

Na temelju članka 26. i 28. Statuta
općine Klakar ("Službeni vjesnik Brodskoposavske
županije"
br.
11/01.), članovi
Općinskog vijeća općine Klakar su na 1.
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća od 10.
lipnja 2005. godine, donijeli

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova
Komisije za izbor i imenovanja

o izboru predsjednika
Općinskog vijeća općine Klakar

I

I

U Komisiju za izbor i imenovanja
imenuju se:

Josip Stanić,dipl.ing.geodezije izabire se
za predsjednika Općinskog vijeća općine Klakar,
a ujedno će obnašati dužnost općinskog
načelnika.

1.
2.
3.
4.
5.

Jakob Blaževac (HDZ) - za predsjednika
Mario Pejić (HSP) - za člana
Ivica Lović (HDZ) - za člana
Mirjana Lucić (NEZAV) - za člana
Antun Rakić (HSS) - za člana

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

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/05-01/3
Urbroj: 2178/07-01-05-1
Klakar, 10. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/05-01/4
Urbroj: 2178/07-01-05-1
Klakar, 10. lipnja 2005.
Predsjedavajući
Antun Rakić, v.r.

Predsjedavajući
Antun Rakić, v.r.
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Na temelju članka 26. Statuta općine
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01.), članovi Općinskog vijeća
općine Klakar su na 1. konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća od 10. lipnja 2005. godine,
donijeli

Konstatira se da niti jedan izabrani član
nije podnio ostavku niti zahtjev za mirovanje
mandata pa su ispunjeni svi uvjeti da se
verificiraju
mandati izabranim
članovima
Općinskog vijeća.

III
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedenim izborima
za Općinsko vijeće i potvrđivanja mandata
izabranim vijećnicima

Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati
izabranim članovima Općinskog vijeća općine
Klakar.

IV
I
Usvaja se Izvješće o provedenim
izborima za Općinsko vijeće, održanim 15.
svibnja 2005. godine, kako slijedi:
1.
Josip Stanić (1963),
Klakar 37a, HDZ
2.
Alojz Balunović (1951)
K.A. Stepinca 35, Ruščica, HDZ
3.
Ivica Lović (1970)
Gornja Bebrina 64, HDZ
4.
Mijo Štević (1955)
Donja Bebrina 28, HDZ
5.
Jakob Blaževac (1962)
Donja Bebrina 2, HDZ
6.
Stipo Martić (1955)
Hrvatskih branitelja 48, Rušcica, HDZ
7.
Antun Rakić (1947)
Ruščičkih žrtava 17, Ruščica, HSS
8.
Tomislav Olić (1959)
K.A. Stepinca 6, Ruščica, HNS
9.
Ivica Mikolčević (1968)
Gornja Bebrina 140, HSP
10.
Mario Pejić (1976)
Klakar 117, HSP
11.
Marko Kurdić (1957)
K.A.Stepinca 50, Ruščica, Nezavisna lista
12.
Mirjana Lucić (1972)
Ruščičkih žrtava 81, Ruščica,
Nezavisna lista
13.
Ivan Katić (1951)
Ruščičkih žrtava 59, Ruščica,
Nezavisna lista

Utvrđuje se da su ispunjeni svi uvjeti za
početak pravovaljanog rada svih 13 izabranih
vijećnika.

V
Zaključak
će
biti
objavljen
u
"Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/05-01/2
Urbroj: 2178/07-01-05-1
Klakar, 10. lipnja 2005.
Predsjedavajući
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.
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9.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01.), i članka 29. Poslovnika
Vijeća općine Klakar, Općinsko vijeće na 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 10. lipnja
2005. godine, donijelo je

Na temelju članka 8. i članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN broj 33/01.) i članka 26. Statuta
općine Klakar (11/01), Općinsko vijeće općine
Klakar na 2. sjednici održanoj 21. lipnja 2005.
godine, donijelo je

RJEŠENJE

ODLUKU

o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije

o izmjeni i dopuni
Statuta općine Klakar

I

Članak 1.

U Mandatnu komisiju imenuju se:

U Statutu općine Klakar ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 11/01.).

1.
2.
3.

Stipo Martić (HDZ) - za predsjednika
Ivica Mikolčević (HSP) - za člana
Marko Kurdić (NEZAVISNI) - za člana

II
Rješenje stupa na snagu odmah, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/05-01/1
Urbroj: 2178/07-01-05-1
Klakar, 10. lipnja 2005.

Članak 27. mijenja se i glasi:
"Općinsko vijeće ima predsjednika i 2
potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova
svih članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za izbor predsjednika i
potpredsjednika može dati Komisija za izbor i
imenovanje kao i najmanje 1/3 članova
Općinskog vijeća.
Prijedlog za razrješenje predsjednika i
potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova
Općinskog vijeća."

Članak 2.
Članak 28. mijenja se i glasi:

Predsjedevajući
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.

"Predsjednik Općinskog vijeća općine
Klakar obavlja dužnost načelnika općine Klakar,
a potpredsjednici Općinskog vijeća općine
Klakar obavljaju dužnost zamjenika načelnika.
Predsjednik
Općinskog
vijeća
i
potpredsjednici Općinskog vijeća mogu dužnost
obavljati profesionalno ili volonterski sukladno
odluci Općinskog vijeća."
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Članak 30. mijenja se i glasi:
"Predsjednika Općinskog vijeća u
slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje
jedan od potpredsjednika koga on odredi.
Predsjednik Općinskog vijeća može
obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga
povjeriti jednom od potpredsjednika.
Pri obavljanju povjerenih poslova
potpredsjednik je dužan pridržavati se uputa
predsjednika.
Predsjedniku ne prestaje odgovornost za
obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je
povjerio potpredsjedniku."

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj
33/01.) i članka 26. Statuta općine Klakar
(11/01.), Općinsko vijeće općine Klakar na 2.
sjednici održanoj 21. lipnja 2005. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća
općine Klakar

U Poslovniku Općinskog vijeća općine
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 9/02.).

