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- akti  Skupštine: II

Martin  Miloloža  imenuje  se  za  člana  
57. Odbora  za  društvene  djelatnosti  Županijske  

skupštine.

Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- III
posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  tekst),  
Županijska  skupština  je  na  10.  sjednici,  održanoj  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
1.  lipnja  2006.  godine,  donijela donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
RJEŠENJE

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
o  razrješenju  člana  Odbora  za  društvene  BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

djelatnosti  i  imenovanju  novog  člana
Klasa  :  080-01/06-01/1
Urbroj:  2178/1-01-06-1

I Slavonski  Brod,  1.  lipnja  2006.

Ivan  Milošević,prof.,  razrješuje  se              Predsjednica
dužnosti  člana  Odbora  za  društvene  djelatnosti.      Županijske  skupštine

 Ružica  Vidaković,oec., v.r.

ŽUPANIJA
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58. 59.

Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko- Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  tekst),  posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  tekst),  
Županijska  skupština  je  na  10.  sjednici,  održanoj  Županijska  skupština  je  na  10.  sjednici,  održanoj  
1.  lipnja  2006.  godine,  donijela 1.  lipnja  2006.  godine,  donijela

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  člana  Povjerenstva  za  o  razrješenju  člana  Povjerenstva  za  dodjelu  
ravnopravnost  spolova  Brodsko-posavske  županijskih  javnih  priznanja  Brodsko-posavske  

županije  i  imenovanju  novog  člana županije  i  imenovanju  novog  člana

I I

Ivan  Milošević,prof.,  razrješuje  se  Ivan  Milošević,prof.,  razrješuje  se  
dužnosti  člana  Povjerenstva  za  ravnopravnost  dužnosti  člana  Povjerenstva  za  dodjelu  županijskih  
spolova  Brodsko-posavske  županije. javnih  priznanja  Brodsko-posavske  županije.

II
II

Martin  Miloloža  imenuje  se  za  člana  
Martin  Miloloža  imenuje  se  za  člana  Povjerenstva  za  dodjelu  županijskih  javnih  

Povjerenstva  za  ravnopravnost  spolova  Brodsko- priznanja  Brodsko-posavske  županije.
posavske  županije.

III
III

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

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

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
Klasa  :  080-01/06-01/3

Klasa  :  080-01/06-01/2 Urbroj:  2178/1-01-06-1
Urbroj:  2178/1-01-06-1 Slavonski  Brod,  1.  lipnja  2006.
Slavonski  Brod,  1.  lipnja  2006.

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

60.
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BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Na  temelju  članka  40.  Zakona  o  sudovima  Klasa  :  080-01/06-01/4
za  mladež  ("Narodne  novine"  br.  111/97.  i  2/98.),  Urbroj:  2178/1-01-06-1
te  članka  21.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  Slavonski  Brod,  1.  lipnja  2006.
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
9/06. - pročišćeni  tekst),  Županijska  skupština  je  na              Predsjednica
10.  sjednici  održanoj  1.  lipnja  2006.  godine,       Županijske  skupštine
donijela  Ružica  Vidaković,oec., v.r.

RJEŠENJE  

o  imenovanju  sudaca  porotnika  za  mladež  u  
Županijski  sud  Slavonski  Brod

61.
I

Za  suce  porotnike  za  mladež  u  Županijski  Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko-
sud  Slavonski  Brod  na  prijedlog  Gradskog  vijeća  posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
grada  Slavonskog  Broda  imenuju  se: posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  tekst),  

Županijska  skupština  je  na  10.  sjednici,  održanoj  
1. Mirjana  Samardžić,dipl.pedagog  iz  Slav.  1.  lipnja  2006.  godine,  donijela

Broda,  Naselje  A. Hebranga 7/3,
2. Tamara  Brezičević,dipl.socijalna  radnica  iz  RJEŠENJE

Slav.  Broda,  Naselje  A. Hebranga  6/20,
3. Ana  Blagović,dipl.pedagog  iz  Slav.  Broda,  o  razrješenju  i  imenovanju  drugog  člana  

Naselje  A. Hebranga  7/12, Školskog  odbora  OŠ  "Josip  Kozarac"  
4. Darija  Vučinić,socijalni  pedagog  iz  Slav.  Slavonski  Brod

Broda,  Ul. Tome  Bakača  60,
5. Stanka  Jelenić, dipl.socijalna  radnica  iz  

Slav.  Broda,  Lopašićeva  ulica  4, I
6. Mirjana  Onukijević, pedagog  iz  Slav.  

Broda,  Naselje  A. Hebranga  4/17, Danijela  Matan  razrješuje  se  dužnosti  
7. Dijana  Rac,  psihologinja  iz  Slav.  Broda,  člana  Školskog  odbora  OŠ  "Josip  Kozarac"  

Jadranska  ulica  44, Slavonski  Šamac  iz  reda  učitelja  i  stručnih  
8. mr.sc.  Josip  Kovačević, prof.biologije  iz  suradnika  Osnovne  škole.

Slav.  Broda,  Reljkovićeva  ulica  25,
9. Tomislav  Junačko, apsolvent  Strojarskog  

fakulteta  iz  Slav.  Broda,  Ul.B.  Šuleka 14, II
10. Pavo  Šarčević, socijalni  radnik  iz  Slav.  

Broda,  Lopašićeva 4. Pero  Popić  imenuje  se  za  člana  Školskog  
odbora  iz  reda  učitelja  i  stručnih  suradnika  OŠ  
"Josip  Kozarac"  Slavonski  Šamac.

II

Mandat  sudaca  porotnika  traje  četiri  III
godine  i  na  istu  dužnost  mogu  biti  ponovno  
imenovani. Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

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

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

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
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BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-02/06-01/5 Na  temelju  članka  124.  Zakona  o  
Urbroj:  2178/1-01-06-1 proračunu  ("Narodne  novine"  br.  96/03.)  i  članka  
Slavonski  Brod,  1.  lipnja  2006. 21.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  

vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06.-
            Predsjednica pročišćeni  tekst),  Županijska  skupština  Brodsko-
     Županijske  skupštine posavske  županije  na  10.  sjednici  održanoj  1.  
 Ružica  Vidaković,oec., v.r. lipnja  2006.  godine,  donijela  je:

GODIŠNJI  OBRAČUN  PRORAČUNA

62. Brodsko-posavske  županije  za  2005.  godinu

Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko- Članak  1.
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06. - pročišćeni  tekst),  Županijska  skupština  donosi  Godišnji  
Županijska  skupština  je  na  10.  sjednici,  održanoj  obračun  Proračuna  Brodsko-posavske  županije  za  
1.  lipnja  2006.  godine,  donijela 2005.  godinu,  koji  se  sastoji  od:

RJEŠENJE A. RAČUNA  PRIHODA  I  RASHODA

o  razrješenju  i  imenovanju  drugog  člana  Prihodi  poslovanja 101.024.557,88
Školskog  odbora  OŠ  Dragalić Prihodi  od  prodaje

nefinancijske  imovine        351.255,40
I

Rashodi  poslovanja   78.660.499,72
Tomislav  Ivanišević  razrješuje  se  dužnosti  Rashodi  za  nefinancijsku

člana  Školskog  odbora  iz  reda  učitelja  i  suradnika  imovinu   24.252.200,61
OŠ  Dragalić.

Razlika - Višak / Manjak   -1.536.887,05
II

Kristina  Peterlik  imenuje s e  za  člana  B. REZULTAT  IZ  PRETHODNE  GODINE
Školskog  odbora  iz  reda  učitelja  i  stručnih  
suradnika  škole. Manjak  prihoda / Višak  prihoda   -8.533.963,42

III
C. RAČUN 

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom   ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". Primici  od  financijske

imovine  i  zaduživanja    1.495.810,52
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE Izdaci  za  financijsku  imovinu
i  otplate  zajmova       746.000,00

Klasa  :  602-02/06-01/4
Urbroj:  2178/1-01-06-1 Neto  zaduživanje/Financiranje       749.810,52
Slavonski  Brod,  1.  lipnja  2006.

Višak/Manjak+Raspoloživa  sredstva
            Predsjednica iz  prethodnih  godina+Neto  
     Županijske  skupštine zaduživanje / Financiranje   -9.321.039,95
 Ružica  Vidaković,oec., v.r.

63. Članak  2.
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BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
Proračun  Brodsko-posavske  županije  za  

2005.  godinu  donijela  je  Županijska  skupština  Klasa  :  400-08/06-01/1
Brodsko-posavske  županije  na  33.  sjednici  Urbroj:  2178/1-01-06-1
održanoj  16.  prosinca  2004.  godine  u  ukupnom  Slavonski  Brod,  1.  lipnja  2006.
iznosu  od  124.200.184,41 kn.

Odluku  o  izmjenama  i  dopunama              Predsjednica
Proračuna  Brodsko-posavske  županije  za  2005.       Županijske  skupštine
godinu  donijela  je  Županijska  skupština  na  svojoj   Ružica  Vidaković,oec., v.r.
5. sjednici  održanoj  14.  studenog  2005.  godine,  
temeljem  koje  je  Proračun  Brodsko-posavske  
županije  za  2005.  godinu,  smanjen  na  iznos  od  
122.291.562,83 kn,  odnosno  za  1,54%  u  odnosu  
na  prethodni  plan.

64.

Članak  3.
Na  temelju  Odluke  o  kriterijima,  

Ostvarenje  Proračuna  Brodsko-posavske  mjerilima  i  načinu  financiranja  decentraliziranih  
županije  za  2005.  godinu  bilo  je,  kako  slijedi: funkcija  za  investicijsko  ulaganje,  investicijsko  i  

Ukupni  prihodi  i  primici  ostvareni  su  u  tekuće  održavanje  zdravstvenih  ustanova,  te  za  
svoti  od  102.871.623,80 kn.  što  predstavlja  informatizaciju  zdravstvene  djelatnosti  čiji  je  
84,12%  godišnjeg  planiranog  iznosa. osnivač  Brodsko-posavska  županija  za  2006.  

Ukupni  rashodi  i  izdaci  izvršeni  su  u  godinu  od  4.  travnja  2006.,  a  u  svezi  toč. V. 
svoti  od  103.658.700,33 kn,  što  prestavlja  91,12%  Odluke  o  minimalnim  financijskim  standardima  za  
godišnjeg  plana. decentralizirane  funkcije  za  zdravstvene  ustanove  

Razlika  između  ostvarenih  prihoda  i  u  2006.  godini  ("Narodne  novine"  br.  144/05.)  i  
izvršenih  izdataka  Proračuna  Brodsko-posavske  čl.  21.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  
županije  za  2005.  godinu  u  iznosu  od  787.076,53 ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
kn,  predstavlja  financijski  rezultat,  odnosno  9/06.-pročišćeni  tekst),  Županijska  skupština  na  
manjak  prihoda  nad  rashodima,  koji  će  biti  10.  sjednici  održanoj  1.  lipnja  2006.  godine,  
pokriven  u  2006.  godini. donijela  je

ODLUKU
Članak  4.

o  rasporedu  sredstava  za  decentralizirane  
Izvješće  o  ostvarenim  prihodima  i  funkcije  u  zdravstvu  između  zdravstvenih  

primicima,  izvršenim  rashodima  i  izdacima  ustanova  Brodsko-posavske  županije  
Proračuna  Brodsko-posavske  županije  za  2005.  u  2006.  godini
godinu  po  vrstama  prihoda  i  primitaka,  odnosno  
rashoda  i  izdataka,  te  po  ekonomskoj,  
organizacijskoj  i  funkcijskoj  klasifikaciji  sastavni  Članak  1.
je  dio  ovog  obračuna  Proračuna.

Ovom  Odlukom  raspoređuju  se  sredstva  u  
visini  od  16.169.983,00 kn  koja  su  utvrđena  

Članak  5. Odlukom  o  minimalnim  financijskim  standardima  
za  decentralizirane  funkcije  za  zdravstvene  

Ovaj  Godišnji  obračun  Proračuna  ustanove  u  2006.  godini  ("Narodne  novine"  broj  
Brodsko-posavske  županije  za  2005.  godinu  stupa  144/05.),  na  području  Brodsko-posavske  županije.
na  snagu  osmog  dana  od  dana  objavljivanja  u  
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Članak  2.

R a s p o r e d   s r e d s t a v a   n a   i m e   
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA decentraliziranih  funkcija  za  zdravstvene  ustanove  
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iz  članka  1.  ove  Odluke  utvrđuje  se  kako  slijedi:

Zdravstvena  ustanova Izvor  sredstava Na  temelju  članka  54.  stavak  1.  Zakona  o  
ustanovama  ("Narodne  novine"  broj  76/93,  29/97.  

Opća  bolnica  "Dr. Josip i  47/99.),  članka  54.  Zakona  o  zdravstvenoj  zaštiti  
Benčević" Sl. Brod 9.460.983,00 kn ("Narodne  novine"  broj  121/03,  44/05.  i  48/05.)  i  

članka  21.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  
Opća  bolnica  Nova  Gradiška 3.300.000,00 kn ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  

broj  9/06.-pročišćeni  tekst),  Županijska  skupština  
Dom  zdravlja  Slav. Brod 1.909.000,00 kn na  10.  sjednici  održanoj  1.  lipnja  2006.  godine,  

donijela  je
Dom  zdravlja  "Dr. Andrija
Štampar"  Nova  Gradiška 1.100.000,00 kn ZAKLJUČAK

Zavod  za  javno  zdravstvo o  davanju  suglasnosti  na  Odluku  o  
Brodsko-posavske  županije     400.000,00 kn izmjenama  i  dopunama  Statuta  Opće  bolnice  

"Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod

Članak  3.
I.

Sredstva  iz  članka  2.  ove  Odluke  koristit  
će  se  za  investicijsko  ulaganje,  investicijsko  i  Županijska  skupština  daje  suglasnost  na  
tekuće  održavanje  zdravstvenih  ustanova,  te  za  Odluku  o  izmjeni  i  dopuni  Statuta  opće  bolnice  
informatizaciju  zdravstvene  djelatnosti, a  prema  "Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod.
popisu  prioriteta  koji  je  sastavni  dio  ove  Odluke.

II.
Članak  4.

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
Ovlašćuje  se  Županijsko  poglavarstvo  da  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

u  slučaju  potrebe  donese  Odluku  o  prenamjeni  Brodsko-posavske  županije".
popisa  prioriteta  po  pojedinim  zdravstvenim  
ustanovama u  okviru  planiranog  iznosa  ovom  ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
Odlukom  i  zatraži  suglasnost  Ministarstva  BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
zdravstva  i  socijalne  skrbi  na  izmjene  popisa  
prioriteta. Klasa  :  021-01/06-01/55

Urbroj:  2178/1-01-06-1
Slavonski  Brod,  1.  lipnja  2006.

Članak  5.
            Predsjednica

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom       Županijske  skupštine
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku   Ružica  Vidaković,oec., v.r.
Brodsko-posavske  županije".

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  021-01/06-01/56
Urbroj:  2178/1-01-06-1
Slavonski  Brod,  1.  lipnja  2006.

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

65. - akti  Poglavarstva:
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Administrativne  i  stručne  poslove  za  
66. Natječajno  povjerenstvo  obavit  će  Upravni  odjel  

za  graditeljstvo,  zaštitu  okoliša  i  infrastrukturu  
Na  temelju  članka  56.  stavak  1.  i  članka  Brodsko-posavske  županije.

58.  stavak  3.  Zakona  o  otpadu  ("Narodne  novine"  
broj  178/04.  i  153/05.)  i  članka  45.  Statuta  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  IV.
Brodsko-posavske  županije"  broj  11/01. - 
pročišćeni  tekst,  4/03,  13/05.  i  2/06.),  Županijsko  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
poglavarstvo  Brodsko-posavske  županije  je  na  23.  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
sjednici  održanoj  23. 5. 2006.  godine,  donijelo Brodsko-posavske  županije".

RJEŠENJE ŽUPANIJSKO  POGLAVARSTVO

o  imenovanju  predsjednika  i  članova  Klasa  :  351-01/06-01/5
Natječajnog  povjerenstva  za  razmatranje  Urbroj:  2178/1-02/06-01

ponuda  za  dodjelu  koncesije  za  obavljanje  Slavonski  Brod,  23. 5. 2006.  godine
djelatnosti  skupljanja  ambalažnog  otpada  

za  područje  gradova  i  općina  Župan
Brodsko-posavske  županije Šimo  Đurđević, prof.,v.r.

I.

U  Natječajno  povjerenstvo  za  razmatranje  
ponuda  za  dodjelu  koncesije  za  obavljanje  67.
djelatnosti  skupljanja  ambalažnog  otpada  za  
područje  gradova  i  općina  Brodsko-posavske  
županije  imenuju  se: Na  temelju  članka  53.  stavak  5.  Zakona  o  

zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  
1. Miroslav  Jarić,dipl.ing. - predsjednik 121/03.)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  
2. Igor  Čižmek,dipl.ing. - član županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
3. Ljiljana  Curić,dipl.ing. - član županije"  br.  11/01. - pročišćeni  tekst,  4/03,  13/05,  

2/06.),  Županijsko  poglavarstvo  na  23.  sjednici  
održanoj  23.  svibnja  2006.  godine,  donijelo  je

II
RJEŠENJE

Zadaća  natječajnog  povjerenstva  iz  točke  
I.  ovog  Rješenja  je  otvaranje  pristiglih  ponuda  i  o  razrješenju  člana  Upravnog  vijeća  Opće  
utvrđivanje  ispunjavanja  uvjeta  pristiglih  ponuda  bolnice  "Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod
traženih  Javnim  natječajem  za  dodjelu  koncesije  
za  obavljanje  djelatnosti  skupljanja  ambalažnog  
otpada  za  područje  gradova  i  općina  Brodsko- I.
posavske  županije,  Klasa:351-01/06-01/4,  
Urbroj:2178/1-02/06-1,  od  23.  svibnja  2006.  Milan  Bitunjac,dr.med.,  razrješuje  se  
godine,  radi  potpune  sigurnosti  preuzimanja  sve  dužnosti  člana  Upravnog  vijeća  Opće  bolnice  "Dr.  
preuzete  ambalaže  od  trgovina  i  pravnih  osoba  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod.
koje  obavljaju  djelatnost  odlaganja  komunalnog  
otpada,  te  isto  prezentira  Županijskom  
poglavarstvu,  koje  donosi  odluku  o  dodjeli  II.
koncesije  za  obavljanje  djelatnosti  skupljanja  
ambalažnog  otpada  za  područje  gradova  i  općina  Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  
Brodsko-posavske  županije. vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

III. Klasa  :  500-01/06-01/18
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Urbroj:  2178/1-02/06-1
Slavonski  Brod,  23.  svibnja  2006.

69.
Predsjednik

Županijskog  poglavarstva
  Šimo  Đurđević,prof., v.r.

68.

Na  temelju  članka  53.  stavak  5.  Zakona  o  
zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  
121/03.)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  11/01. - pročišćeni  tekst,  4/03,  13/05,  
2/06.),  Županijsko  poglavarstvo  na  23.  sjednici  
održanoj  23.  svibnja  2006.  godine,  donijelo  je

RJEŠENJE

o  imenovanju  članice  Upravnog  vijeća  Opće  
bolnice  "Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod

I.

Marija  Tolić,dipl.oec.,  imenuje se  za  
članicu  Upravnog  vijeća  Opće  Bolnice  "Dr.  Josip  
Benčević"  Slavonski  Brod.

II.

Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  500-01/06-01/17
Urbroj:  2178/1-02/06-1
Slavonski  Brod,  23.  svibnja  2006.

Predsjednik
Županijskog  poglavarstva
  Šimo  Đurđević,prof., v.r.

- ostali  akti:

Na temelju članka 18. Odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Brodsko-posavske županije 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br. 
2/06) Odbor za Statut, Poslovnik i propise na 9. 
sjednici održanoj 23. svibnja 2006. godine utvrdio je 
pročišćeni tekst Poslovnika Brodsko-posavske 
županije.

Pročišćeni tekst Poslovnika Županijske 
skupštine obuhvaća Poslovnik Brodsko-posavske 
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije", br. 15/01), te njegove izmjene i dopune 
objavljene u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije, br. 2/06).

Klasa: 021-01/06-01/46
Urbroj: 2178/1-01-06-1
Slavonski Brod, 23. svibnja 2006.

     PREDSJEDNIK ODBORA 
       Antun Pišonić, dipl.iur.

POSLOVNIK

Županijske skupštine
(pročišćeni tekst)

I  UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Unutarnje  ustrojstvo i način rada 
Županijske skupštine uređuje se ovim Poslovnikom
.

Članak 2.

Ovim Poslovnikom uređuje se: 
- konstituiranje Županijske skupštine, 

početak obnašanja dužnosti člana Skupštine, 
mirovanje i prestanak mandata,

- ostvarivanje prava i dužnosti člana 
Skupštine,
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- p r a v a  i  d u ž n o s t i  p r e d s j e d n i k a  i  
potpredsjednika Županijske skupštine, te Na konstituirajućoj sjednici Skupštine bira 
Predsjedništva Skupštine, se Mandatno povjerenstvo, Komisija za izbor i 

- sastav i način rada radnih tijela Skupštine, imenovanja, predsjednik Županijske skupštine, a 
- izbor župana, zamjenika župana i članova mogu se birati i potpredsjednik Skupštine, župan, 

Županijskog poglavarstva, zamjenici župana, te Odbor za Statut, Poslovnik i 
- odnos Županijske skupštine i Županijskog propise.

poglavarstva, Pravo podnošenja prijedloga iz st. 1. ovog 
- postupak donošenja akata i rasprave o članka na konstituirajućoj sjednici imaju klubovi 

pojedinim pitanjima, vijećnika i najmanje 1/3 članova Skupštine. 
- red na sjednicama, sazivanje sjednica, 

dnevni red, predsjedanje i tijek sjednica, 
odlučivanje i glasovanje, zapisnici, Članak 6.

- pitanja i prijedlozi članova Skupštine,
- javnost rada Skupštine. Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj 

sjednici podnosi izvješće Županijskoj skupštini o 
provedenim izborima za Skupštinu i imenima 

II  KONSTITUIRANJE ŽUPANIJESKE izabranih članova, o podnesenim ostavkama na 
SKUPŠTINE,  POČETAK dužnost člana Skupštine, o imenima članova koji 
OBNAŠANJA ČLANA ŽUPANIJSKE obnašaju dužnost nespojivu sa članstvom u 

    SKUPŠTINE, MIROVANJE I Skupštini, pa im mandat miruje, o imenima članova 
PRESTANAK MANDATA Skupštine kojima mandat miruje na njihov zahtjev, te 

o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju 
Članak 3. obnašati dužnost člana Skupštine. 

Izabrani članovi Skupštine, koji daju 
Županijsku skupštinu saziva na prvu, ostavku ili stavljaju mandat u mirovanje moraju o 

konstituirajuću sjednicu Vlada Republike Hrvatske. tome obavijestiti predsjednika Skupštine 24 sata 
Do izbora predsjednika Skupštine, prije početka konstituirajuće sjednice.

konstituirajućoj sjednici predsjedava najstariji član, Na konstituirajućoj sjednici izabranim 
u svojstvu predsjedatelja. članovima Skupštine potvrđuje se mandat.

Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Na konstituirajućoj sjednici umjesto članova 
Skupštine sva prava i dužnosti predsjednika Skupštine koji su dali ostavku ili su stavili mandat u 
Skupštine u pogledu predsjedanja sjednicom. mirovanje, nazočni su zamjenici određeni sukladno 

Nakon izbora predsjednika Skupštine, Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela 
izabrani predsjednik preuzima predsjedanje jedinica lokalne i područne (regionalne) 
sjednicom. samouprave.

Županijska skupština zaključkom prihvaća 
izvješće Mandatnog povjerenstva i potvrđuje 

Članak 4. mandat izabranim članovima Skupštine.

Županijska skupština konstituira se izborom 
predsjednika Skupštine na prvoj sjednici na kojoj je Članak 7.
nazočna većina članova Skupštine. 

Nakon što je konstituirana Županijska Broj svih članova Županijske skupštine je 
skupština, izvodi se himna Republike Hrvatske 51.
"Lijepa naša domovino". 

Članak 5. Članak 8.
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predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
Nakon prihvaćanja Izvješća Mandatnog (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. 

povjerenstva o provedenim izborima potvrđivanja 33/01).
mandata izabranim članovima Skupštine, pred 
predsjedateljem članovi Skupštine daju prisegu.

Tekst prisege glasi: Članak 12.
"Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana 

Županijske skupštine obnašati savjesno i odgovorno Članu skupštine miruje mandat za vrijeme 
radi gospodarskog i socijalnog probitka Županije i dok obnaša dužnost za koju je zakonom određeno da 
Republike Hrvatske i da ću se u svom radu držati je nespojiva s  dužnošću člana Skupštine, odnosno za 
Ustava, zakona i Statuta Županije i poštovati pravni vrijeme za koje je stavio mandat u mirovanje.
poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Za vrijeme mirovanja mandata, članu 
Županije". Skupštine miruju sva prava i dužnosti, ako Zakonom, 

Predsjedatelj izgovara tekst prisege i nakon Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije 
toga proziva poimenično člana Skupštine, a član uređeno.
Skupštine daje prisegu tako što ustaje i izgovara: 
"Prisežem".

Članak 13.

Članak 9. Mandat članova Skupštine izabranih na 
redovnim izborima traje do objave Odluke Vlade 

Član Skupštine koji nije bio nazočan Republike Hrvatske o raspisivanju izbora ili do 
konstituirajućoj sjednici, daje prisegu na idućoj objave Odluke Vlade Republike Hrvatske o 
sjednici Skupštine. raspuštanju Skupštine u skladu sa zakonom. 

Član Skupštine ili zamjenik člana koji nije Mandat članova Skupštine izabranih na 
bio nazočan sjednici kada je Skupština donijela prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 
Odluku o početku njegovog mandata, prisegu daje na mandata Skupštine izabrane na redovnim izborima.
idućoj sjednici. Danom prestanka mandata članovima 

Skupštine prestaje im članstvo u tijelima i 
organizacijama u koja ih je imenovala Skupština 

Članak 10. izvan Skupštine, ako je imenovanje uvjetovano 
obnašanjem dužnosti člana Skupštine, a toga dana 

Danom konstituiranja Županijske skupštine prestaje i članstvo u radnim tijelima Skupštine.
član Skupštine počinje obnašati dužnost i do dana 
prestanka mandata ima prava i dužnosti člana 
Skupštine utvrđena Zakonom, Statutom Županije i Članak 14.
ovim Poslovnikom.

Zamjenik člana Skupštine počinje obnašati Nakon dane prisege članova Skupštine, 
dužnost danom kada Skupština utvrdi zakonske izbora predsjednika i potpredsjednika Skupštine, te 
pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. Komisije za izbor i imenovanja, predsjednik 

Odluke iz stavka 1. i 2. ovog članka Skupštine predlaže dnevni red radnog dijela 
objavljuju se u "Službenom vjesniku Brodsko- konstituirajuće sjednice.
posavske županije".

Članak 11.

Članu Županijske skupštine prestaje mandat 
prije isteka četverogodišnjeg mandata u slučajevima 
p rop i san im Zakonom o  i zbo ru  č l anova  III PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA
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         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE odjelima i drugim tijelima Županije, koji se odnose 
na teme o kojima se raspravlja u Skupštini.

Članak 15.

Član Skupštine ima prava i dužnosti: Članak 18.
- sudjelovati na sjednicama Skupštine i na 

njima raspravljati i glasovati, Član Skupštine ima pravo tražiti obavijesti i 
- davati inicijative i podnositi prijedloge iz objašnjenja od župana, zamjenika župana i 

ovlaštenosti Skupštine i radnih tijela pročelnika županijskih upravnih tijela o temama 
Skupštine, koje su na dnevnom redu Skupštine ili se pripremaju 

- p o s t a v l j a t i  p i t a n j a  p r e d s j e d n i k u  za sjednicu Skupštine ili radnog tijela čiji je član, kao 
Županijskog poglavarstva, članovima i druge obavijesti koje su mu kao članu Skupštine 
Županijskog poglavarstva i županijskim potrebne.
upravnim tijelima,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela i na 
njima raspravljati i glasovati, Članak 19.

- prihvatiti izbor koji mu svojim aktom odredi 
Skupština, Član Skupštine ima pravo tražiti obavijesti i 

- biti informiran o svim temama i problemima ob jašn jen je  od p reds jedn ika  Skupš t ine ,  
radi ostvarenja prava i dužnosti člana predsjednika radnih tijela, te tajnika Županijske 
Skupštine, skupštine o njegovom radu i o radu Tajništva 

- na naknadu za rad, Skupštine.
- na naknadu određenih materijalnih 

troškova.
Članak 20.

Članu Skupštine koji bez opravdanog 
razloga tijekom sjednice Skupštine ili radnog tijela Članovi Skupštine dužni su čuvati službenu i 
istu napusti, uskratit će se pravo na naknadu za tu vojnu tajnu i druge povjerljive podatke i za to su 
sjednicu. odgovorni, u slučajevima kada se radi o materijalima 

Član Skupštine ima i druga prava i dužnosti koji nose takvu oznaku ili su na sjednici upozoreni na 
utvrđena Zakonom, Statutom Županije i ovim ovakvu obvezu.
Poslovnikom.

Članak 21.
Članak 16.

Član Skupštine ima pravo tražiti da mu 
Članu Skupštine dostavljaju se: stručna služba Skupštine pruži pomoć u izvršavanju 

njegove funkcije, a posebice u izradi prijedloga koje 
- prijedlozi akata, te izvješća, analize, on podnosi, u obavljanju poslova i zadaća koje mu je 

informacije i drugi materijali o kojima će se povjerilo radno tijelo, odnosno da mu osigura 
raspravljati u Skupštini, dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili 

- "Službeni vjesnik Brodsko-posavske predmete koji su na dnevnom redu Skupštine ili 
županije". radnih tijela. Svaki član Skupštine može tražiti i 

stručne informacije i objašnjenja radi potpunijeg 
upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u 

Članak 17. obavljanju svoje dužnosti člana Skupštine.
U okviru Tajništva Skupštine osiguravaju se 

Članu Skupštine dostupni su svi službeni i stavljaju na raspolaganje članovima Skupštine 
materijali koji se primaju ili prikupljaju u stručnim tehnička i informativna sredstva i materijali, te 
službama Skupštine, županijskim upravnim tehnički i drugi uvjeti koji su im potrebni za 
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obavljanje njihove funkcije.
Klubovi vijećnika obvezni su o svom 

osnivanju izvijestiti tajnika Županijske skupštine, 
Članak 22. priložiti pravila o radu, podatke o članovima, 

predsjedniku i zamjeniku predsjednika Kluba. 
Članovima Skupštine izdaje se skupštinska Tajnik Skupštine osigurat će klubovima prostorne i 

iskaznica. druge tehničke uvjete za rad (dvoranu za sjednice, 
O izgledu i izdavanju skupštinske iskaznice, prijepis, umnožavanje, dostavu materijala i dr.).

te o evidenciji izdanih iskaznica brine se tajnik 
Županijske skupštine.

IV  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA,
 PREDSJEDNIK,   POTPREDSJEDNICI

Klubovi vijećnika  I PREDSJEDNIŠTVO SKUPŠTINE

Članak 23. Članak 25.

Klub vijećnika u Skupštini mogu osnovati: Županijska skupština raspravlja i odlučuje o 
- politička stranka koja ima najmanje tri člana pitanjima utvrđenih Statutom Županije, Zakonom i 

u Skupštini, drugim aktima.
- dvije ili više političkih stranaka koje zajedno 

imaju najmanje tri člana Skupštine,
-  najmanje tri nezavisna člana Skupštine. Članak 26.

Član Skupštine može biti član samo jednog Županijska skupština ima predsjednika i dva 
Kluba. potpredsjednika.

Klub vijećnika ima predsjednika i Predsjednik i potpredsjednici Skupštine 
potpredsjednika. biraju se na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja 

Predsjednik kluba: ili na prijedlog najmanje 1/3 članova Skupštine, na 
- saziva i organizira  sjednice kluba vijećnika, vrijeme od četiri godine, javnim glasovanjem. 
- iznosi primjedbe, prijedloge, amandmane na Skupština može odlučiti da se izbor provede tajnim 

prijedloge općih akata, glasovanjem. 
- sudjeluje u postupku usklađivanja stajališta s Jedan potpredsjednik bira se na prijedlog 

ostalim klubovima, skupštinske većine, a drugi na prijedlog skupštinske 
- član je Predsjedništva Skupštine, manjine.
- s u r a đ u j e  s  p r e d s j e d n i k o m  i  Predsjednik i potpredsjednici Skupštine 

potpredsjednikom Županijske skupštine po biraju se većinom glasova od ukupnog broja članova 
pitanjima iz djelokruga Skupštine, Skupštine. 