Članak 4.
Članak 1.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 012-03/05-01/1
Urbroj: 2178/07-01-05-1
Klakar, 21. lipnja 2005.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Stanić,dipl.ing.geod., v.r.

Članak 41. mijenja se i glasi:
"Komisija za izbor i imenovanje u
konzultaciji s političkom strankom koja je na
izboru dobila većinu vijećnika predlaže
kandidata za predsjednika Općinskog vijeća koji
će ujedno obnašati i dužnost općinskog
načelnika, te 2 potpredsjednika Općinskog vijeća
koji će ujedno obnašati dužnost zamjenika
općinskog načelnika.
O kandidatima za obnašatelje dužnosti iz
stavka 1. ovog članka moguće je međustranačko
dogovaranje".

Članak 2.
Članak 42. mijenja se i glasi:
"Izbor predsjednika Općinskog vijeća
koji će ujedno obnašati i dužnost općinskog
načelnika kao i potpredsjednike Općinskog
vijeća koji će ujedno
obnašati dužnost
zamjenika općinskog načelnika vrši se na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na
prijedlog člana Općinskog vijeća podržan od 1/3
(jedne trećine) članova Općinskog vijeća.
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Pri obavljanju povjerenih poslova
potpredsjednik je dužan pridržavati se uputa
predsjednika.
Predsjedniku ne prestaje odgovornost za
obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je
povjerio potpredsjedniku."

Članak 3.
Članak 52. mijenja se i glasi:
"Općinsko
vijeće
ima
dva
potpredsjednika Općinskog vijeća.
Potpredsjednike Općinskog vijeća biraju
članovi Općinskog vijeća iz reda svojih članova
na način i postupak utvrđen zakonom, Statutom
općine i ovim Poslovnikom."

Članak 4.

Članak 5.
Odluka stupa na snagu osmi dan od
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 012-03/05-01/1
Urbroj: 2178/07-05-02-1
Klakar, 21. lipnja 2005.

Članak 53. mijenja se i glasi:
"U slučaju odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti, predsjednika Općinskog vijeća u
obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje jedan od
potpredsjednika Općinskog vijeća kojeg on
odredi.

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

8.

8.
9.

Općinsko vijeće općine Okučani na
prijedlog Mandatne komisije, na konstituirajućoj
sjednici održanoj 5. lipnja 2005. g. donijelo je

10.
11.

Željko Đurić
Goran Cvenček

Nezavisna
Koalicija
SDP, HSS
Mario Bokulić
Koalicija
SDP, HSS
Nikola Dragosavljević Koalicija
SDP, HSS

lista
i HNS
i HNS
i HNS

RJEŠENJE
o verifikaciji mandata izabranim vijećnicima

II

I.

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

Verificiraju
se
mandati
izabranim
članovima Općinskog vijeća i utvrđuje se da će
dužnost vijećnika obnašati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mato Bilonjić
Katica Horvat
Aca Vidaković
Josip Lipovac
Goran Knežević
Zrinka Grgić
Ivica Pivac

HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
HDZ

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 021-05/05-01/06
Urbroj: 2178/21-01-05-01
Okučani, 5. lipnja 2005. g.
Predsjedatelj
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.
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9.

10.

Na temelju članka 34. Statuta općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.) i članka
5. Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 3/02.), Općinsko vijeće na konstituirajućoj
sjednici održanoj 5. lipnja 2005. g., donijelo je

Na temelju članka 35. Statuta općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.) i članka
10. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/02.), Općinsko vijeće na
konstituirajućoj sjednici održanoj 5. lipnja 2005.
g., donijelo je

RJEŠENJE
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije

o izboru
Komisije za izbor i imenovanja

I.
I.
U Mandatnu komisiju izabiru se:
1.
2.
3.

Goran Knežević za predsjednika
Josip Lipovac za člana
dr. Mario Bokulić za člana

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 021-05/05-01/05
Urbroj: 2178/21-01-05-01
Okučani, 5. lipnja 2005. g.
Predsjedatelj
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.

U Komisiju
izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

za

izbor

i

imenovanja

Katica Horvat - za predsjednicu
Ivica Pivac - za zamjenika predsjednika
Željko Đurić - za člana
Zrinka Grgić - za člana
Nikola Dragosavljević - za člana

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 021-05/05-01/07
Urbroj: 2178/21-01-05-01
Okučani, 5. lipnja 2005. g.
Predsjedatelj
Katica Horvat, v.r.
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12.

Na temelju članka 31. i 32. Statuta
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.),
Općinsko vijeće općine Okučani na prijedlog
Komisije za izbor i imenovanja na svojoj
konstituirajućoj sjednici održanoj 5. lipnja 2005.
g., donijelo je

Na temelju članka 31. i 32. Statuta
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.),
Općinsko vijeće općine Okučani na prijedlog
Komisije za izbor i imenovanja na svojoj
konstituirajućoj sjednici održanoj 5. lipnja 2005.
g., donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika
Općinskog vijeća

o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća

I

I

Ivica Pivac izabran je za predsjednika
Općinskog vijeća općine Okučani.

Željko
potpredsjednika
Okučani.

Đurić
izabran
je
za
Općinskog
vijeća
općine

II
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 021-05/05-01/08
Urbroj: 2178/21-01-05-01
Okučani, 5. lipnja 2005. g.
Predsjedatelj
Katica Horvat, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 021-05/05-01/09
Urbroj: 2178/21-01-05-01
Okučani, 5. lipnja 2005. g.
Predsjedatelj
Katica Horvat, v.r.
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13.

14.