- potiče razmatranje pojedinih tema na Ako ni jedan od predloženih kandidata za 
sjednicama Skupštine, predsjednika, odnosno za potpredsjednika Skupštine 

- obavlja i druge poslove utvrđene Odlukom o ne dobije većinu glasova od ukupnog broja članova 
osnivanju kluba, Pravilima rada kluba i ovim predlažu se novi kandidati o kojima se raspravlja i 
Poslovnikom. odlučuje na istoj sjednici ili na sljedećoj sjednici.

U k o l i k o  j e  z a  p r e d s j e d n i k a  i l i  
Predsjednik kluba vijećnika ili osoba koju potpredsjednika Županijske skupštine predloženo 

ovlasti ima pravo tražiti stanku od 30 minuta tijekom više kandidata, a ni jedan ne dobije propisanu većinu 
sjednice radi zasjedanja kluba. glasova, glasovanje se nastavlja u drugom krugu u 

koji ulaze dvojica kandidata koji su dobili najveći 
broj glasova.

Članak 24. Članak 27.
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10. potpisuje odluke i druge akte koje donosi 
Razrješenje predsjednika i potpredsjednika Skupština,

Skupštine može predložiti Komisija za izbor i 11. upućuje donesene opće akte županu, radi 
imenovanja. ili najmanje 1/3 članova Skupštine, a dostave nadležnom tijelu središnje državne 
mogu se razriješiti na vlastiti zahtjev podnošenjem uprave,
pismene ostavke. 12. brine se o suradnji Skupštine sa Županijskim 

poglavarstvom, Saborom i Vladom 
Republike Hrvatske,

Članak 28. 13. na prijedlog tajnika Skupštine podnosi 
zahtjev za osiguranje sredstava za rad 

Kada Skupština donese odluku da se Skupštine i skupštinskih tijela, te daje naloge 
predsjednik i potpredsjednici Skupštine biraju tajniku Skupštine u svezi financijskih 
tajnim glasovanjem, glasovanje se obavlja sredstava osiguranih za funkcioniranje 
glasačkim listićima. Skupštine u Županijskom proračunu - 

Na glasački listić upisuju se imena i Razdjel 1.
prezimena kandidata, pripadnost političkim 14. brine se o zaštiti prava članova Skupštine, 
strankama ili oznaka "nezavisni" i to onim redom 15. brine o primjeni Poslovnika Skupštine,
kako je Komisija za izbor i imenovanja predložila ili 16. obavlja i druge poslove određene Statutom 
kako su prijedloge iznosili članovi Skupštine. Županije, posebnim odlukama Skupštine i 

Ispred imena kandidata upisuje se redni broj. ovim Poslovnikom,
Član Skupštine glasuje zaokruživanjem 17. prima prisege izabranih ili imenovanih 

rednog broja ispred imena kandidata. dužnosnika, kada je to propisano zakonom ili 
Nevažećim glasačkim listićem smatra se Statutom.

onaj iz kojeg se ne može utvrditi za kojeg se 
kandidata glasovalo.

Predsjedatelj objavljuje rezultate glasovanja Članak 30.
i priopćenje, koliko je ukupno članova Skupštine 
glasovalo, koliko je od toga pojedini kandidat dobio Potpredsjednici Skupštine pomažu u radu 
glasova i koliko je bilo nevažećih listića. predsjedniku Skupštine, te obavljaju poslove iz 

njegovog djelokruga na koje ih on ovlasti.
U slučaju odsutnosti predsjednika Skupštine 

Članak 29. ili spriječenosti u obnašanju dužnosti, njega 
zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg odredi 

Predsjednik Skupštine: predsjednik Skupštine.

1. predstavlja Skupštinu,
2. saziva i organizira, te predsjedava Članak 31.

sjednicama Skupštine,
3. saziva sjednice Skupštine u svečanim i Predsjednik Skupštine, potpredsjednici 

komemorativnim prigodama, Skupštine i predsjednici osnovanih klubova 
4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja vijećnika čine Predsjedništvo Skupštine.

u propisani postupak, Predsjednik Skupštine po položaju je 
5. predlaže dnevni red Skupštine, predsjednik Predsjedništva.
6. brine se o postupku donošenja odluka i U radu Predsjedništva obvezno sudjeluju 

drugih općih akata, župan i zamjenici župana, te tajnik Skupštine.
7. usklađuje rad radnih tijela Skupštine, Predsjednik Skupšt ine na s jednicu 
8. brine se o suradnji Skupštine s općinskim i Predsjedništva može pozvati predsjednike radnih 

gradskim vijećima na području Županije, te tijela, pročelnike upravnih tijela Županije, odnosno 
županijskim skupštinama drugih županija, stručne izrađivače skupštinskih materijala.

9. objavljuju rezultate glasovanja, Članak 32.
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Poglavarstva ili koje mu povjeri predsjednik 
Predsjedništvo Skupštine: Skupštine.

Tajnik Skupštine, prema potrebi pomaže 
- prihvaća pokroviteljstvo u ime Skupštine, potpredsjednicima Skupštine u pripremanju i 
- raspravlja o dnevnom redu predstojeće organiziranju sjednice Skupštine i ostalih tijela.

sjednice Skupštine, Tajnik Skupštine odgovoran je za obavljanje 
- u skladu sa Statutom, a u suradnji s  tajnikom poslova iz samoupravnog djelokruga Skupštine 

Skupštine razmatra prijedloge za program Županijskoj skupštini i predsjedniku Skupštine.
rada Skupštine, utvrđuje tekst nacrta Tajnika Skupštine u slučaju spriječenosti ili 
programa rada i upućuje na raspravu odsutnosti zamjenjuje osoba koju odrede 
Poglavarstvu i radnim tijelima Skupštine. predsjednik Skupštine i župan.

- u suradnji s tajnikom Skupštine prati 
ostvarenje programa rada Skupštine i 
predlaže njegove izmjene i dopune, V IZBOR ŽUPANA, ZAMJENIKA

- potiče stavljanje određenih pitanja na dnevni  ŽUPANA I   ČLANOVA 
red Skupštine, ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA    

- potiče i raspravlja o suradnji sa zastupnicima 
u Hrvatskom saboru ,  Župani jskim Članak 34.
poglavarstvom, zatim o međužupanijskoj i 
međunarodnoj suradnji kada Skupština Županijska skupština bira župana i 
odlučuje o istoj u skladu sa Statutom zamjenike župana, na prijedlog Komisije za izbor i 
Županije, imenovanje ili 1/3 članova Županijske skupštine na 

- daje mišljenja predsjedniku Skupštine u vrijeme od četiri godine, većinom glasova od 
svezi s njegovim pravima i obvezama, ukupnog broja članova Skupštine.

- određuje raspored sjedenja članova Razrješenje župana i zamjenika župana 
Skupštine u dvorani za sjednice na temelju provodi  se na prijedlog Komisije za izbor i 
članstva u pojedinom klubu vijećnika, imenovanja, 1/3 članova Skupštine ili na vlastiti 

- obavlja i druge poslove određene ovim zahtjev podnošenjem ostavke.
Poslovnikom, te raspravlja i o drugim Na postupak izbora i razrješenje župana i 
pitanjima kada to zatraži predsjednik zamjenika župana primjenjuju se odredbe 
Skupštine i župan. Poslovnika o izboru i razrješenju predsjednika i 

potpredsjednika Županijske skupštine.
Stručne, administrativne i druge poslove za 

rad Predsjedništva osigurava Služba za poslove 
Županijske skupštine, Poglavarstvo i područnu Članak 35.
(regionalnu) samoupravu.

Članove Županijskog poglavarstva bira 
Skupština na prijedlog župana, većinom glasova svih 

Članak 33. članova Skupštine.
O prijedlogu za članove Poglavarstva 

Županijska skupština ima tajnika. glasuje se javno u cjelini.
Tajnik pomaže predsjedniku u pripremanju i Skupština može odlučiti da se izbor članova 

organiziranju sjednica, brine se o izvršenju Poglavarstva obavi tajnim glasovanjem.
zaključaka koji se odnose na rad Skupštine i njenih 
tijela, zatim o poštivanju zakonitosti i upozorava 
predsjednika Skupštine i Skupštinu na kršenje Članak 36.
zakonitosti, priprema prijedlog za osiguranje 
sredstava za rad Skupštine i Stručne službe, upravlja Župan i zamjenici župana, te članovi 
radom Stručne službe, obavlja i druge poslove Županijskog poglavarstva nakon izbora pred 
utvrđene Statutom i odlukama Skupštine i Županijskom skupštinom daju prisegu sljedećeg 
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sadržaja:
"Prisežem da ću dužnost župana, zamjenika Članak 40.

župana, odnosno člana Županijskog poglavarstva 
obavljati savjesno i odgovorno i držati se Ustava, Radi proučavanja općih političkih pitanja, te 
zakona, Statuta i odluka Županijske skupštine, te da pripreme rasprave i prijedloga za odlučivanje na 
ću poštivati pravni poredak i zalagati se za svekoliki sjednici Skupštine, te za izvršavanje određenih 
napredak Republike Hrvatske i Brodsko-posavske zadaća od interesa za Županiju, za praćenje 
županije." izvršavanja prijedloga odluka i drugih akata, za 

proučavanje i raspravljanja i drugih pitanja iz 
nadležnosti Skupštine ovim se Poslovnikom 

VI PROGRAM RADA SKUPŠTINE osnivaju radna tijela Skupštine.
Radna tijela Skupštine su odbori, komisije i 

Članak 37. povjerenstva.

Poslovi koji proizlaze iz samoupravnog 
djelokruga Županije utvrđuju se Programom rada Članak 41.
Skupštine.

Programom rada utvrđuju se zadaci i poslovi U radnim tijelima Skupštine razmatraju se i 
Skupštine, odnosno sadržaj i način njihovog usuglašavaju stajališta izražena ili upućena 
ostvarivanja. članovima Skupštine o pojedinim pitanjima o kojima 

se odlučuje u Skupštini. Nakon provedene rasprave 
radna tijela zauzimaju svoja stajališta, odnosno 

Članak 38. utvrđuju prijedlog odluke i o tome izvješćuju 
Skupštinu.

Program rada sadrži: Radna tijela razmatraju izvješća tijela i 
organizacija koja na temelju Statuta Županije, 

- zadatke koje treba izvršiti u razdoblju za koje zakona i odluka podnose svoje izvješće Skupštini, 
se program donosi, zauzimaju o tome svoja stajališta, a na njihov 

- nositelje stručne obrade zadataka, prijedlog o izvješću se može provesti rasprava i na 
- akte o kojima će odlučivati Skupština i po sjednici Skupštine.

kojoj će se proceduri donositi akti i koji će se U radnim tijelima razmatraju se mišljenja, 
akti eventualno staviti na javnu raspravu, primjedbe, prijedlozi i poticaji koji se odnose na 

- rokove za izvršenje pojedinih akata. donošenje odluka i drugih općih akata ili koja su 
važna za gospodarstvo, javne djelatnosti, za građane 
i njihov položaj i druga pitanja.

Članak 39. U radnim tijelima Skupštine razmatraju se 
predstavke i prijedlozi građana koje oni podnose 

Nacrt programa rada sastavlja tajnik Skupštini. 
Skupštine na temelju pribavljenih prijedloga 
ovlaštenih predlagatelja i dostavlja Predsjedništvu 
Skupštine na razmatranje i upućivanje na Članak 42.
izjašnjavanje Županijskom poglavarstvu i Odboru za 
Statut, Poslovnik i propise. Radno tijelo Skupštine ima predsjednika i 

Radna tijela Skupštine raspravljaju o potpredsjednika i određeni broj članova.
Prijedlogu programa i svoje stajalište iznose na Predsjednik, potpredsjednik i članovi biraju 
sjednici Skupštine. se među članovima Skupštine, tako da sastav radnog 

Usvajanje programa rada obavlja se po tijela u pravilu odgovara stranačkoj strukturi 
postupku donošenja odluka i drugih akata. Skupštine.

VII RADNA TIJELA SKUPŠTINE Članak 43.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  9Strana:  986



Predsjednik radnog tijela organizira rad Radno tijelo ima pravo tražiti od županijskih 
radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjeda upravnih tijela odgovarajuće obavijesti i druge 
njegovim sjednicama. podatke koji su mu potrebni za rad, s kojima ova 

Predsjednik potiče razmatranje pojedinih tijela raspolažu ili su ih u svom djelokrugu obvezni 
tema i brine se o obavješćivanju članova o pitanjima prikupljati i evidentirati.
iz djelokruga radnog tijela.

Predsjednik surađuje s predsjednikom Radno tijelo može na sjednice pozivati 
Skupštine, županom, te pročelnicima županijskih stručne i javne djelatnike i druge osobe radi 
upravnih tijela o pitanjima iz djelokruga radnog tijela iznošenja mišljenja o pitanjima koja se raspravljaju 
Skupštine. na sjednici.

Predsjednik se brine o provođenju Radna tijela mogu osnivati i posebne radne 
zaključaka radnog tijela Skupštine i obavlja druge skupine radi proučavanja nekih pitanja iz svog 
poslove utvrđene ovim Poslovnikom. djelokruga, pripreme prijedloga, sastavljanja 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti izvješća,  izrade nacrta akata i dr.
predsjednika radnog tijela, sjednicom rukovodi 
potpredsjednik radnog tijela.

Članak 48. 

Članak 44. Radna tijela Skupštine su:

Sjednicu radnog tijela Skupštine saziva 1. Odbor  za Statut, Poslovnik i propise,
predsjednik na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati 2.  Odbor za gospodarstvo, Proračun i financije,
na osnovi zaključka Skupštine, zatim ako to zatraži 3. Odbor za društvene djelatnosti,
predsjednik Skupštine ili 1/3 članova radnog tijela uz 4. Odbor za stambeno-komunalne poslove, 
navođenje pitanja koja treba razmotriti na sjednici. prostorno uređenje i zaštitu okoliša,

Ako sjednicu radnog tijela ne sazove 5. Odbor za zaštitu ljudskih prava i prava 
predsjednik kad je na to obvezan, sjednicu radnog etničkih i nacionalnih zajednica i manjina.
tijela Skupštine sazvat će predsjednik Skupštine. 6. Odbor za međužupanijsku i međunarodnu 

suradnju,
7.  Komisija za izbor i imenovanja,

Članak 45. 8. Komisija za odnose s vjerskim zajednicama,
9. Mandatno povjerenstvo.

Radna tijela mogu zauzimati stajališta o 
pitanjima iz svog djelokruga, ako sjednici pribiva 
većina članova radnog tijela, a odluke se donose 1. Odbor za Statut, Poslovnik i propise
većinom glasova nazočnih članova.
O radu sjednice vodi se zapisnik. Članak 49.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise:
Članak 46.

- prati i analizira provedbu Statuta Županije i 
Radna tijela surađuju međusobno, a mogu Poslovnika Skupštine, te daje tumačenja 

održati i zajedničku sjednicu, te Skupštini podnositi Statuta, Poslovnika i općih akata, koja je 
zajedničko izvješće o temi rasprave. donijela Županijska skupština,

- raspravlja o načelnim pitanjima u svezi s 
usuglašavanjem odluka sa zakonom,

- razmatra mišljenja i prijedloge statutarne 
naravi upućene Skupštini,

Članak 47. - predlaže donošenje i promjene Statuta 
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Županije, - razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja, 
- u postupku raspisivanja referenduma kada to u razvoj poduzetništva i obrtništva,

zatraži propisani broj birača, priprema i - razvoj poljoprivrede i investicijska ulaganja 
podnosi prijedloge odgovarajućih akata, u razvoj svih poljoprivrednih grana 

- predlaže donošenje i promjene Poslovnika ( r a t a r s t v o ,  s t o č a r s t v o ,  v o ć a r s t v o ,  
Skupštine, vinogradarstvo, šumarstvo, vodoprivreda, 

- raspravlja i podnosi prijedloge za donošenje i slatkovodno ribarstvo, veterinarstvo, selo i 
za izmjene općeg akta o uporabi i zaštiti grba seljaštvo i dr.)
i zastave Županije, te o županijskim javnim - razvojni program kontinentalnog turizma 
priznanjima, (ruralni turizam)

- razmatra pitanja iz područja javnosti rada, - ugostiteljska i turistička djelatnost koja je 
- razmatra izvješća državnih tijela, neposredno vezana za turizam kao 
- razmatra opća pitanja ustrojstva županijskih gospodarska djelatnost,

tijela, županijskih ustanova, ustanova s -  pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti,
javnom ovlasti, - Županijski proračun, godišnji obračun 

- razmatra opća pitanja zakonitosti. Proračuna, bilance,
- porezni sustav Županije,

U postupku donošenja općih akata ima prava - ostala pitanja gospodarske i fiskalne 
i dužnosti matičnog radnog tijela koja se odnose na: politike. 

- i zbo re  u  pod ručno j  ( r eg iona lno j )  Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 
samoupravi, pet članova koje bira Županijska skupština iz reda 

- ustroj županijskih upravnih tijela članova Skupštine.
- uporabu i zaštitu grba i zastave,
- ustroj lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 3. Odbor za društvene djelatnosti

Odbor obavlja i druge poslove određene Članak 51.
Statutom, ovim Poslovnikom i drugim aktima.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i U djelokrugu Odbora za društvene 
pet članova, koje bira Skupština iz reda članova djelatnosti su poslovi utvrđivanja i praćenja 
Skupštine. provođenja politike, a u postupku donošenja općih 

akata i drugih propisa  ima prava i dužnosti matičnog 
radnog tijela u područjima koja se odnose na:

2. Odbor za gospodarstvo, Proračun i 
financije - predškolski odgoj, osnovno, srednje, više i 

visoko obrazovanje,
Članak 50. - znanost, kulturu i tehničku kulturu,

 - šport i športske udruge,
U djelokrugu su Odbora za gospodarstvo, - socijalnu skrb,

Proračun i financije poslovi utvrđivanja i praćenja - zdravstvenu zaštitu,
provođenja politike, a u postupku donošenja općih - mirovinsko i invalidsko osiguranje,
akata i financijskih dokumenata ima prava i dužnosti - zaštitu prognanih i izbjegličkih osoba,
matičnog radnog tijela koja se odnose na: - zaštite prava hrvatskih branitelja, vojnih i 

civilnih žrtava rata,
- gospodarski razvoj Županije i osnove - zaštite djece, materinstva i mladeži,

gospodarskog sustava, tekuća gospodarska - zaštita djece i mladeži od svih oblika 
kretanja i ravnomjerni gospodarski razvoj ovisnosti,
svih dijelova Županije, te usklađivanje i - planovi i programi rada,
unapređivanje svih gospodarskih grana, - izvješća i analize ustanova čiji je osnivač i 
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suosnivač Županija,     etničkih i nacionalnih zajednica i manjina
- pitanja komuniciranja, informiranja i medija 

o kojima odlučuje Skupština, Članak 53.
- ostali poslovi iz područja svih segmenata 

društvenih djelatnosti. U djelokrugu Odbora za zaštitu ljudskih 
prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica i 

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i manjina su poslovi praćenja provođenja politike i 
pet članova koje bira Skupština iz reda članova propisa iz područja zaštite ljudskih prava i prava 
Skupštine. etničkih i nacionalnih zajednica i manjina, a osobito:

- razmatranje pitanja u svezi s ostvarivanjem i 
4. Odbor za stambeno-komunalne poslove, zaštitom zagarantiranih ljudskih prava i 

 prostorno uređenje i zaštitu okoliša prava etničkih i nacionalnih zajednica i 
manjina,

Članak 52. - predlaganje mjera i aktivnosti radi 
učinkovitijeg ostvarivanja prava i sloboda 

U djelokrugu Odbora za stambeno- građana u skladu sa zakonom,
komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu - ukazivanje na nepoštivanje propisa i na 
okoliša su poslovi utvrđivanja i praćenja i druge neprihvatljive pojave od šireg 
provođenja politike, a u postupku donošenja općih značenja i predlaganje poduzimanja mjera za 
akata i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnog njihovo otklanjanje,
radnog tijela u područjima koja se odnose na: - razmatranje predstavki i pritužbi i prijedloga 

kojima se ukazuje na štetne i nezakonite 
- praćenje razvoja komunalne djelatnosti, pojave i pojedinačne slučajeve kršenja 

u s k l a đ i v a n j e  i  p o t i c a n j e  r a z v o j a  ustavnosti i zakonitosti, te putem ovlaštenih 
infrastrukture u svim dijelovima Županije, tijela ispitivanje njihove osnovanosti, te 

- prostorno uređenje, odnosno promicanje z a h t i j e v a n j e  o d  o v l a š t e n i h  t i j e l a  
uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg poduzimanje zakonom propisanih mjera,
gospodarenja prostorom, - razmatranje i  oc jenj ivanje pravne 

- Županijski prostorni plan, izvješća o stanju utemeljenosti i svrsishodnosti zahtjeva za 
prostora i programi mjera za unapređenje os iguravanje uvje ta za rea l izaci ju 
stanja u prostoru, programskih ak t ivnos t i  e tn ičk ih i  

- mjere praćenja, očuvanja i unapređivanja nacionalnih zajednica ili manjina,
ekološke ravnoteže u odnosu na gospodarski - praćenje ostvarivanja etničkih prava 
razvitak, nacionalnih manjina putem institucija, 

- mjere upravljanja pojedinim dijelovima sukladno dokumentu pod nazivom "Model 
okoliša (zaštićeni objekti i dijelovi prirode) ostvarivanja etničkih prava pripadnika 

- planovi i programi zaštite okoliša, nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj", 
- javni prijevoz i ostala pitanja iz područja - predlaganje načina financiranja određenih 

prometa i veza., potreba etničkih i nacionalnih zajednica ili 
- ostala pitanja iz područja stanovanja, manjina na razini Županije,

komunalnih djelatnosti, prometa i veza, - obavljanje i drugih poslova iz područja 
prostornog uređenja i zaštite okoliša. zaštite ljudskih prava i sloboda.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i Odbor čine predsjednik, potpredsjednik i pet 
pet članova koje bira Skupština iz reda svojih članova od čega su dva člana iz reda etničkih i 
članova. nacionalnih zajednica ili manjina, a predsjednik i 

četiri člana su iz reda Skupštine.

5. Odbor za zaštitu ljudskih prava i prava 6. Odbor za međužupanijsku i 
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međudržavnu suradnju
Članak 55.

Članak 54.
Komisija za izbor i imenovanja:

Odbor za međužupanijsku i međudržavnu 
suradnju: - p r e d l a ž e  i z b o r  p r e d s j e d n i k a  i  

potpredsjednika Skupštine,
- utvrđuje prijedloge za uspostavljanje i - predlaže izbor župana i zamjenika župana,

razvijanje odnosa međužupanijske i - raspravlja o prijedlozima za planove 
međunarodne suradnje, Županijskog poglavarstva,

- ocjenjuje usklađenost inicijativa za - priprema i podnosi prijedlog za izbor i 
uspostavljanje suradnje s drugim jedinicama imenovanje predsjednika i članove radnih 
područne (regionalne) samouprave i tijela Skupštine, 
u p r a v n i m ž u p a n i j s k i m t i j e l i m a  s  - predlaže imenovanje stručnih povjerenstava 
gospodarskim, kul turnim i drugim tijela koja po zakonu imenuje Skupština,
interesima Županije, interesima, ciljevima i - p red laže  imenovan je  p reds tavn ika 
sadržajima međužupanijskih odnosa u Županijske skupštine u tijela i institucije 
Republici Hrvatskoj kao i materijalnim određene zakonom, odlukama Skupštine i 
mogućnostima ostvarivanja suradnje i o drugim aktima, 
tome daje svoje mišljenje, - priprema i podnosi prijedloge za izbor 

- razmatra prijedloge sporazuma, programa i sudaca porotnika u skladu sa zakonom,
drugih akata u suradnji s drugim županijama - utvrđuje i podnosi prijedloge propisa o 
i jedinicama lokalne samouprave u plaćama i o naknadama plaća, i o drugim 
inozemstvu i o tome daje svoje mišljenje, primanjima dužnosnika i službenika za koje 

- predlaže programe međužupanijske i je to određeno zakonom, Statutom ili 
međunarodne suradnje Županije, te prati i odlukom,
izvješćuje o njihovom ostvarivanju, - donosi pojedinačna rješenja o naknadama 

- organizira praćenje rezultata međunarodne plaća i o drugim primanjima dužnosnika i 
suradnje pr ikupl janjem podataka i  službenika za koje je to određeno zakonom, 
informacija o međunarodnim aktivnostima Statutom ili odlukom,
nositelja suradnje i njihovim proučavanjem - donosi pojedinačna rješenja o naknadama 
te potiče izgradnju informacijskog sustava u plaća i drugim primanjima dužnosnika i 
ovom području, službenika koje bira ili imenuje Skupština,

- p roučava  i  r azma t r a  o s tva r ivan je  - obavlja i druge poslove određene Statutom 
međužupanijske i međunarodne suradnje Županije i Poslovnikom.
organizacija i zajednica na području 
Županije, te predlaže mjere za njeno Komisija ima predsjednika, potpredsjednika 
poboljšanje, i pet članova, koje bira Skupština iz reda članova 

- obavlja i druge poslove iz područja suradnje Skupštine.
s jedinicama lokalne samouprave i 
međunarodnih organizacija koje mu povjeri 
Skupština, Poglavarstvo ili župan. 8. Komisija za odnose s vjerskim

 zajednicama
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 

pet članova koje bira Skupština iz reda članova Članak 56.
Skupštine.

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama 
razmatra i prati odnose između vjerskih zajednica i 
Županije, te podnošenja prijedloga za unapređenje 

7. Komisija za izbor i imenovanja tih odnosa, brine o provođenju Zakona i drugih 
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propisa na području Županije. prijedloge Županijskoj skupštini, odnosno radnom 
Komisija ima predsjednika, potpredsjednika tijelu do početka rasprave.

i 3 člana koje imenuje Skupština iz reda članova 
Skupštine.

Članak 60. 

9. Mandatno povjerenstvo Ako Županijska skupština, odnosno radno 
tijelo ocijeni da je za raspravu o nekom pitanju 

Članak 57. neophodno mišljenje Županijskog poglavarstva, a 
njegovog predstavnika nema na sjednici, a mišljenje 

Mandatno povjerenstvo raspravlja o nije dostavljeno u pismenom obliku Skupština, 
pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova odnosno radno tijelo može odgoditi raspravu o tom 
Skupštine u skladu sa zakonom i Statutom Županije. prijedlogu.

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i 
dva člana koje bira Skupština iz reda članova 
Skupštine. Članak 61. 

Županijsko poglavarstvo je za svoj rad 
Članak 58. odgovorno Skupštini. 

Ž u p a n i j s k o  p o g l a v a r s t v o  p o d n o s i  
Županijska skupština može osnovati Županijskoj skupštini izvješće o svom radu najmanje 

posebnom odlukom i druga stalna radna tijela, kao i  jedanput godišnje, ali i po posebnom zahtjevu 
povremena radna tijela radi razmatranja ili stručne Skupštine.
obrade pojedinih pitanja iz svog djelokruga i izrade 
odgovarajućeg prijedloga akta.

Članak 62.

VIII  ODNOS ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Župan ima pravo na sjednici Županijske 
         I ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA skupštine i radnih tijela iznositi svoja mišljenja o 
         I UPRAVNIH ODJELA ŽUPANIJE svakom prijedlogu koji je na dnevnom redu.
 U raspravi o prijedlogu općeg akta župan ima 

Članak 59. pravo na sjednici uvijek dobiti riječ kada to zatraži, a 
osobito radi rasprave o pitanjima ustavnosti i 

Predsjednik Županijske skupštine, odnosno zakonitosti predloženog akta. 
radnog tijela izvješćuje Županijsko poglavarstvo o Župan je za svoj rad iz samoupravnog 
zakazanoj sjednici Skupštine, odnosno radnog tijela. djelokruga odgovoran Županijskoj skupštini. 

Županijsko poglavarstvo određuje svojeg 
predstavnika za sjednice Županijske skupštine i 
radnih tijela kao izvjestitelja o prijedlogu odluke ili Članak 63.
drugog akta kojih je predlagatelj.

Predstavnik Županijskog poglavarstva Pročelnici županijskih upravnih tijela imaju 
sudjeluje na sjednicama Skupštine i radnog tijela u pravo i dužnost sudjelovati u radu Skupštine, kada se 
raspravama o prijedlozima koje podnosi Županijsko raspravlja o prijedlogu akata kojima se uređuju 
poglavarstvo, iznosi i obrazlaže prijedloge i pitanja iz djelokruga tijela uprave kojima rukovode i 
stajališta Županijskog poglavarstva, daje stručna kada se raspravlja o drugim pitanjima iz djelokruga 
objašnjenja, te Skupštinu izvještava o podnesenim tog tijela.
amandmanima, ako ga je za to ovlastilo 
Poglavarstvo.

U slučajevima kada Poglavarstvo nije 
predlagatelj, dostavlja mišljenje, stajališta ili IX   AKTI SKUPŠTINE
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1. Opće odredbe Županijska skupština donosi i druge 
pojedinačne akte, zaključke i rješenja kada izvršava 

Članak 64. pojedinačna prava i obveze iz svog djelokruga.

Županijska skupština u ostvarivanju svojih 
prava i dužnosti donosi Statut, Poslovnik, Proračun, 2. Postupak za donošenje odluka i drugih 
odluke, deklaracije, preporuke, zaključke, te daje akata
vjerodostojna tumačenja.

Županijska skupština donosi i pojedinačne Članak 70.
akte u slučajevima određenim zakonima i drugim 
propisima. Donošenje Statuta Županije, te njegovih 

Radna tijela Skupštine donose zaključke, izmjena i dopuna, Poslovnika Županijske skupštine i 
rješenja i preporuke. drugih općih akata u nadležnosti Skupštine pokreće 

se prijedlogom akata za donošenje akta.
Iznimno, ako se radi o obvezi usklađivanja 

Članak 65. Statuta ili Poslovnika Županijske skupštine sa 
zakonom postupak usklađivanja provest će se po 

O d l u k o m  s e  u r e đ u j u  o d n o s i  i z  prijedlogu Odbora za Statut, Poslovnik i propise.
samoupravnog djelokruga Županije koji su od općeg Pravo podnošenja prijedloga općih akata ima 
značenja za građane, pravne osobe i druge pravne svaki član Skupštine, klubovi vijećnika, radna tijela, 
subjekte, te utvrđuju njihova prava i dužnosti, župan, zamjenici župana i Županijsko poglavarstvo. 
odnosno uređuju pitanja od interesa za Županiju. 

Članak 71.
Članak 66.

Prijedlog odluke sadrži radni tekst prijedloga 
Proračunom se utvrđuju prihodi i rashodi odluke i obrazloženje.

Županije. Tekst prijedloga odluke predlaže se u obliku 
u kojem se predlaže njezino donošenje.

Obrazloženje sadrži:
Članak 67.

-  pravni temelj za donošenje odluka,
Deklaracijom se izražava opće stajalište - ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se 

Županijske skupštine o pitanjima iz samoupravnog trebaju urediti tom odlukom, svrha koja se 
djelokruga Županije. želi postići,

Preporukom se daju smjernice i napuci - tekst odredaba odluke koje se mijenjaju ili 
upravnim i drugim tijelima Županije radi provođenja dopunjuju, ako se predlaže donošenje 
akata Županijske skupštine. izmjena i dopuna odluke,

- ocjenu sredstava potrebnih za provođenje 
odluke i način osiguranja tih sredstava.

Članak 68.
Uz prijedlog odluke može se priložiti i 

Zaključkom se zauzimaju stajališta, određena dokumentacija.
izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i rješavaju 
druga pitanja iz djelokruga Županijske skupštine za Kada se prijedlogom odluke određuje da 
koja nije predviđeno donošenje drugog akta. pojedine odredbe ili odluka u cjelini stupa na snagu 

danom donošenja ili danom objave  predlagatelj je 
dužan obrazložiti razloge koji to nalažu.