Na temelju članka 37. Statuta općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.),
Općinsko vijeće općine Okučani na prijedlog
Komisije za izbor i imenovanja na svojoj
konstituirajućoj sjednici održanoj 5. lipnja 2005.
g., donijelo je

Na temelju članka 39. Statuta općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.), Općinsko
vijeće općine Okučani na prijedlog Komisije za
izbor i imenovanja na svojoj konstituirajućoj
sjednici održanoj 5. lipnja 2005. g., donijelo je
RJEŠENJE

RJEŠENJE
o izboru načelnika
općine Okučani

o izboru zamjenika načelnika
općine Okučani

I
I
Mato Bilonjić izabire se za načelnika
općine Okučani.

Ivica Ćorković izabire se za zamjenika
načelnika općine Okučani.

II
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 021-05/05-01/10
Urbroj: 2178/21-01-05-01
Okučani, 5. lipnja 2005. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 021-05/05-01/11
Urbroj: 2178/21-01-05-01
Okučani, 5. lipnja 2005. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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Na temelju članka 41. Statuta općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.),
Općinsko vijeće općine Okučani na prijedlog
Komisije za izbor i imenovanja na svojoj
konstituirajućoj sjednici održanoj 5. lipnja 2005.
g., donijelo je

Na temelju članka 4. i 5.a Odluke o
nagradama i priznanjima općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
6/00) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
nagradama i priznanjima općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
11/02 i članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br. 3/02), Općinsko vijeće je na
svojoj sjednici održanoj 5. lipnja 2005.g. donijelo

RJEŠENJE
o izboru člana
Općinskog poglavarstva

ODLUKU
o dodjeli priznanja općine
Okučani u 2005.g.

I
Stjepan Lalić,dipl.ing.agr., izabire se za
člana Općinskog poglavarstva.

Članak 1.
Priznanja općine Okučani u 2005.g.
dodjeljuju se:

II
1.

ŽELJKU ĐURIĆU za izvanredne uspjehe
postignute u promidžbi sporta na području
općine Okučani i poticanje svestranog
športskog razvitka, te izgradnju civilnog
društva.

2.

IVANKI HERCEGU zbog nastojanja da
mnoge čitatelje i slušatelje upozna s
Okučanima, poglavito na području kulture i
vjerske kulture.

3.

IVANKI JEZERČIĆ zbog zalaganja kojim
doprinosi napretku općine Okučani.

4.

LUCI JAKOVLJEVIĆ
za promicanje
kluturne baštine na području općine Okučani.

5.

DRAGA HORVAT za svesrdno zalaganje u
kulturnom i društvenom životu općine
Okučani.

6.

SLAVKU KRIŠTIĆU
za volonterski
doprinos općini Okučani u kulturi,
društvenom i političkom životu.

7.

STJEPANU NINKOVIĆU za promidžbu
kulturnih, povijesnih, spomeničkih i
turističkih vrijednosti.
MILORADU ORŠULIĆU
MICANU

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 021-05/01-01/05
Urbroj: 2178/21-01-05-01
Okučani, 5. lipnja 2005. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

8.
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tajniku Općinskog vijeća za zalaganje u
promicanju kulturnih, povijesnih i drugih
vrijednosti kojima se doprinosi napretku
općine Okučani.
9.

SENKI RAMIĆ konzultantu za gospodarski
razvoj - za doprinos u razvoju gospodarstva
na području općine Okučani.

10.

HRVATSKI RADIO radio postaja Nova
Gradiška zbog doprinosa u objektivnom
informiranju slušatelja iz svih oblasti života
općine Okučani.

11.

SLOBOŠTINA d.o.o. za komunalne
djelatnosti za poslovne rezultate i održavanje
čistoće mjesta Okučani u svim vremenskim
uvjetima.

12.

GORDANI SALAMUN
doprinos općini Okučani
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17.
Na temelju članka 4. i 5.a Odluke o
nagradama i priznanjima općine Okučani (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 6/00 i
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nagradama i
priznanjima općine Okučani (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 11/02 i članka 48.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
3/02), Općinsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj
5. lipnja 2005.g. donijelo
ODLUKU
o dodjeli zlatne i srebrne plakete
općine Okučani u 2005.g.

za volonterski
Članak 1.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:061-06/05-01/02
Urbr:2178/21-01-05-01
Okučani, 5. lipnja 2005.g.

ZLATNA PLAKETA općine Okučani
dodjeljuje se državnicima, istaknutim i uglednim
pojedincima, pravnim osobama, međunarodnim i
inozemnim organizacijama koji su djelovanjem i
djelom dali iznimno značajan doprinos utemeljenju i
razvitku Republike Hrvatske, razvitku odnosa i
suradnje s međunarodnim i inozemnim
organizacijama, obnovi ratom razorenih područja i
općem napretku općine i to:
1.

dr. IVI SANADERU predsjedniku Vlade
Republike Hrvatske za potporu Vlade RH i
osobno pokroviteljstvo pri izgradnji i
otvaranju javnih objekata Trga dr. Franje
Tuđmana i spomen-parka Domovinskom
ratu i drugim oblicima potpore općini
Okučani.

2.

VLADIMIRU ŠEKSU
predsjedniku
Hrvatskog Sabora, za održavanje digniteta
prema vojno-redarstvenoj akciji “Bljesak”,
te političku i svaku drugu potporu općini
Okučani.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac,v.r.

Članak 2.
SREBRNA PLAKETA općine Okučani
dodjeljuje se istaknutim i uglednim pojedincima,
pravnim osobama, jedinicama lokalne vlasti i
međunarodnim organizacijama koji su svojim
djelovanjem u dužem vremenskom razdoblju dali
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značajan doprinos razvitku određenih djelatnosti,
razvitku odnosa i suradnje općine i drugih jedinica
lokalne samouprave i vlasti, te suradnje s
međunarodnim i inozemnim ogranizacijama, ili su na
drugi način značajno pridonijeli promicanju položaja
i ugleda općine i to:
1.

STJEPANU DUKANOVIĆU
voditelju
Odsjeka za gospodarstvo, poduzetništvo i
obrtništvo općine Okučani zbog predanog i
savjesnog odnosa prema poslu koji obavlja.

2.