Članak 69. Članak 72.
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Prijedlog odluke podnosi se predsjedniku Matično radno tijelo nakon razmatranja 
Skupštine. prijedloga odluke podnosi izvješće koje upućuje 

Predlagatelj odluke obvezan je obavijestiti predsjedniku Skupštine i određuje izvjestitelja na 
predsjednika Skupštine tko će na radnim tijelima sjednici Županijske skupštine.
davati objašnjenja i obrazloženja u ime U izvješćima matičnog radnog tijela 
predlagatelja, te tko će biti izvjestitelj u ime sadržana su i njegova stajališta o mišljenjima, 
predlagatelja na sjednici Županijske skupštine. prijedlozima i primjedbama drugih radnih tijela koja 

su raspravljala o prijedlogu odluke.

Članak 73.
Članak 77.

Predsjednik Županijske skupštine dužan je 
bez odlaganja prijedloge odluka uputiti predsjedniku Rasprava na sjednici Županijske skupštine o 
matičnog radnog tijela i Županijskom poglavarstvu, prijedlogu odluke obuhvaća izlaganja predlagatelja, 
ako ono nije predlagatelj, na razmatranje i mišljenje. izlaganja predstavnika radnog tijela, raspravu o 

Predsjednik Skupštine dužan je prijedlog prijedlogu odluke, raspravu o podnesenim 
odluke dostaviti na sjednicu Skupštine najkasnije u amandmanima, odlučivanje o amandmanima, te 
roku od dva mjeseca od dana podnošenja prijedloga. donošenje odluke.
Predlagatelj je dužan razmotriti mišljenja i stajališta Predlagatelj ukratko izlaže prijedlog odluke.
iz prethodne rasprave, te obrazložiti ona koja nije Izvjestitelj nadležnog radnog tijela prema 
mogao prihvatiti. potrebi izlaže usmeno izvješće svog tijela.

Predstavnici klubova vijećnika prema 
potrebi izlažu usmena stajališta svog kluba.

Članak 74. Predstavnici odgovarajućih radnih tijela 
prema potrebi podnose usmeno izvješće o 

Ako prijedlog odluke nije podnesen u skladu rezultatima javne rasprave ako je ona provedena.
s ovim Poslovnikom, predsjednik Skupštine tražit će 
od predlagatelja da u roku 15 dana prijedlog odluke 
uskladi s Poslovnikom. Članak 78.

Ako predlagatelj ne uskladi prijedlog odluke 
u roku smatrat će se da prijedlog odluke nije niti U tijeku rasprave predsjedatelj može dati 
podnesen. riječ predlagatelju radi davanja dodatnih 

objašnjenja, iznošenja mišljenja i izjašnjavanja o 
prijedlozima. U raspravi mogu sudjelovati svi 

Članak 75. članovi Skupštine.
Član Županijske skupštine ima pravo na 

Prije rasprave o prijedlogu odluke na repliku.
sjednici Županijske skupštine prijedlog razmatraju 
matična radna tijela i ostala radna tijela.

Radna tijela daju primjedbe, prijedloge, 3. Prethodna rasprava (prvo čitanje)
mišljenja o prijedlogu odluke, a mogu dati i 
amandman. Ako o prijedlogu odluke raspravlja više Članak 79.
radnih tijela svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja 
dostavljaju matičnom radnom tijelu koji ih razmatra Županijska skupština može posebnim 
zajedno s prijedlogom odluka. zaključkom odlučiti da se prije podnošenja konačnog 

prijedloga odluke provede prethodna rasprava na 
temelju prikaza stanja po pojedinim područjima, 
zatim o potrebi donošenja odluke i o osnovnim 

Članak 76. pitanjima koja bi trebalo urediti odlukom.
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Nakon provedbe prethodne rasprave 
Županijska skupština zaključkom prihvaća prijedlog Iznimno, ako se većina nazočnih članova s 
odluke i isti zajedno s izvješćem o prijedlozima i tim složi, član Skupštine može podnijeti amandman 
primjedbama iz rasprave dostavlja predlagatelju radi na konačni prijedlog odluke i na sjednici u tijeku 
pripreme konačnog prijedloga odluke. rasprave. I takav amandman podnosi se pismeno uz 

Predlagatelj je dužan razmotriti mišljenja i obrazloženje.
stajališta iz prethodne rasprave, te obrazložiti ona Predsjednik Skupštine može omogućiti 
koja nije mogao prihvatiti. podnošenje amandmana i usmeno na samoj sjednici.

Predlagatelj odluke može podnositi 
amandmane sve do zaključenja rasprave.

4. Javna rasprava Poglavarstvo može do zaključenja rasprave 
podnositi amandmane i na konačni prijedlog odluke i 

 Članak 80. kada ono nije predlagatelj.
Podneseni amandmani u pravilu se umnože i 

Na javnu raspravu upućuju se prijedlozi prije rasprave i odlučivanja o njima daju članovima 
odluka i drugih akata kada je to određeno zakonom. Skupštine.

Prijedlog odluke ili drugog akta upućuje na 
javnu raspravu Županijska skupština, odnosno 
Županijsko poglavarstvo u skladu sa zakonom. Članak 84.

Javna rasprava održava se u gradovima i 
općinama, te u sjedištu Županije. Ako su podneseni amandmani takve naravi 

Županijska skupština može odlučiti da na da bitno mijenjaju ili odstupaju od prihvaćenog 
javnu raspravu uputi prijedlog odluke prije prijedloga odluke, Skupština može odlučiti da se 
donošenja, ako ocijeni da se odlukom uređuju odnosi rasprava odgodi kako bi se članovima Skupštine 
za koje su građani posebno zainteresirani. ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije 

Radi praćenja javne rasprave i podnošenja odlučivanja.
izvješća o rezultatima te rasprave određuje se O amandmanima izjašnjava se predlagatelj.
posebno radno tijelo. Ako predlagatelj prihvati podneseni 

amandman o njemu se ne glasuje.
Izjašnjavanje predlagatelja o podnesenim 

5. Amandmani amandmanima je u pravilu usmeno i iznosi se 
tijekom rasprave ili neposredno prije glasovanja o 

Članak 81. pojedinim ili svim amandmanima.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu konačnog 
prijedloga odluke podnosi se pismeno u obliku Članak 85.
amandmana uz obrazloženje.

Pravo podnošenja amandmana ima svaki Prije glasovanja o amandmanu može se 
član Skupštine, radna tijela Skupštine, klubovi odlučiti da se rasprava prekine i amandman dostavi 
vijećnika i Županijsko poglavarstvo. Odboru za Statut, Poslovnik i propise  radi 

utvrđivanja konačnog teksta odredaba koje se 
mijenjaju amandmanima, te radi usuglašavanja 

Članak 82. drugih odredaba prijedloga odluke.

Amandman se upućuje predsjedniku 
Skupštine do kraja rasprave na sjednici Skupštine o Članak 86.
konačnom prijedlogu odluke ili drugog akta.

Amandman koji je prihvaćen postaje 
sastavni dio konačnog prijedloga odluke.

Članak 83. Članak 87.
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O amandmanima se glasuje prema O prijedlogu iz članka 89. ovog Poslovnika 
redoslijedu članaka konačnog prijedloga odluke na odlučuje se prilikom utvrđivanja dnevnog reda na 
koje se odnose. početku sjednice.

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga Ako ne bude prihvaćen prijedlog za hitni 
odluke podneseno više amandmana najprije se postupak o podnesenom prijedlogu raspravljat će se 
glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od na način predviđen za redoviti postupak donošenja 
predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o odluke. 
ostalim amandmanima.
 Ukoliko je na konačni prijedlog odluke 
podnesen veći broj amandmana s jednakom razinom Članak 91.
odstupanja od predloženog rješenja o tim 
amandmanima glasuje se prema redoslijedu Ako se prihvati prijedlog da se odluka 
podnošenja. donese po hitnom postupku prije rasprave 

predloženu odluku u pravilu razmatraju ovlaštena 
radna tijela koja podnose izvješće o svojim 

6. Donošenje drugih akata stajalištima na početku rasprave o konačnom 
prijedlogu odluke.

Članak 88.

Na postupak donošenja rješenja, preporuka Članak 92.
zaključaka i drugih akata na odgovarajući način 
primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika predviđene Na predloženu odluku koja se donosi po 
za postupak donošenja odluka. hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do 

zaključenja rasprave po postupku koji je propisan za 
redoviti postupak donošenja odluke.

7. Donošenje odluka po hitnom postupku

Članak 89. 8. Objava i ispravak akata

Iznimno, odluke mogu se donijeti i po Članak 93.
hitnom postupku kada to zahtijevaju osobito 
opravdani razlozi, odnosno kada je to prijeko Ispravak odluke i drugog akta potpisan i 
potrebito radi sprečavanja poremećaja u javnim ovjeren pečatom Županijske skupštine čuva se u 
djelatnostima i u drugim slučajevima, a na prijedlog Službi za poslove Županijske skupštine, 
Poglavarstva, ovlaštenog tijela Skupštine, kluba Poglavarstvo i područnu (regionalnu) samoupravu.
vijećnika ili najmanje 1/3 članova Skupštine. Pod izvornikom odluke i drugog akta 

Uz prijedlog da se odluka donese po hitnom razumijeva se onaj tekst odluke ili drugog akta koji je 
postupku podnosi se i konačni prijedlog odluke. donesen na sjednici Skupštine.

U hitnom postupku ne primjenjuje se Za izradu izvornika, potpisivanje, stavljanje 
odredba ovog Poslovnika što se odnose na rokove pečata,  čuvanje izvornika odluka, ispravak i objavu 
koji su propisani za pojedine radnje u redovitom odluka i drugih akata odgovoran je tajnik.
postupku donošenja odluke.

Prijedlog da se odluka donese po hitnom 
postupku podnosi se predsjedniku Skupštine 24 sata Članak 94.
prije održavanja sjednice, a samo iznimno može se 
podnijeti i prije početka sjednice. Odluke i drugi opći akti objavljuju se u 

"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu 

Članak 90. osmog dana nakon dana objavljivanja.
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Iznimno odluke i drugi opći akti mogu stupiti provedbi zakona, odluka i drugih akata, o stanju u 
na snagu danom objavljivanja. jedinicama lokalne samouprave, o radu upravnih 

tijela, o radu ustanova, kao i o radu drugih institucija i 
organizacija koje obavljaju poslove s javnom 

9. Vjerodostojno tumačenje odluka ovlasti.
Član Županijske skupštine ima pravo 

Članak 95. postavljati pitanja predsjedniku i zamjenicima 
predsjednika Župani jske skupšt ine,  a iz 

Inicijativu za davanje vjerodostojnog samoupravnog djelokruga Skupštine, te u svezi s 
tumačenja odluke mogu dati građani i pravne osobe. izvršavanjem njihovih prava i obveza propisanih 

Prijedlog za davanje vjerodostojnog Statutom i ovim Poslovnikom.
tumačenja odluka mogu dat i Županijsko Pitanja se mogu postavljati usmeno i u 
poglavarstvo, članovi Županijske skupštine, župan, pismenom obliku.
zamjenici župana i radna tijela Skupštine. Član Skupštine dužan je navesti kome 

Prijedlog za davanje vjerodostojnog upućuje pitanje.
tumačenja podnosi predsjednik Županijske 
skupštine, a mora sadržavati naziv odluke, naznaku 
odredbe za koju se traže tumačenja i razloge za to. 1.  Usmena pitanja

Članak 98.
Članak 96.

Usmena pitanja članovi Skupštine mogu 
Predsjednik Skupštine prijedlog za davanje postavljati na sjednici Skupštine pod točkom 

vjerodostojnog tumačenja odluke upućuje Odboru dnevnog reda: "Aktualni sat".
za Statut, Poslovnik i propise, matičnom radnom Aktualni sat održava se na početku sjednice 
tijelu i Županijskom poglavarstvu. kao "1. točka dnevnog reda" i traje u pravilu 60 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nakon minuta.
što pribavi mišljenje od matičnog radnog tijela i Redoslijed postavljanja pitanja određuje se 
Županijskog poglavarstva ocjenjuje da li je prijedlog prema redoslijedu upisa članova, koji žele postaviti 
za davanje vjerodostojnog tumačenja odluke pitanje, u evidenciju nazočnosti sjednici.
osnovan. Član Skupštine može u okviru "aktualnog 

Ako ocijeni da je prijedlog osnovan, Odbor sata" postaviti najviše tri pitanja.
za Statut, Poslovnik i propise utvrdit će prijedlog Pitanje mora biti kratko i jasno formulirano i 
teksta vjerodostojnog tumačenja i sa svojim u pravilu tako da se na njega može odgovoriti odmah 
izvješćem podnijeti ga Županijskoj skupštini. i bez pripreme.

Ako Odbor ocijeni da je prijedlog neosnovan Nakon dobivenog odgovora, član Skupštine 
o tome izvješćuje Skupštinu. može iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti 

dopunsko pitanje.
Član Skupštine koji nije postavio pitanje, 

X PITANJA ČLANOVA SKUPŠTINE nema pravo zatražiti riječ da bi odgovorio na navod 
- aktualni sat koji je u odgovoru na pitanje iznio župan, zamjenik 

župana ili član Županijskog poglavarstva.
Članak 97. Postavljanje pitanja ne može trajati duže od 

dvije minute.
Član Skupštine može postavljati pitanja 

županu, zamjenicima župana, Županijskom 
poglavarstvu i članovima Županijskog poglavarstva Članak 99.
samo iz područja za koje su izabrani i županijskim 
upravnim tijelima, o stanju u pojedinim područjima Na p i t an j a  upućena  Župan i j skom 
društvenog života za koja su odgovorni, te o poglavarstvu odgovara župan ili zamjenik župana. 
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Na pitanja upućena županijskim upravnim tijelima 
odgovara pročelnik tog tijela. 1. Sazivanje sjednice

Župan je dužan na aktualnom satu osigurati 
nazočnost većine članova Županijskog poglavarstva Članak 104.
i većinu pročelnika županijskih upravnih tijela.

Skupština redovito zasjeda dva puta godišnje 
i to prvi puta između 1. veljače i 15. srpnja, a drugi 

Članak 100. puta između 20. rujna i 30. prosinca.
Skupština može zasjedati i izvan rokova iz 

Župan, zamjenik župana ili član Županijskog stavka 1. ovog članka na zahtjev župana, 
poglavarstva dužan je odgovoriti na postavljeno Županijskog poglavarstva, klubova vijećnika i 1/3 
pitanje na istoj sjednici na kojoj je pitanje članova Skupštine, uz navođenje razloga zbog kojih 
postavljeno ili navesti razloge zbog kojih ne može traže izvanredno zasjedanje.
odgovoriti. Prijedlog za sazivanje izvanredne sjednice, 

odnosno sazivanja sjednice po hitnom postupku, 
mora biti dostavljen predsjedniku Skupštine 

2. Pismena pitanja najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

Članak 101.
Članak 104.a)

Članovi Skupštine mogu postavljati pitanja u 
pismenom obliku posredstvom predsjednika Predsjednik Skupštine saziva sjednice 
Skupštine, a nakon dobivenog odgovora mogu pisanim pozivom prema terminskom planu 
postaviti dopunska pitanja. usuglašenom na sjednici Predsjedništva.

Sjednica se mora sazvati najmanje jednom u 
tri mjeseca.

Članak 102. Predsjednik Skupštine dužan je sazvati 
sjednicu i na zahtjev najmanje 1/3 vijećnika u roku 

Odgovor na pitanje postavljeno u pismenom 15 dana od primitka zahtjeva.
obliku daje se u pisanom obliku u roku 20 dana od Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u 
dana kada je postavljeno. U istom roku Županijsko roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati 
poglavarstvo odnosno pročelnici upravnih tijela župan u roku 15 dana.
dužni su odgovoriti na usmeno postavljeno pitanje, Nakon proteka rokova iz stavka trećeg ovog 
ako član Skupštine nije dobio odgovor na sjednici članka, sjednice može sazvati, na zahtjev 1/3 
Skupštine ili je zatražio pisani odgovor, a najkasnije vijećnika, čelnik središnjeg tijela državne uprave 
do sljedeće radne sjednice Skupštine. nadležnog za poslove lokalne i područne 

(regionalne) samouprave.
Sjednice Skupštine mogu se sazivati i 

Članak 103. elektroničkim putem, te održavati putem video veze 
(video konferencije), ukoliko za to postoje tehnički 

Ako član Skupštine ne dobije dogovor na uvjeti.  
pitanje u propisanom roku, predsjednik Skupštine 
obavijestit će o tome župana i zahtijevati odgovor u 
roku osam dana. Članak 105.

Kada Skupština zasjeda redovito sjednice se 
u pravilu održavaju svakih 30-40 dana prema 
terminskom planu koji će donijeti Predsjedništvo 
Skupštine, a najmanje jedanput u roku od tri mjeseca.

XI RED NA SJEDNICI Uz poziv za redovite sjednice članovima 
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Skupštine dostavlja se prijedlog dnevnog reda, s 
dokumentima o kojima će se voditi rasprava (odluke, 
izvješća, informacije i drugi akti) osam dana prije Članak 109.
održavanja sjednice.

Iznimno kada se sazove sjednica po hitnom Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije 
postupku predsjednik može predložiti dnevni red za se odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet 
tu sjednicu i na samoj sjednici i podijeliti materijale o izostavi iz dnevnog reda, zatim o dopuni dnevnog 
kojima treba raspraviti i donijeti odgovarajuće akte. reda, a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.

Nakon odlučivanja o prijedlozima iz stavka 
prvog predsjednik daje na usvajanje dnevni red u 

Članak 106. cjelini.
Kada predlagatelj odluke koja je uvrštena u 

Sjednice Županijske skupštine saziva dnevni red, odustane od svoga prijedloga nakon što 
predsjednik Skupštine, a u slučaju njegove je utvrđen dnevni red, na prijedlog najmanje 1/3 
odsutnosti zamjenik predsjednika Skupštine, kojeg članova Skupštine ili klubova vijećnika, Skupština 
odredi predsjednik. donosi zaključak da navedeni prijedlog ostaje u 

dnevnom redu. U ovom slučaju članovi Skupštine se 
u daljnjem postupku smatraju predlagateljem 

2. Dnevni red odluka.
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka 

Članak 107. ako je predlagatelj bilo Poglavarstvo, a odustalo je od 
svog prijedloga odluke koji je uvršten u dnevni red, 

Dnevni red sjednice predlaže predsjednik članovi Skupštine ga ne mogu preuzeti kao svoj 
Skupštine usuglašen na sjednici Predsjedništva prijedlog.
Županijske skupštine. Ako nije moguće raspraviti sve materijale iz 

Predloženi dnevni red može se na samoj utvrđenog dnevnog reda i donijeti akte tijekom 
sjednici mijenjati na prijedlog klubova vijećnika jednodnevnog zasjedanja sjednice, Skupština će na 
Skupštine i svakog vijećnika, na način da će se o prijedlog predsjednika odlučiti da se nastavi s radom 
prijedlogu za dopunu dnevnog reda ili izostavljanja sljedeći radni dan, a može se odgoditi najduže do 
pojedinih predmeta iz dnevnog reda, nakon usmenog sedam dana.
(a može i pismenog) obrazloženja odlučiti javnim 
glasovanjem većinom nazočnih članova Skupštine.

U prijedlog dnevnog reda unose se svi 3. Predsjedanje i sudjelovanje u raspravi
predmeti koje je predlagatelj dostavio predsjedniku 
Skupš t ine  do dana održavan ja  s j edn ice  Članak 110.
Predsjedništva Skupštine.

Sjednici Skupštine predsjeda predsjednik 
Skupštine, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti 

Članak 108. potpredsjednik Skupštine kojeg odredi predsjednik 
Skupštine.

Dnevni red Skupštine utvrđuje se u pravilu 
na početku sjednice.

Predmet koji nije uvršten u dnevni red, a Članak 111.
Skupština ga je na izričit zahtjev predlagatelja odbila 
unijeti u dnevni red, ne može biti ponovno predložen U radu sjednice kao gosti mogu biti nazočni 
prije proteka roka od tri mjeseca od dana kada ga je svi oni koje je predsjednik pozvao, bez prava 
Skupština odbila uvrstiti u dnevni red sjednice. sudjelovanja u raspravi.

Prijedlog odluke koji je odbijen na sjednici Predsjednik može dati riječ u raspravi:
ne može biti uvršten u dnevni red sjednice u roku od 
tri mjeseca od dana odbijanja. - pozvanom gostu uz suglasnost Skupštine,
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- gradonačelnicima i načelnicima općina bez prijedlozima iz rasprave.
suglasnosti Skupštine. Član Skupštine nema pravo na repliku niti 

ispravak netočnog navoda  na izlaganje  
Zastupnici u Saboru RH imaju pravo na predlagatelja nakon što je predsjedatelj zaključio 

sudjelovanje u raspravi o svim pitanjima. raspravu.

Članak 112.  Članak 114.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego Govornik može govoriti samo o temi o kojoj 
što zatraži i dobije riječ od predsjednika Skupštine. se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Prijave za govor u pravilu se primaju čim se Ako se govornik udalji od teme, predsjednik 
otvori rasprava, a mogu se primati tijekom sjednice će ga opomenuti da se drži predmeta dnevnog reda, a 
otvaranjem rasprave o pojedinom predmetu. U nakon druge opomene oduzet će mu riječ, bez prava 
raspravi se govori u pravilu s govornice, a s mjesta sudjelovanja u raspravi o temi dnevnog  reda.
samo ako to dozvoljavaju tehnički uvjeti, tako da ga 
svi čuju i da se rasprava može tonski zabilježiti. 
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u Članak 115.
govoru samo predsjednik Skupštine. 

Govornika se ne smije ometati u govoru i o Član Skupštine može u raspravi u pravilu 
tome se brine predsjednik Skupštine. govoriti najdulje sedam minuta, a predsjednici 

klubova vijećnika deset minuta. Kada se radi o 
važnijoj temi, predsjednik Skupštine može odlučiti 

Članak 113. da pojedini govornik govori dulje.
U ponovnom javljanju za riječ, član 

Članovi Skupštine uzimaju riječ po Skupštine može govoriti najviše dvije minute, 
redoslijedu kojim su se prijavili. neovisno o tome da li je već govorio o tom predmetu.

Ako član Skupštine želi govoriti o povredi Predstavnici klubova u ponovljenom 
Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, javljanju za riječ mogu govoriti najviše do 5 minuta.
predsjednik mu je dužan dati riječ. Govor tog člana 
Skupštine ne može trajati duže od dvije minute. 
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora 4. Održavanje reda
dati objašnjenje o povredi Poslovnika, odnosno 
utvrđenog dnevnog reda, ako član Skupštine nije Članak 116.
zadovoljan danim objašnjenjem o tom se odlučuje 
bez rasprave. Red na sjednici osigurava predsjednik 

Predsjednik će dati riječ članu Skupštine koji Skupštine.
to zatraži da bi ispravio navod za koji drži da je Za remećenje reda na sjednici Skupštine 
netočan i da je povod nesporazuma. U takovom članu Skupštine može se izreći opomena i to:
slučaju njegov govor ne može trajati duže od jedne 
minute. 1. opomena s unošenjem u zapisnik,

Ako član Skupštine zatraži riječ da bi 2. opomena s oduzimanjem riječi,
odgovorio na navod iz izlaganja prethodnog 3. opomena s oduzimanjem riječi i udaljenja sa 
govornika (replika) predsjednik će mu dati riječ. sjednice.

Replika člana Skupštine, odnosno odgovor 
na repliku ne može trajati dulje od 2 minute. 

Nakon zaključenja rasprave predsjedatelj Članak 117.
može dati riječ predlagatelju, odnosno predstavniku 
predlagatelja i izvjestitelju matičnog radnog tijela Član Skupštine je počinio disciplinski istup 
radi davanja objašnjenja ili izjašnjavanja o remećenja reda na sjednici, ako:
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pitanjima.
- se u svom govoru ne drži predmeta rasprave, Predsjednik obavješćuje članove Skupštine 
- govori, a nije dobio odobrenje predsjednika o broju nazočnih članova sjednici, te o tome koji su 

Skupštine, članovi najavili svoj izostanak sa sjednice.
- pozivajući se na svoja prava zlorabi odredbe 

Poslovnika kako bi spriječio donošenje 
odluke, Članak 120.

- svojim neprimjerenim upadicama ili na 
drugi način ometa govornika, Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se 

- vrijeđa ili omalovažava predsjednika i na raspravu po pojedinim temama i to redom koji je 
potpredsjednika Skupštine, župana i utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.
zamjenike župana i druge članove, Rasprava se vodi bez obzira o broju nazočnih 

- ako svojim vladanjem odstupa od općih članova.
pravila vladanja u prostoriji u kojoj se Prednost u odnosu na ostale sudionike u 
održava sjednica, raspravi imaju predsjednici klubova vijećnika.

- ili na drugi način remeti red na sjednici.

Opomena s unošenjem u zapisnik izriče se Članak 121.
članu Skupštine, ako svojim vladanjem ili govorom 
remeti red na sjednici na način da bitnije ometa rad Predsjednik Skupštine zaključuje raspravu 
sjednice i ako je već jedanput dobio opomenu. kada utvrdi da nema više govornika.

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se 
članu Skupštine ako se i nakon izrečene opomene s 
unošenjem u zapisnik, udaljava namjerno od teme Članak 122.
rasprave, te kada na grublji način vrijeđa 
predsjednika Skupštine, župana, zamjenike župana i Za donošenje odluke i drugih općih akata na 
druge članove Skupštine. sjednici Skupštine potrebita je nazočnost većine 

Opomena s oduzimanjem riječi i udaljavanja članova, osim u slučajevima kada je zakonom, 
sa sjednice izreći će se članu Skupštine ako svojim Statutom i ovim Poslovnikom određeno drugačije.
vladanjem krši odredbe Poslovnika o redu na Ako predsjednik smatra da na sjednici nije 
sjednici, tako da je daljnje održavanje sjednice nazočan dovoljan broj članova za pravovaljano 
dovedeno u pitanje. odlučivanje može odrediti da se brojanjem utvrdi 

Mjera udaljavanja sa sjednice izriče se samo nazočnost članova. Utvrđivanje broja nazočnih 
za nastavak sjednice tekućeg dana i stupa na snagu članova, predsjednik Skupštine će provesti na 
odmah nakon izricanja na sjednici Skupštine. zahtjev člana Skupštine.

Članak 118. Članak 123.

Predsjednik Skupštine može naložiti da se iz Odluke, preporuke, rješenja, zaključke i 
dvorane udalji i svaki slušatelj koji narušava red. druge akte Skupština donosi većinom glasova 

ukoliko je na sjednici nazočna većina članova 
Skupštine, osim ako je Statutom i ovim Poslovnikom 

5. Tijek sjednice određeno drugačije.
Većinom glasova svih članova Skupštine 

Članak 119. donose se:

Nakon otvaranja sjednice predsjednik - prijedlozi za promjenu granica područja 
Skupštine daje potrebita objašnjenja u svezi s radom Županije,
sjednice i obavještenja o drugim prethodnim - izbor predsjednika i potpredsjednika 
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Skupštine,
- o d l u k e  S k u p š t i n e  o  r a s p i s i v a n j u  

referenduma, Članak 125.
- Proračun Županije, Godišnji obračun 

Proračuna, porezne odluke Nakon glasovanja predsjednik utvrđuje da li 
- odluka o izboru župana i zamjenika župana i je pojedini akt dobio potrebitu većinu i objavljuje 

izbor Županijskog poglavarstva, rezultat glasovanja. 
- ostale odluke o izboru i imenovanju, Provjera glasovanja provodi se na zahtjev 
- odluka o davanju povjerenja županu, jednog člana Skupštine. U tom slučaju predsjednik 

zamjenicima župana i Županijskom nalaže da se glasovi prebroje i ponovno objavljuje 
poglavars tvu,  odnosno iskazivanju rezultat. Provjera glasovanja mora se zatražiti prije 
nepovjerenja županu, zamjeniku župana i nego što predsjednik utvrdi da je pojedina odluka 
Županijskom poglavarstvu ili pojedinom donesena.
članu Poglavarstva,

- drugi akti za koje je to predviđeno posebnim 
zakonom. Članak 126.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
6. Glasovanje listićima, koji su iste veličine, boje i oblika, te 

ovjereni pečatom Skupštine. Na glasačkom listiću 
Članak 124. prezimena kandidata navedena su abecednim redom.

Tajno glasovanje provodi se u pravilu kod 
Na sjednicama skupštine glasuje se javno, izbora, odnosno imenovanja.

ako Skupština na samoj sjednici ne odluči da se o 
nekom pitanju glasuje tajno.

Članovi Skupštine glasuju "za" ili "protiv" Članak 127.
prijedloga. Javno glasovanje provodi se dizanjem 
ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem. Predsjedniku Skupštine kod tajnog 

Glasovanje dizanjem ruke provodi se na glasovanja uz tajnika pomažu i dva člana Skupštine 
način da predsjednik Skupštine prvo poziva članove koji predaju glasačke listiće prema prozivci tajnika.
da se izjasne tko je "za" prijedlog, zatim tko je 
"protiv" prijedloga, odnosno da li se tko suzdržao od 
glasovanja. Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se Članak 128.
"za" ili "protiv".

Iznimno, ako se prilikom glasovanja o Broj glasačkih kutija i mjesto gdje će se 
amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje od postaviti određuje tajnik.
polovice nazočnih članova Skupštine, predsjednik Glasovanju kod svake glasačke kutije 
može odmah konstatirati da je amandman odbijen. nazočan je jedan od članova Skupštine izabran za 

Kada nije moguće sa sigurnošću utvrditi pomoć predsjedniku.
ispravnost javnog glasovanja, na prijedlog U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se 
predsjednika i klubova vijećnika može se provesti i prekida radi pripreme novih glasačkih listića, a 
poimenično glasovanje. provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.

Poimenično glasovanje provodi se tako da 
svaki prozvani član ustane i izgovara "za" ili "protiv" 
prijedloga, odnosno "suzdržan". Članak 129.

Kad je prozivanje završeno, ponovno se 
prozivaju oni članovi za koje u popisu nije Član Skupštine može glasovati samo jednim 
zabilježeno da su glasovali. glasačkim listićem, i to osobno.

Članove Skupštine proziva i glasove Član Skupštine glasuje tako da na glasačkom 
prebrojava tajnik. listiću zaokruži redni broj ispred imena kandidata za 
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koga glasuje. odgovarajuće izmjene, s tim što će se po potrebi 
Glasački listić na kojem je zaokružen redni obaviti uvid u tonski zapis sjednice.

broj ispred imena većeg broja kandidata od broja koji 
se bira smatra se nevažećim.

Nevažeći je i nepopunjeni glasački listić, kao Članak 133.
i listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno 
koji je popunjen tako da se ne može sa sigurnošću Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik 
utvrditi za koje je kandidate glasovao član Skupštine. Skupštine i tajnik Županijske skupštine.

Članak 130. Članak 134.

Nakon što su svi nazočni članovi predali Izvornike zapisnika sjednica Skupštine čuva 
glasačke listiće, predsjednik objavljuje da je tajnik Županijske skupštine.
glasovanje završeno i prelazi se na utvrđivanje 
rezultata glasovanja.

Predsjednik Skupštine objavljuje rezultate Članak 135.
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno 
tajno glasovanje. Sjednice Skupštine tonski se snimaju.

Predsjednik objavljuje koliko je članova Tajnik Županijske skupštine dužan je 
Skupštine primilo glasačke listiće, koliko je ukupno omogućiti članovima Skupštine na njihov zahtjev 
glasovalo, koliko je nevažećih glasačkih listića, te uvid u prijepis tonske snimke sjednice.
koliko je članova glasovalo za izbor, odnosno Članovi Skupštine i ostali koji su govorili na 
imenovanje pojedinog kandidata. sjednici Skupštine mogu redigirati svoje izlaganje 

Iza toga predsjednik proglašava koji su bez unošenja bitnih izmjena u tekst govora.
kandidati izabrani, odnosno imenovani. U dvojbi o osnovanosti zahtjeva za 

ispravkom u zapisniku odlučuje se na sjednici bez 
rasprave.