ILIJI TOLIĆU okučanskom poduzetniku,
za poslovne rezultate i poticaj u razvitku
poduzetništva u općini Okučani.

3.

NANBUDO KLUBU “SLAOVNIJA” - za
izvanredne uspjehe i rezultate u promidžbi
športa na području općine Okučani.

Broj: 9

18.
Na temelju članka 4. Uredbe o javnoj
raspravi u postupku donošenja prostornih planova
(NN br. 101/98) i članka 37. Poslovnika
Općinskog
poglavarstva
općine
Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 6/99. i 10/01.), Općinsko poglavarstvo općine
Okučani na svojoj 1. sjednici održanoj 17. lipnja
2005. godine, donijelo je
ODLUKU
o upućivanju na javni uvid Prijedloga
Detaljnog plana uređenja "Dijela radne zone
- asfaltna baza" u Okučanima
I.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Usvaja se Izvješće odnosno Zapinsik o
prethodnoj raspravi i Nacrt prijedloga detaljnog
plana uređenja "Dijela radne zone - asfaltna baza"
u Okučanima.
II.
Utvrđuje se Prijedlog Detaljnog plana
uređenja "Dijela radne zone - asfaltna baza" u
Okučanima i upućuje se na javni uvid.

Klasa:061-06/05-01-01
Urbr:2178/21-01-05-01
Okučani, 5. lipnja 2005.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac

III.
Prijedlog Detaljnog plana uređenja
"Dijela radne zone - asfaltna baza" u Okučanima,
sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela
sukladno članku 8. Pravilnika o sadržaju,
mjerilima
kartografskih
prikaza,
obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (NN br. 106/98) a kojeg je
izradio Urbanistički institut Hrvatske d.d. iz
Zagreba.
IV.
Javni uvid održat će se kroz razdoblje od
30 dana u službenim prostorijama općine
Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana br. 1 - Ured za
gospodarstvo, poduzetništvo i malo obrtništvo,
soba br. 4/, počevši od 1. srpnja 2005. godine.
Prijedlog Detaljnog plana uređenja "Dijela radne
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zone - asfaltna baza" u Okučanima može se
razgledati svakog radnog dana od 9 do 15 sati
za vrijeme trajanja javnog uvida.
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gospodarstvo, poduzetništvo i malo obrtništvo,
osobno ili na telefon 035/371-025.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI

V.
za vrijeme trajanja javnog uvida i osam
dana nakon prestanka javnog uvida, svoje
primjedbe i sugestije mogu dostaviti tijela
državne uprave, pravne osobe s javnim
ovlastima, upravna tijela Županije, općine i
gradovi na čiji djelokrug mogu utjecati
predložena rješenja Detaljnog plana uređenja
"Dijela radne zone - asfaltna baza" u Okučanima,
Mjesni odbori s područja općine, te zainteresirani
građani.

Klasa : 022-05/05-01-98
Urbroj: 2178/21-02-05-01
U Okučanima, 17. lipnja 2005. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Mato Bilonjić, v.r.

19.
VI.
Očitovanja, prijedlozi i primjedbe na
Prijedlog Detaljnog plana uređenja "Dijela radne
zone - asfaltna baza" u Okučanima, mogu se
upisati i u knjigu primjedbi na mjestu javnog
uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu jasno i
čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom
uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u
pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona
o pravu na pristup informacijama ("Narodne
novine" broj 172/03), članak 25. Statuta općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 3/02, 4/03. i 8/04.), Općinsko
poglavarstvo općine Okučani na 1. sjednici
održanoj 17. lipnja 2005. godine, donijelo je
ODLUKU

VII.
Javno
plana uređenja
u Okučanima,
godine u 10
vijećnice.

izlaganje Prijedloga Detaljnog
"Dijela radne zone - asfaltna baza"
održat će se 15. srpnja 2005.
sati u prostorijama Općinske

VIII.
Javna rasprava o Prijedlogu plana
uređenja "Dijela radne zone - asfaltna baza" u
Okučanima, bit će objavljena u tjednoj tiskovini
"Posavska Hrvatska", te lokalnoj radio-postaji
"Bljesak" Okučani.
IX.
Detaljnija
pojašnjenja
u
vezi
s
Prijedlogom Detaljnog plana uređenja "Dijela
radne zone - asfaltna baza" u Okučanima, mogu
se dobiti u općini Okučani, Ured za

o ustrojavanju Kataloga informacija
općine Okučani
Članak 1.
Ovom se Odlukom ustrojava Katalog
informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire
općina Okučani, a u cilju ostvarivanja prava na
pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na
pristup informacijama.
Članak 2.
Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena
informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrđeni
su u sistematiziranom pregledu informacija koji se
nalazi u privitku
Katalog informacija općine
Okučani koji čini sastavni dio ove Odluke.
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Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje
pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog
ili pismenog zahtjeva općini Okučani. Pisani zahtjev
u vezi s ostvarivanje prava na pristup informaciji
može se podnijeti na adresu: Općina Okučani, trg dr.
Franje Tuđmana br. 1, 35430 Okučani.
Članak 4.
Ovlaštenik prava na informaciju kojem je
omogućen pristup informaciji izradom preslike
dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan
je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 10,00
kuna do 10 stranica preslika, a za svaku slijedeću
plaća se plus 1,00 kuna. Naknada iz prethodnog
stavka uplaćuje se u korist Proračuna općine
Okučani. Svrha doznake naknade za uvid u katalog
informacija.

Broj: 9

KATALOG INFORMACIJA
OPĆINE OKUČANI
I.

OPĆI AKTI

1.1.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za
općinu Okučani od 1995. g. do 1997. g.

Napomena: Svi akti su objavljeni u "Službenom
vjesniku općine Okučani"
1.2.
1.3.

Općinsko vijeće općine Okučani od 1997.
g na dalje
Općinsko poglavarstvo općine Okučani od
1997. godine na dalje

Napomena: Svi akti su objavljeni u glasilu
"Službeni
vjesnik
Brodsko-posavske
županije", a originali se nalaze u
pismohrani općine Okučani.