7. Zapisnici

Članak 131. XII JAVNOST RADA

O radu sjednice vodi se zapisnik. Članak 136.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu 

sjednice, o prijedlozima iznesenim na sjednici, o Sjednice Skupštine su javne.
provedenoj raspravi, te o donesenim aktima. Nazočnost javnosti može se isključiti samo u 

U zapisnik se unosi rezultat glasovanja o slučajevima predviđenim posebnim zakonima i 
pojedinom predmetu. općim aktom Županijske skupštine.

Skupština izvješćuje javnost o radu 
Skupštine i odlukama, kao i o temama o kojima je 

 Članak 132. raspravljala putem javnih medija, priopćenja, 
konferencija za tisak, te elektroničkim i drugim 

Članovima Skupštine uz poziv na sjednicu formama  (Interneta i sl).
dostavlja se i zapisnik s  prethodne sjednice.

Svaki član Skupštine ima pravo na početku 
sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s  prethodne Članak 137.
sjednice.

O osnovanosti primjedbi iz stavka 2. Sjednice Skupštine i njenih radnih tijela 
odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, prate izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja i 
u izvornom tekstu zapisnika obavit će se izvješćuju javnost o njihovom radu.
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Dužnost je izvjestitelja tiska i drugih 
sredstava javnog priopćavanja iznositi točne podatke 
o temama koje se razmatraju u Skupštini. Na temelju članka 18. Odluke o izmjenama i 

Sredstvima javnih priopćavanja dostavlja se dopunama Statuta Brodsko-posavske županije 
poziv za sjednice, prijedlozi akata i drugi materijali o («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
kojima će raspravljati Skupština, osiguravaju im se  br. 2/06) Odbor za Statut, Poslovnik i propise na 9. 
uvjeti za praćenje rada na sjednicama Skupš sjednici održanoj 23. svibnja 2006. godine utvrdio je 
tine, kontakti s predlagateljima materijala i pročišćeni tekst Statuta Brodsko-posavske županije.
izvjestiteljima. Pročišćeni tekst Statuta Brodsko-posavske 

županije obuhvaća Statut Brodsko-posavske 
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Članak 138. županije" br. 5/94), te njegove izmjene i dopune 
objavljene u "Službenom vjesniku Brodsko-

Gađani  imaju pravo pr i sus tvova t i  posavske županije", broj: 6/95, 2/97, 10/97, 3/01, 
sjednicama Županijske skupštine i radnih tijela. 9/01, 11/01, 4/03, 13/05 i 2/06).
Način prisustvovanja građana sjednici Županijske 
skupštine odredit će tajnik Skupštine u dogovoru s Klasa: 021-01/06-01/47
predsjednikom Skupštine. Ur.broj: 2178/1-01-06-1

Tajnik u dogovoru s predsjednikom Slavonski Brod, 23. svibnja 2006.
Skupštine može ograničiti broj građana koji 
pribivaju sjednici Skupštine zbog prostora i          Predsjednik  Odbora
održavanja reda.                                  Antun Pišonić, dipl. iur.

Sjednice Skupštine mogu prat i t i  i  
predstavnici nevladinih udruga građana.

STATUT
XIII PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE
 ODREDBE Brodsko-posavske županije

(pročišćeni tekst)
Članak 139.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika I Temeljne odredbe
prestaje važiti Poslovnik Skupštine objavljen u 
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije", Članak 1.
br. 1/94, 13/94, 6/95, 2/97 i 10/97.

Statutom Brodsko-posavske županije 
podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug 

Članak 140. Županije, njena obilježja, javna priznanja, 
ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana obavljanja poslova i konzultiranja građana, 
nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku provođenje referenduma o pitanjima iz djelokruga, 
Brodsko-posavske županije". oblici suradnje s drugim jedinicama područne 

(regionalne) samouprave i druga pitanja od važnosti 
za ostvarivanje prava i obveza.

Članak 2.

Županija je jedinica područne (regionalne) 
70. samouprave ustrojena radi obavljanja poslova od 
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područnog značenja, a u granicama područja koga kružno uokviruje natpis "Županija Brodsko-
utvrđenim zakonom. posavska", "Slavonski Brod". Sukladno izgledu 

pečata Županije, izrađuje se i pečat županijskih 
tijela.

Članak 3. Grb i zastava smiju se izrađivati u sadržaju, 
obliku i izgledu utvrđenom Statutom Županije i 

Brodsko-posavska županija ima grb i prikazanom u izvorniku ovih znamenja. Izvornik 
zastavu. grba i zastave čuva se u Tajništvu Županije, a jedan 

Grb Županije koristi se na pečatu i žigu primjerak ovog dokumenta u Državnom arhivu.
Županije na način utvrđen posebnom odlukom u Grb i zastava, te pečat Županije mogu se 
skladu sa Zakonom. rabiti samo u svrhe, na način i prema uvjetima 

Grb Županije može se koristiti u znamenjima utvrđenim posebnom odlukom.
ustanova i poduzeća kojima je vlasnik ili 
osnivačŽupanija, ili koja obavljaju djelatnost i 
službe od interesa za Županiju. Članak 6.

Izgled i opis grba i zastave Županije, te način 
Članak 4. njihove uporabe i zaštite utvrđuje se posebnom 

odlukom.
Dan Brodsko-posavske županije je 2. 

svibnja.
Članak 7.

Članak 5.
Građanima Županije i drugim osobama, 

Grb Županije ima oblik pravokutnog štita. U n j ihovim udruženj ima,  drugim loka ln im 
plavom horizontalno blago valovita srebrna greda. zajednicama, te ustanovama, trgovačkim društvima i 
Iznad nje pet zlatnih šestokrakih zvijezda (3,2), a drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna 
ispod zlatna kuna koja trči desno. priznanja i nagrade za uspjehe u radu kojima 

Grb simbolizira povijesnu ulogu Brodskog pridonose razvoju Županije ili pojedinih njenih 
Posavlja, koje je kao dio Vojne krajine predstavljao djelatnosti.
baš "štit" koji je branio (i obranio) Hrvatsku i Europu Javna priznanja i nagrade mogu se 
od turske najezde. dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, 

Srebrna greda predstavlja rijeku Savu, koja p r i j a t e l j sk im g radov ima ,  međunarodn im 
je simbol plodnosti i bogatstva. Srebrna (bijela) boja organizacijama i organizacijama drugih država.
ukazuje na moralnu čistoću i poštenje. Pet 
šestokrakih zvijezda stari su hrvatski simbol (još iz 
pretheraldičkog doba), simbol je čovjeka i svega što Članak 8.
je ljudsko. Kuna označava teritorijalnu i kulturnu 
pripadnost Brodsko-posavske županije Slavoniji, a Za posebne zasluge za Županiju, pojedine se 
samim time i Hrvatskoj. osobe mogu proglasiti počasnim građanima 

Zastava Županije je plavo-bijelo-plave boje i Županije.
slijedi boje grba. Središnje plava koso položena Proglašenje počasnim građaninom Županije 
greda predstavlja rijeku Savu. Kosa podjela zastave znak je počasti, zahvalnosti i priznanja i ne daje 
zrači svečanošću i dinamikom. nikakva  posebna prava.

Odnos dužine i širine zastave je 2:1.
Na sredini zastave smješten je grb, a visina 

mu iznosi ˝ visine zastave. Svečanoj zastavi dodaje Članak 9.
se još  i obrub od zlatnih resa.

Županija ima svoj pečat kružnog oblika, Način dodjeljivanja javnih priznanja, 
veličine 50 mm. U središtu pečata smješten je grb, nagrada i davanja počasti, uređuju se posebnom 
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odlukom. županije" objavljuju se odluke, Godišnji proračuni, 
zaključni računi, programi i planovi razvoja, akti 
izbora i imenovanja što ih donose tijela Županije, te 

Članak 10. drugi opći akti.
U "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

Radi ostvarivanja zajedničkih interesa na županije" objavljuju se akti jedinica lokalne 
unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka, samouprave na temelju posebnog sporazuma.
Županija surađuje s drugim lokalnim i područnim 
jedinicama samouprave na način i po postupku 
propisanim zakonom. Članak 13.

Županija se udružuje u nacionalnu udrugu 
županija a može se udružiti u nacionalni savez Brodsko-posavska županija je pravna osoba.
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. II Neposredno sudjelovanje građana

Članak 13.a)
Članak 11.

Građani Brodsko-posavske županije mogu 
Županija može uspostaviti suradnju s neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim 

odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne poslovima putem referenduma.
samouprave drugih država u okviru njihovog Referendum se može raspisati radi 
samoupravnog djelokruga u skladu sa Zakonom i odlučivanja o prijedlogu Statuta, o prijedlogu općeg 
međunarodnim ugovorima. akta ili drugog pitanja iz djelokruga Županijske 

skupštine, kao i o drugim pitanjima određenim 
zakonom.

Članak 11.a) Na prijedlog jedne trećine članova 
Županijske skupštine ili na prijedlog Županijskog 

Županija na svom području osigurava, poglavarstva Županijska skupština donosi odluku o 
podupire i štiti ostvarivanje prava nacionalnih raspisivanju referenduma.
manjina u Republici Hrvatskoj zajamčenih Ustavom 
i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina 
i drugim zakonima. Članak 13.b)

U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovog 
članka, županijska tijela surađuju s vijećnicima i Građani imaju pravo Županijskoj skupštini 
predstavnicima nacionalnih manjina izabranim podnositi prijedloge za donošenje određenog akta ili 
sukladno zakonu, manjinskim udrugama i drugim određenog pitanja iz njenog djelokruga.
oblicima organiziranja i djelovanja nacionalnih O prijedlogu iz stavka 1. Županijska 
manjina na području Brodsko-posavske županije. skupština mora raspravljati ako ga potpisom podrži 

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo najmanje 10% birača upisanih u popis birača 
na zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima Županije, te dati odgovor podnositeljima u roku od 
Županije srazmjerno svom udjelu u ukupnom tri mjeseca od prijema prijedloga.
stanovništvu, u skladu sa zakonom. Građanima i pravnim osobama omogućava 

se podnošenje predstavki i pritužbi na rad tijela 
Županije i na rad upravnih tijela te na rad zaposlenih 

Članak 12. u njima.

Brodsko-posavska županija ima službeno 
glasilo "Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije"

U "Službenom vjesniku Brodsko-posavske III Samoupravni djelokrug Županije

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  1005Broj:  9



Članak 14. Županija djelatnošću svojih tijela i 
poduzimanjem zakonom utvrđenih mjera pridonosi 

Županija u svom samoupravnom djelokrugu stvaranju organizacijskih, materijalnih i drugih 
obavlja poslove od područnog značaja, a osobito uvjeta kojima se promiče ostvarivanje prava na 
poslove koji se odnose na: slobodan, zdrav i čovjeku dostojan život i razvitak 
-  obrazovanje obitelji, djece i mladeži.
-  zdravstvo Županija osobito skrbi o osobama kojima je 
-  socijalnu skrb potrebita pomoć, a posebice invalidnim osobama, 
-  prostorno i urbanističko planiranje nezbrinutoj djeci i obiteljima kojima izvanredne 
-  gospodarski razvoj okolnosti ugrožavaju život.
-  promet i prometnu infrastrukturu
- planiranje i razvoj mreže obrazovnih, 

zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova Članak 17.
-  održavanje javnih cesta
- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola Poslove samoupravnog djelokruga Županije 

i drugih akata vezanih uz gradnju, te  obavljaju tijela Županije, ako posebnim zakonom 
  provedbu dokumenata prostornog uređenja nije drugačije propisano.

za područje Županije, izvan područja   O b a v l j a n j e  p o j e d i n i h  p o s l o v a  
velikog grada. samoupravnog djelokruga može se u skladu sa 

zakonom povjeriti ustanovama, trgovačkim 
Posebnim zakonima kojima se uređuju društvima i drugim pravnim osobama osnovanih radi 

pojedine djelatnosti iz st. 1. ovog članka odredit će se obavljanja javnih službi Županije.
poslovi koje je Županija dužna organizirati, te 
poslovi koje Županija može obavljati, ako je 
osigurala uvjete za njihovo obavljanje. Članak 18.

U Županiji se obavljaju poslovi državne 
Članak 15. uprave određeni zakonom.

U okviru svojih zakonom utvrđenih prava i IV Tijela  Županije
dužnosti Županija usmjerava pripreme, te poduzima 
organizacijske, materijalne i druge mjere za zaštitu i Članak 19.
spašavanje stanovništva i materijalnih dobara 
ugroženih prirodnim nepogodama, ratnim Tijela Županije su:
razaranjima i drugim izvanrednim okolnostima koje 
ugrožavaju opću sigurnost ljudi i materijalnih dobara 1. Županijska skupština,
na području Županije. 2. župan,

Ostvarujući svoje zadaće, Županija 3. Županijsko poglavarstvo,
procjenjuje ugroženost, priprema i donosi planove 4. upravni odjeli i službe, za obavljanje poslova 
zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih iz samoupravnog djelokruga Županije, kao i 
dobara, osigurava potrebita financijska sredstva, poslova državne uprave prenijetih na 
potiče, usklađuje i nadzire njihovo provođenje, te Županiju kao jedinicu područne (regionalne) 
poduzima druge organizacijske i druge mjere samouprave.
sprečavanja nastanka i širenja, te ublažavanja i 
otklanjanja posljedica nepogoda, nesreća i ratnih 
razaranja.

Članak 16. 1. Županijska skupština
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17. raspravlja o radu Županijskog poglavarstva,
Članak 20. 18. osniva javne ustanove i druge pravne osobe 

za obavljanje gospodarskih, društvenih, 
Županijska skupština je predstavničko tijelo komunalnih i drugih djelatnosti od interesa 

građana i tijelo područne (regionalne) samouprave za Županiju,
izabrano izravnim i tajnim glasovanjem tih građana 19. daje inicijative za promjenu područja 
na način određen zakonom. Županije po prethodno pribavljenom       

mišljenju stanovništva na području za koje 
Članak 21. se promjena traži,

20. us tanovl java i  odlučuje o dodje l i  
Županijska skupština: Županijskih javnih priznanja

21. odlučuje o izgledu, uporabi i čuvanju 
1. donosi Statut Županije, znamenja Županije (grba i zastave),
2. donosi Poslovnik Županijske skupštine, 22. odlučuje o Danu Županije,
3. donosi odluke i druge opće akte kojima 23. odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva 

u r eđu j e  p i t an j a  i z  s amoupravnog     Županije,
djelokruga Županije, 24. daje vjerodostojno tumačenje Statuta i 

4. donosi odluke o visini županijskih poreza, drugih općih akata koje donosi,
naknada i drugih prihoda Županije u   25 .  odlučuje o uspostavljanju suradnje s  drugim 
skladu sa zakonom, j e d i n i c a m a  l o k a l n e  i  r e g i o n a l n e        

5. donosi Proračun Županije i Godišnji samouprave i o uspostavljanju suradnje 
obračun Proračuna, odnosno sklapanja sporazuma (ugovora,       

6. donosi Odluke o izvršenju Proračuna, povelja, memorandum i sl.) s jedinicama 
nadzire izvršenje Proračuna, te svrsishodnu     lokalne i regionalne samouprave drugih       
uporabu Proračunskih sredstava, država u skladu sa zakonom i međunarodnim 

7. nadzire ukupno materijalno i financijsko ugovorima,
poslovanje Županije, 26. odlučuje o udruživanju u nacionalne udruge i 

8. donosi Odluku o uvjetima, načinu i postupku nacionalni savez jedinica lokalne i područne 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu (regionalne) samouprave
Županije u skladu sa zakonom, 27. raspisuje referendum za područje Županije,

9. donosi odluku o stjecanju, otuđivanju i 28. o d l u č u j e  o  p r i j e n o s u  p o s l o v a  i z  
opterećivanju županijske imovine, samoupravnog djelokruga jedinica lokalne       

10. odlučuje o zaduživanju Županije, samouprave na Županiju,
11. uređuje ustrojstvo i djelokrug županijskih 29. raspravlja o prijedlozima građana, ako ga 

upravnih tijela, potpisom podrži najmanje deset posto  
12. b i r a  i  r a z r j e š a v a  p r e d s j e d n i k a  i  birača upisanih u popis birača Županije,

potpredsjednike Županijske skupštine, 30. daje suglasnost na statute ustanova i drugih 
župana i zamjenike župana i članove pravnih osoba čiji je osnivač  Županija, te na 
Županijskog poglavarstva, statute drugih ustanova kada je to 

13. osniva i bira članove radnih tijela Skupštine, predviđeno zakonom,
te imenuje i razrješuje druge osobe određene 31. imenuje i razrješava, odnosno sudjeluje u 
zakonom, Statutom ili drugim propisom, imenovanju i razrješenju ravnatelja i 

14. odlučuje o povjerenju županu, zamjenicima voditelja ustanova,
župana, pojedinim članovima  Županijskog 32. imenuje i razrješuje članove tijela 
poglavarstva ili Poglavarstva u cjelini u upravljanja i druge predstavnike Skupštine i       
skladu sa zakonom, Županije u tijelima i institucijama kada je to 

15. donosi Program i plan rada Županijske predviđeno zakonom i drugim  propisima, 
skupštine, kao i aktima Skupštine,

16. donosi Prostorni plan Županije i ostale 33. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili 
prostorne dokumente u skladu sa  Zakonom, drugim propisom stavljeni u djelokrug       
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Županijske skupštine. Skupštine
- podnositi prijedloge za donošenje općih 

akata i drugih akata i davati amandmane na 
Članak 22. prijedloge općih akata

- predlagati raspravu o pitanjima koja se 
Skupština ima 51 člana. odnose na rad Poglavarstva i upravnih tijela   
Članovi Županijske skupštine biraju se na u svezi s provođenjem odluka i drugih akata 

neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način i Skupštine
po postupku utvrđen posebnim zakonom. - postavljati pitanja Poglavarstvu iz njegovog 

djelokruga i tražiti odgovore na ista na   
način i u rokovima određenim Poslovnikom 

Članak 23. Skupštine
- postavljati pitanja Županijskoj skupštini iz 

U slučaju promjena broja članova Skupštine njenog djelokruga
utvrđene ovim Statutom, izabrani članovi Skupštine - ima pravo na naknadu troškova u skladu s 
ostaju na dužnosti do kraja isteka mandata. posebnom odlukom Skupštine

- ima i druga prava i dužnosti propisanim 
1.1. Članovi Županijske skupštine zakonom, Statutom i Poslovnikom 

Županijske skupštine.
Članak 24.