Članak 5.

II.

POJEDINAČNI AKTI

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

1.1.

Općinsko vijeće općine Okučani od
1997.g. na dalje.
Općinsko poglavarstvo općine Okučani od
1997. g. na dalje.

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa:021-05/05-01/99
Urbr:2178/21-02-05-1
Okučani, 17l. lipnja 2005.
Općinsko poglavarstvo
Predsjednik
Mato Bilonjić, v.r.

1.2.

Napomena: Svi akti su objavljeni u glasilu
"Službeni
vjesnik
Brodsko-posavske
županije", a originali se nalaze u
pismohrani općine Okučani
III.

CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA sa
sjednica Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva od 1997. g. na dalje nalazi
se u pismohrani općine Okučani.

IV.

SPOMEN KNJIGA u kojoj se nalazi
popis osoba kojima su dodijeljene zlatne i
srebrne plakete, te priznanja i zahvalnice
čuva se u tajništvu općine Okučani.

V.

SKLOPLJENI
SPORAZUMI
O
SURADNJI S GRADOVIMA DRUGIH
DRŽAVA nalaze se u tajništvu općine
Okučani.

VI.

KATALOG OPĆINSKE IMOVINE nalazi
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se u pismohrani općine Okučani.
VII.

SKLOPLJENI
SPORAZUMI
I
UGOVORI nalaze se u pismohrani
općine Okučani

VIII.

D O K U M E N TA C I J A
U
SVEZI
PROSTORNOG
PLANIRANJA,
PROMETA,
INFRASTRUKTURE
I
ZAŠTITE OKOLIŠA nalazi se u
pismohrani općine Okučani.

Naknadu za sakupljanje i odvoz kućnog
smeća i glomaznog otpada plaćaju isporučitelju
usluge vlasnici, odnosno korisnici nekretnina
razvrstani u slijedeće kategorije u zavisnosti od
namjene prostora:
1.
2.
3.

4.
IX.

CJELOKUPNA
N AT J E Č A J N A
DOKUMENTACIJA
nalazi
se
u
pismohrani općine Okučani.

stambenog prostora
dom zdravlja, ljekarne, poslovnice,
zanatske radnje i proizvodni pogoni
ugostiteljski
objekti,
t rg o v i n e
prehrambenih artikala, cvjećarne, ostali
poslovni prostori koji proizvode veće
količine otpada
građevno zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti.
Članak 3.

X.

DOKUMENTACIJA O FINANCIJSKOM
POSLOVANJU nalazi se u pismohrani
općine Okučani.

20.
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak
1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine" broj 26/03. - pročišćeni tekst,
82/04. i 110/04. Uredba), članka 42. Statuta
općine Okučani, Općinsko poglavarstvo općine
Okučani na svojoj 1. sjednici, održanoj 17. lipnja
2005. godine, donijelo je

Naknada za sakupljanje i odvoz kućnog
smeća i glomaznog otpada obračunava se po m2
površine, i to za stambeni i poslovni prostor po
jedinici korisne površine, a za građevno zemljište
koje služi u poslovne svrhe po jedinici stvarne
površine.
Visina naknade za sakupljanje i odvoz
kućnog smeća i glomaznog otpada za pojedine
kategorije korisnika utvrđuje se množenjem
utvrđene površine nekretnine u m2 i posebnom
odlukom utvrđene cijene odvoza kućnog smeća i
glomaznog otpada po m2 u zavisnosti od
namjene prostora.
Za građevno zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti, visina naknade za
skupljanje i odvoz kućnog smeća i glomaznog
otpada iznosi 50% cijene koja je određena za
poslovni prostor iste namjene.

ODLUKU
Članak 4.
o naknadi za skupljanje i odvoz kućnog
smeća i glomaznog otpada
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način
obračuna i naplate naknade koju su vlasnici,
odnosno korisnici nekretnina u obvezi plaćati za
pruženu uslugu sakupljanja i odvoza kućnog
smeća i glomaznog otpada u općini Okučani.
Članak 2.

Visinu naknade za pruženu uslugu
sakupljanja i odvoza kućnog smeća i glomaznog
otpada za područje općine Okučani određuje
Trgovačko
društvo
"Sloboština" d.o.o.
za
komunalne djelatnosti koje na području općine
Okučani i pruža istu uslugu.
"Sloboština" d.o.o.
za
komunalne
djelatnosti kao isporučitelj usluge sakupljanja i
odvoza kućnog smeća i glomaznog otpada dužno
je pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife
svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost
Općinskog poglavarstva općine Okučani sukladno
odredbama članka 21. Zakona o komunalnom
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gospodarstvu.
Članak 5.
Zbog važnosti i zbog osobitog interesa za
općinu Okučani naknada za sakupljanje i odvoz
kućnog smeća i glomaznog otpada ne naplaćuje
se za:
-

prostor zelene i stočne tržnice koji je u
vlasništvu općine
nekretnine koje se upotrebljavaju za
djelatnost osnovnog školstva
nekretnine koje koristi DVD Okučani
nekretnine koje se upotrebljavaju za
djelatnost predškolskog odgoja
nekretnine koje koriste vjerske zajednice
za obavljanje njihove djelatnosti
nekretnine koje koriste humanitarne
organizacije od interesa za općinu
nekretnine koje koriste sportske udruge i
klubovi.

Na temelju članka 7. stavak 6. Odluke o
grobljima, uvjetima i načinima korištenja groblja
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 8/99) i članka 16. Poslovnika Općinskog
poglavarstva općine Okučani ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
broj
10/02.),
Općinsko poglavarstvo općine Okučani na svojoj
1. sjednici, održanoj 17. lipnja 2005. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na cjenik pogrebnih usluga
I
"Sloboštini" d.o.o.
za
komunalne
djelatnosti, Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
daje se suglasnost na cjenik pogrebnih usluga
kako slijedi:
-

Članak 6.
Naknada za sakupljanje i odvoz kućnog
smeća i glomaznog otpada obveznici iz članka 2.
ove Odluke plaćaju mjesečno, najkasnije do 10og u mjesecu za protekli mjesec.

-

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o sakupljanju i odvozu kućnog
smeća i glomaznog otpada Klasa:022-05/01-01/31
od 24. travnja 2002. godine.
Ova Odluka o naknadi za sakupljanje i
odvoz kućnog smeća i glomaznog otpada stupa
na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 022-05/01-05/100
Urbroj:2178/21-02-05-01
Okučani, 17. lipnja 2005. godine

-

djelatnici u sprovodu
100,00 kn+PDV
iskop grobne jame na mjestu gdje nema
spomenika 2,20 x 1,10 x 1,80
600,00 kn + PDV
iskop grobne jame gdje je spomenik
700,00 kn + PDV
izrada humke - oblika groba poslije
sahrane
70,00 kn + PDV
otvaranje-zatvaranje grobnice i fugiranje
160,00 kn + PDV
odvoz vijenaca poslije sahrane
90,00 kn + PDV
upotreba mrtvačnice
100,00 kn + PDV
upotreba dezinfekcijskih sredstava
65,00 kn + PDV
ekshumacija posmrtnih ostataka starih do
10 godina
800,00 kn + PDV
ekshumacija posmrtnih ostataka starijih
od 10 godina
700,00 kn + PDV
korištenje rashladne komore po danu
100,00 kn + PDV

Predsjednik
Mato Bilonjić,v.r.
21.

II
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50,00 kn + PDV = 61,00 kn
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Klasa : 022-05/01-05/102
Urbroj:2178/21-02-05-01
Okučani, 17. lipnja 2005. godine

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI

Predsjednik
Mato Bilonjić,v.r.

Klasa : 022-05/01-05/102
Urbroj:2178/21-02-05-02
Okučani, 17. lipnja 2005. godine
Predsjednik
Mato Bilonjić,v.r.

22.
Na temelju članka 7. stavak 6. Odluke o
grobljima, uvjetima i načinima korištenja groblja
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 8/99) i članka 16. Poslovnika Općinskog
poglavarstva općine Okučani ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
broj
10/02.),
Općinsko poglavarstvo općine Okučani na svojoj
1. sjednici, održanoj 17. lipnja 2005. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na visinu grobne naknade

23.
Na temelju članka 3. Odluke o
sakupljanju i odvozu kućnog smeća i glomaznog
otpada i članka 16. Poslovnika Općinskog
poglavarstva općine Okučani ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
broj
10/02.),
Općinsko poglavarstvo općine Okučani na svojoj
1. sjednici održanoj 17. lipnja 2005. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK

I
o suglasnosti na naknadu za skupljanje i
odvoz kućnog otpada

"Sloboštini" d.o.o.
za
komunalne
djelatnosti, Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
daje se suglasnost na visinu naknada i to:

I
1.

Naknade za dodjelu
grobnog mjesta

na

korištenje

-

zemljani grob za jednu osobu
600,00 kn + PDV = 732,00 kn

"Sloboština" d.o.o.
za
komunalne
djelatnosti, Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
daje suglasnost na visini naknade za skupljanje i
odvoz kućnog otpada kako slijedi:

-

zemljani grob za dvije osobe
650,00 kn + PDV = 793,00 kn.

A)
B)

2.

Naknada za korištenje grobnog mjesta godišnja naknada

C)

-

zemljani grob i grobnica za svaku osobu

stambeni prostor
0,34 kuna
dom zdravlja, ljekarne, poslovnice,
zanatske radnje, proizvodni pogoni
0,70 kuna
ugostiteljski
objekti,
t rg o v i n e
prehrambenim artiklima, cvjećarne, ostali
poslovni prostori koji proizvode veće
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količine smeća, otpada 1,20 kuna.

ponude:
-

"Argus" d.o.o. Sl. Brod
15,37 kn po kućanstvu

-

"Eko-preventiva" d.o.o. Slav. Brod
15,50 kn po kućanstvu

-

"SAN-VET" d.o.o. Sl. Brod
18,00 kn po kućanstvu

-

"Sanitacija - Osijek"
16,00 kn po kućanstvu

II
Stupanjem na snagu ovog Zaključka
prestaje važiti Odluka o visini naknade za
sakupljanje i odvoz kućnog smeća i glomaznog
otpada, klasa:363-02/03-01/01, Urbroj:2178/2102-03-01 od 20. veljače 2003. godine.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Broj: 9

U cijenu je uračunat PDV.
II

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 022-05/01-05/101
Urbroj:2178/21-02-05-01
Okučani, 17. lipnja 2005. godine

Općinsko poglavarstvo općine Okučani
prihvaća ponudu ponuđača "ARGUS" d.o.o. Sl.
Brod kao najpovoljnijeg ponuđača.
III

Predsjednik
Mato Bilonjić,v.r.

Ovlašćuje se načelnik općine Okučani da
s izabranim ponuđačem zaključi Ugovor o
izvršenju sustavne preventivne deratizacije općine
Okučani, i to proljetni i jesenski tretman,
sukladno uvjetima prihvaćene ponude.

24.
IV
Na temelju članka 3. Uredbe o postupku
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti i
članka 16. Poslovnika Općinskog poglavarstva
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/02.), Općinsko
poglavarstvo je na svojoj 51. sjednici održanoj 1.
travnja 2005. g., donijelo
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuđača po
Pozivnom natječaju za sustavnu preventivnu
deratizaciju općine Okučani u tijeku 2005. g.
I
Po pozivnom natječaju za sustavnu
preventivnu
deratizaciju
općine
Okučani
(proljetni i jesenski tretman) pristigle su slijedeće

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 022-05/01-05/58
Urbroj:2178/21-02-05-02
Okučani, 1. travnja 2005. godine
Predsjednik
Mato Bilonjić,v.r.
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OPĆINA PODCRKAVLJE

7.

II

Na temelju članka 33. Statuta općine
Podcrkavlje
("Službeni
vjesnik
Brodskoposavske županije" br. 10/01. i 4/05.) i članka
29. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Podcrkavlje
("Službeni
vjesnik
Brodskoposavske županije" br. 10/01. i 4/05.), Općinsko
vijeće na svojoj 1. sjednici (konstituirajućoj)
održanoj 2. lipnja 2005. godine, donosi

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 021-01/05-01/6
Urbroj: 2178/13-02-05-1
Podcrkavlje, 2. lipnja 2005.

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije
Općinskog vijeća općine Podcrkavlje

I
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća
općine Podcrkavlje izabiru se:
1.
2.
3.

Željko Balikić,dipl.polit.,
za predsjednika
Miroslav Jarić,dipl.ing., za člana
Mario Lovrić, za člana

Predstojnik
Ureda državne uprave u
Brodsko-posavskoj županiji
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.
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Broj: 9

8.

9.

Na temelju članka 37. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Podcrkavlje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/01. i
4/05.), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje, na
prijedlog
Mandatne
komisije
na
1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 2. lipnja 2005.
godine, donosi
RJEŠENJE

Na temelju članka 33. Statuta općine
Podcrkavlje
("Službeni
vjesnik
Brodskoposavske županije" br. 10/01. i 4/05.) i članka
40. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Podcrkavlje
("Službeni
vjesnik
Brodskoposavske županije" br. 10/01. i 4/05.), Općinsko
vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 1. sjednici
(konstituirajućoj) održanoj 2. lipnja 2005.
godine, donosi

o potvrdi mandata izabranim vijećnicima

RJEŠENJE

I

o izboru predsjednika i članova
Komisije za izbor i imenovanja

Potvrđuju
se
mandati
izabranim
članovima Općinskog vijeća i utvrđuje se da će
dužnost vijećnika obnašati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miroslav Jarić,dipl.ing. (HDZ)
Stjepan Samardžija (HDZ)
Željko Balikić,dipl.polit. (HDZ)
Mirko Orešković (HDZ)
Tomislav Delač,dipl.iur. (HSS)
Slavko Marjanović (SDP)
Mario Lovrić (HSS)

I
U Komisiju za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća općine Podcrkavlje izabiru se:
1.
2.
3.

Stjepan Samardžija, za predsjednika
Mirko Orešković, za člana
Slavko Marjanović, za člana

II
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 021-01/05-01/7
Urbroj: 2178/13-02-05-1
Podcrkavlje, 2. lipnja 2005.
Predstojnik
Ureda državne uprave u
Brodsko-posavskoj županiji
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 021-01/05-01/8
Urbroj: 2178/13-02-05-1
Podcrkavlje, 2. lipnja 2005.
Predsjedatelj
Slavko Marjanović,v.r.
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10.

11.

Na temelju članka 40. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" 33/01. i 60/01.), te članka 25. Statuta
općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" 10/01. i 4/05.) i članka 42.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Podcrkavlje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
10/01. i 4/05.), Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na svojoj 1 (konstituirajućoj)
sjednici održanoj 2. lipnja 2005. godine, donosi

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN"
33/01. i 60/01.), te članka 25. Statuta općine
Podcrkavlje
("Službeni
vjesnik
Brodskoposavske županije" 10/01. i 4/05.) i članka 42.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Podcrkavlje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
10/01. i 4/05.), Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na svojoj 1 (konstituirajućoj)
sjednici održanoj 2. lipnja 2005. godine, donosi

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Podcrkavlje

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Podcrkavlje

I

I

Za predsjednika Općinskog vijeća
općine Podcrkavlje izabire se Miroslav
Jarić,dipl.ing iz Glogovice kbr. 41.
Predsjednik Općinskog vijeća ujedno
obnaša i dužnost općinskog načelnika općine
Podcrkavlje.

potpredsjednika Općinskog vijeća
općine
Podcrkavlje
izabire
se
Željko
Balikić,dipl.polit. iz Tomice - Sv. Ružarije 13.
Potpredsjednik Općinskog vijeća ujedno
obnaša i dužnost zamjenika općinskog načelnika
općine Podcrkavlje.

II

II

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

Klasa : 021-01/05-01/9
Urbroj: 2178/13-02-05-1
Podcrkavlje, 2. lipnja 2005.
Predsjedatelj
Slavko Marjanović,v.r.

Za

Klasa : 021-01/05-01/10
Urbroj: 2178/13-02-05-1
Podcrkavlje, 2. lipnja 2005.
Predsjedatelj
Slavko Marjanović,v.r.
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OPĆINA SIKIREVCI

14.

4.
5.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/01., 7/04. i 3/05.), članovi
Općinskog vijeća na 1. konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća općine Sikirevci održanoj 3.
lipnja 2005. godine, na prijedlog Mandatne
komisije donose:

6.
7.
8.
9.

ZAKLJUČAK
10.
o usvajanju Izvješća o provedenim izborima
za Općinsko vijeće i potvrđuju mandat
izabranim članovima

11.

Antun Jurušić, V. Nazora 19,
Sikirevci (HDZ)
Ivan Ivešić, Jaruge 7,
Jaruge (HDZ)
Josip Lučić, S. Radića br. 7,
Sikirevci (HDZ)
Josip Dorić, Lj. Gaja br. 173,
Sikirevci (HDZ)
Žarko Klarić, Jaruge br. 57,
Jaruge (HDZ)
Antun Dorić, Lj. Gaja br. 24,
Sikirevci (HSS-SDP)
Mirko Rakitić, A. Stepinca 129,
Sikirevci (HSS-SDP)
Ivo Klarić, Jaruge br. 100,
Jaruge (HSP)

I

II

Usvaja se Izvješće o provedenim
izborima za Općinsko vijeće, održanim 15.
svibnja 2005. godine, kako slijedi:

Konstatira se da je putem Mandatne
komisije zaprimljena ostavka na dužnost člana
Općinskog vijeća koju je podnio Josip Dorić
(1951) kandidat izabran na kandidacijskoj listi
Hrvatske demokratske zajednice.
Člana Općinskog vijeća izabranog na
stranačkoj listi političke stranke HDZ u slučaju
podnošenja ostavke zamjenjuje neizabrani
kandidat s ove liste s koje je izabrani član, a
kojeg određuje politička stranka HDZ.

1.
2.
3.

Stjepan Lešić, A. Stepinca br. 35,
Sikirevci (HDZ)
Stjepan Džambo, Jaruge 11 B,
Jaruge (HDZ)
Mijo Živić, Lj. Gaja br. 83,
Sikirevci (HDZ)
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Politička stranka HDZ kao predlagatelj
liste odredila je da Josipa Dorića (1951)
zamjenjuje neizabrani kandidat s ove liste Karlo
Živić (1979), Lj. Gaja br. 81., Sikirevci.
U smislu gore naznačenog ispunjeni su
zakonski uvjeti da se verificira mandat Karlu
Živiću (1979) - HDZ.

III
Sukladno članku 7. stavak 1. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
("Narodne novine" br. 44/05. - pročišćeni tekst),
ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća
podnio je:
-

15.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/01., 7/04. i 3/05.) i članka 41.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 12/01.), članovi Općinskog vijeća općine
Sikirevci na 1. konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća održanoj 3. lipnja 2005.
godine, donijeli su
RJEŠENJE
o izboru članova
Mandatne komisije

Josip Dorić (1951.) - Lj. Gaja br. 173.,
Sikirevci HDZ

I

i istom prestaje mandat danom dostave ostavke,
a zamjenik koji počinje obnašati dužnost je:
-

Karlo Živić (1979.) - Lj. Gaja br. 81,
Sikirevci HDZ
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U Mandatnu komisiju imenuju se:
1.
2.
3.

Mijo Živić (HDZ) - za predsjednika
Stjepan Džambo (HDZ) - za člana
Antun Dorić (SDP) - koalicija (HSSSDP) - za člana

IV
II
Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 11
izabranih vijećnika, odnosno zamjenika iz točke
III. ovog Zaključka.
V
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/05-02/22
Urbroj: 2178/26-02-05-4
Sikirevci, 3. lipnja 2005. god.
Predsjedatelj
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/05-02/21
Urbroj: 2178/26-02-05-4
Sikirevci, 3. lipnja 2005. god.
Predsjedatelj
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.
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16.

17.

Na temelju članka 27. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/01., 7/04. i 3/05.) i članka 39.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 12/01.), članovi Općinskog vijeća općine
Sikirevci na 1. konstituirajućoj sjednici
Općinskog vijeća održanoj 3. lipnja 2005.
godine, donijeli su

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/01., 7/04. i 3/05.) na prijedlog
Mandatne komisije na 1. konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća općine Sikirevci
održanoj 3. lipnja 2005. godine
RJEŠENJE

RJEŠENJE

o verifikaciji mandata članovima Općinskog
vijeća općine Sikirevci

o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja

I
Verifikaciraju se mandati članovima
Općinskog vijeća općine Sikirevci koji počinju
obnašati dužnost člana Općinskog vijeća i to:

I
U Odbor za izbor i imenovanja imenuju
se:
1.
2.
3.
4.
5.

Karlo Živić (HDZ) - za predsjednika
Antun Jurušić (HDZ) - za člana
Žarko Klarić (HDZ) - za člana
Ivan Ivešić (HDZ) - za člana
Mirko Rakitić (HSS) koalicija (HSSSDP) - za člana

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/05-02/23
Urbroj: 2178/26-02-05-4
Sikirevci, 3. lipnja 2005. god.
Predsjedavajući
Ivan Ivešić,v.r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stjepan Lešić, (HDZ)
Stjepan Džambo, (HDZ)
Mijo Živić, (HDZ)
Antun Jurušić, (HDZ)
Ivan Ivešić, (HDZ)
Josip Lučić, (HDZ)
Karlo Živić (HDZ)
Žarko Klarić, (HDZ)
Antun Dorić, (SDP) koalicija (HSS-SDP)
Mirko Rakitić, (HSS) koalicija (HSS-SDP)
Ivo Klarić, (HSP)
II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/05-02/22
Urbroj: 2178/26-02-05-4
Sikirevci, 3. lipnja 2005. god.
Predsjedatelj
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.
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18.

19.

Na temelju članka 26. i 28. Statuta
općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/01., 7/04. i 3/05.),
članovi Općinskog vijeća općine Sikirevci su na
1. konstituirajućoj sjednici održanoj 3. lipnja
2005. godine, donijeli

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/01., 7/04. i 3/05.), članovi
Općinskog vijeća općine Sikirevci su na 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 3. lipnja 2005.
godine, donijeli

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Sikirevci

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Sikirevci

I

I

Stjepan Lešić, (1959.), (HDZ) - Sikirevci,
Ul. Alojza Stepinca br. 35, br. OI-100694879
MUP-Sl. Brod

Stjepan Džambo (HDZ - Jaruge br. 11A,
br. OI 101624963, MUP, Slav. Brod

izabire se za predsjednika Općinskog vijeća
općine Sikirevci.

izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Sikirevci.

II
II
Izabrani predsjednik Općinskog vijeća
općine Sikirevci iz članka I. ovog Rješenja
obavljat će dužnost načelnika općine Sikirevci.

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

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/05-02/24
Urbroj: 2178/26-02-05-6
Sikirevci, 3. lipnja 2005. god.
Predsjedavajući
Ivan Ivešić,v.r.

Klasa : 021-05/05-02/25
Urbroj: 2178/26-02-05-7
Sikirevci, 3. lipnja 2005. god.
Predsjedavajući
Ivan Ivešić,v.r.

Strana: 824

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 9

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