Mandat članova Županijske skupštine Članak 26.
izabranih na redovnim izborima traje do objave 
Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju Skupštinu Županije može raspustiti Vlada 
izbora ili do objave odluke Vlade Republike Republike Hrvatske na prijedlog Središnjeg 
Hrvatske o raspuštanju Skupštine u skladu sa državnog ureda za upravu ako se ispune uvjeti za 
zakonom. njeno raspuštanje utvrđeni u Zakonu o lokalnoj i 

Članu Skupštine mandat prestaje prije isteka područnoj (regionalnoj) samoupravi.
mandata u slučajevima utvrđenim posebnim 
zakonom.

Mandat članova Skupštine izabranih na Članak 27.
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 
mandata Skupštine na redovnim izborima. Članovi Skupštine za svoj rad u Skupštini 

Članovi Skupštine nemaju obvezujući imaju pravo na naknadu troškova, odnosno 
mandat, nisu opozivi a prava i dužnosti započinju im izgubljenu zaradu u skladu s posebnom odlukom 
danom konstituiranja Skupštine. Skupštine.

Član Županijske skupštine ne može biti 
pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za 
izgovorene riječi niti za glasovanje u radu 1.2. Predsjednik i potpredsjednici Skupštine
Županijske skupštine.

Za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti Članak 28.
mandat člana Županijske skupštine miruje u skladu s  
posebnim zakonom. Skupšt ina ima predsjednika i  dva 

potpredsjednika.

Članak 25.
Članak 29.

Član Županijske skupštine ima pravo i 
dužnost: Preds jednik Skupš t ine preds tav l ja  
- pribivati sjednicama i sudjelovati u radu Skupštinu, saziva sjednice Skupštine i njima 
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predsjedava, predlaže dnevni red sjednice, formira osnovne podatke o radu sjednice i donesenim 
prijedloge zaključaka, brine o zaštiti prava vijećnika zaključcima, kao i rezultatima glasovanja o 
i postupku donošenja akata, te obavlja i druge pojedinim pitanjima.
poslove utvrđene zakonom i Poslovnikom 
Skupštine.

Članak 33.

Članak 30. Radi proučavanja pitanja iz ovlaštenosti 
Skupštine, pripreme, razmatranja i podnošenja 

Predsjednika i potpredsjednike Skupštine prijedloga akata i drugih prijedloga Skupštini za 
bira Skupština iz redova Skupštine na prijedlog pripreme rasprave na sjednicama Skupštine, 
Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog Skupština osniva stalna i povremena radna tijela.
najmanje 1/3 vijećnika na način i po postupku Sastav, broj članova, djelokrug i način rada 
utvrđenim Poslovnikom. tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se 

Poslovnikom Skupštine ili odlukom o osnivanju 
radnog tijela.

Članak 31.

Predsjednik Skupštine saziva sjednice po 2. Župan
potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Način sazivanja i rada sjednice uređuje se Članak 34.
Poslovnikom Županijske skupštine.

Župan zastupa Županiju, te obavlja poslove 
utvrđene Statutom u skladu sa Zakonom.

Članak 31. a) Župana bira Županijska skupština iz reda 
članova Skupštine većinom glasova svih članova 

Potpredsjednici Županijske skupštine Skupštine  na prijedlog Komisije za izbor i 
pomažu u radu predsjedniku, zamjenjuju ga u slučaju imenovanja ili najmanje 1/3 članova Skupštine, a na 
odsutnosti ili spriječenosti,  obavljaju i druge način i po postupku utvrđenom Poslovnikom 
poslove koje im povjeri Županijska skupština, Skupštine.
Predsjedništvo Skupštine ili predsjednik Skupštine. Župan je odgovoran Županijskoj skupštini, i 

središnjim tijelima državne uprave za obavljanje 
poslova državne uprave prenijetih u djelokrug 

Članak 32. Županije.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako 
je sjednici  nazočna većina od ukupnog broja članova Članak 35.
Skupštine, a odluke se donose većinom glasova 
nazočnih članova. Župan svoju dužnost obavlja profesionalno.

Statut Županije, Poslovnik, Proračun i Župan obavlja poslove iz djelokruga 
Godišnji obračun Proračuna doneseni su ako je Županije i to:
odluka usvojena većinom glasova svih članova 
Skupštine. 1. zastupa Brodsko-posavsku županiju i 

Poslovnikom Skupštine mogu se odrediti i predstavlja Županiju,
druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova 2. provodi akte Županijske skupštine koji su 
svih članova. mu stavljeni u nadležnost i odgovoran je     

Na sjednicama Skupštine glasuje se javno, Skupštini za njihovo provođenje,
osim ako Skupština ne odluči da se o pojedinim 3. ima pravo zadržati od izvršenja opći akt 
pitanjima glasuje tajno. Županijske skupštine, ako ocijeni da je tim     

O radu Skupštine vodi se zapisnik koji sadrži aktom povrijeđen zakon ili drugi propis i 
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postupiti u skladu s odredbama Zakona o     
lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) Župan ima dva zamjenika, koji se biraju iz 
samoupravi, reda članova Županijske skupštine većinom glasova 

4. vodi brigu o upravljanju imovinom Županije svih članova Županijske skupštine.
i naredbodavatelj je za izvršenje Proračuna Zamjenici župana svoju dužnost obnašaju 
Županije, profesionalno.

5. obavlja nadzor nad zakonitošću rada Zamjenici župana pomažu županu u 
upravnih tijela koja obavljaju poslove iz    obavljanju njegove dužnosti, obavljaju poslove iz 
samoupravnog djelokruga Županije, samoupravnog djelokruga župana koje im povjeri 

6. redovno se savjetuje o ostvarivanju lokalne župan, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili 
samouprave s načelnicima općina i spriječenosti, te obavljaju i druge poslove sukladno 
gradonačelnicima, propisima i općim aktima Županije.

7. potiče uspostavu gospodarske, kulturne i Zamjenici župana po položaju su zamjenici 
d rugog ob l ika  su radn je  s  d rug im   pr edsjednika Poglavarstva.
jedinicama lokalne i područne samouprave u 
zemlji i izvan zemlje,

8. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, 3. Županijsko poglavarstvo
ovim Statutom i odlukama Županijske    
skupštine. Članak 40.

Županijsko poglavarstvo čini župan, kao 
Članak 36. predsjednik Poglavarstva, dva zamjenika župana, 

kao zamjenici predsjednika Poglavarstva i 10 
Župan se razrješuje dužnosti na način i po članova.

postupku po kojem se bira u skladu sa zakonom. Članove Županijskog poglavarstva bira 
Skupština na prijedlog župana, u pravilu iz reda 
svojih članova, ali može birati sve članove 

Članak 37. Poglavarstva ili određeni broj njih i iz reda osoba 
koje nisu članovi Skupštine, kao i iz reda pročelnika 

Župan je dužan dostaviti Statut Brodsko- županijskih upravnih tijela.
posavske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Članove Župani jskog poglavars tva 
Proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda Skupština bira većinom glasova svih članova na 
državne uprave u Županiji, zajedno s izvatkom iz vrijeme od četiri godine, a mogu biti zaduženi za 
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja jedno ili više područja iz samoupravnog djelokruga 
općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku županije.
15 dana od dana donošenja općeg akta. Koja će od osoba iz stavka 2. ovog članka 

svoju dužnost obavljati profesionalno određuje 
Skupština.

Članak 38. Župan je dužan najkasnije u roku 15 dana od 
dana njegovog izbora podnijeti Skupštini prijedlog 

Župan se redovito savjetuje o ostvarivanju kandidata za članove Poglavarstva.
lokalne samouprave s načelnicima općina i 
gradonačelnicima o pitanjima od zajedničkog 
interesa, a osobito o pitanjima o komunalnom Članak 41.
gospodarstvu, vodoprivredi, prostornom planiranju, 
školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, kulturi, kao i o Ako prijedlog župana za izbor članova 
svim drugim pitanjima bitnih za funkcioniranje Poglavarstva ne dobije potrebitu većinu glasova, 
općina i gradova u Županiji. župan Skupštini podnosi novi prijedlog najkasnije u 

roku 15 dana.
Članak 39. Članak 42.
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pokretninama u vlasništvu Županije u 
Župan je po položaju predsjednik granicama utvrđenih propisima i ovim 

Županijskog poglavarstva. Statutom,
Ž u p a n  p r e d s j e d a v a  s j e d n i c a m a  7. Utvrđuje prijedlog godišnjeg Proračuna 

Poglavarstva, rukovodi radom Poglavarstva i županije, godišnjeg obračuna Proračuna, 
potpisuje akte koje Poglavarstvo donosi. brine se o ostvarivanju prihoda i rashoda 

planiranih Proračunom,
8. Nadzire f inanci jsko, mater i ja lno i  

Članak 43. računovodstveno poslovanje korisnika 
Proračuna,

Županijsko poglavarstvo može donijeti opći 9. Osniva radna tijela Poglavarstva, određuje 
akt za provedbu odluke Županijske skupštine njihov djelokrug, sastav i način rada te 
donesene iz samoupravnog djelokruga Županije, ako imenuje njihove članove,
je tom odlukom za to ovlašteno. 10. Donosi Poslovnik o radu Poglavarstva,

11. Imenuje pročelnike upravnih tijela na 
temelju javnog natječaja, razrješava ih u 

Članak 44. skladu sa zakonom, te imenuje i razrješuje i       
druge osobe prema odredbama posebnih 

Županijsko poglavarstvo ima pravo i propisa i općih akata   Skupštine,
dužnost izjasniti se o svakom prijedlogu akta na 12. Obavlja i druge poslove predviđene 
dnevnom redu Županijske skupštine, provedba kojeg zakonom, ovim Statutom i aktima       
je u njegovom djelokrugu. Skupštine za koje nije utvrđena nadležnost 

Županijsko poglavarstvo ima pravo izjasniti drugih tijela.
se i o svakom drugom prijedlogu akta iz dnevnog 
reda Županijske skupštine. Članovi Poglavarstva nemaju pravo 

odlučivati o pitanjima iz točke 6. i 7. ovog članka 
kada su osobno ili preko članova uže obitelji 

Članak 45. zainteresirana strana.

Županijsko poglavarstvo obavlja izvršne 
poslove područne (regionalne) samouprave i Članak 46.
poslove državne uprave koji su mu povjereni 
zakonom i drugim propisima, a osobito: Poglavarstvo je odgovorno za svoj rad 

Skupštini.
1. Predlaže Skupštini donošenje općih akata i Župan, zamjenici župana i članovi 

drugih akata i mjera, Poglavarstva zajednički su odgovorni za odluke koje 
2. Izvršava ili osigurava izvršavanje općih donosi Poglavarstvo, a osobno za svoje područje 

akata Županijske skupštine, rada.
3. Uređuje određena pitanja za čije je uređenje 

propisom ili odlukom Skupštine ovlašteno,
4. Prati i razmatra stanje u područjima iz Članak 47.

samoupravnog djelokruga Županije te 
predlaže i potiče poduzimanje mjera i Poglavarstvo je obvezno u svojem radu u 
aktivnosti unapređenja tog stanja, cjelini ili u pojedinom području o provedbi odluka ili 

5. Utvrđuje prijedlog ustroja upravnih tijela u pojedinih akata Skupštine, te o drugim pitanjima iz 
obavljanju poslova iz samoupravnog svojeg djelokruga izvješćivati Skupštinu najmanje 
djelokruga, odnosno poslova državne uprave jedanput godišnje.
koji se obavljaju u Županiji, usklađuje i 
usmjerava te nadzire njihov rad,

6. Upravlja i raspolaže nekretninama i Članak 48.
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nepovjerenje županu ili Poglavarstvu u cjelini, ono 
Članovi Županijskog poglavarstva koji mora izabrati novoga župana u roku od 30 dana od 

svoju dužnost obnašaju počasno imaju pravo na dana izglasavanja nepovjerenja.
naknadu troškova, odnosno izgubljenu zaradu u Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja  
skladu s posebnom odlukom Skupštine. županu i Poglavarstvu u cjelini nije određen dan 

razrješenja i prestanka dužnosti, župan i 
Poglavarstvo kojem je iskazano nepovjerenje 

Članak 49. smatraju se razriješenim i prestaje im dužnost 
izborom novoga župana.

Poglavarstvo u obavljanju poslova i Odlukom o iskazivanju nepovjerenja županu 
zadataka iz svog dje lokruga surađuje s  i članu Poglavarstva ne prestaje dužnost člana 
poglavarstvima drugih jedinica lokalne samouprave predstavničkog tijela.
i uprave, kao i s drugim pravnim osobama. U slučaju izglasavanja nepovjerenja 

pojedinom članu Poglavarstva predstavničko tijelo 
donosi odluku o danu s kojim se razrješuje dužnosti.

Članak 50. Ako predstavničko tijelo ne izglasa 
nepovjerenje, članovi predstavničkog tijela koji su 

Županijska skupština može županu, podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti 
pojedinom članu Županijskog poglavarstva ili prijedlog prije isteka roka od 6 mjeseci od njegovog 
Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i odbijanja.
razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je 
izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može Članak  52.
podnijeti najmanje 1/3 članova Županijske 
skupštine. Poglavarstvo će svojim Poslovnikom urediti 

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne ustrojstvo, djelokrug Poglavarstva, odnose sa 
može se raspravljati i glasovati prije nego što Skupštinom i tijelima uprave, te druga pitanja bitna 
protekne sedam dana od dana njegova podnošenja. za njegov rad.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za 
iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije 
u roku 30 dana od dana dostave prijedloga Članak 53.
predsjedniku Skupštine.

Županijska skupština ima tajnika.
Tajnik Županijske skupštine pomaže županu 

Članak 50.a) i predsjedniku Skupštine u poslovima iz njihovih 
djelokruga, obavlja poslove oko pripremanja 

Župan može tražiti glasovanje o povjerenju sjednica Skupštine i radnih tijela, brine se o 
Županijskom poglavarstvu. zakonitom radu Skupštine i Poglavarstva, te obavlja i 

Ako Županijska skupština povodom druge poslove koje mu povjeri župan, predsjednik 
prijedloga župana ne donese odluku kojom potvrđuje Skupštine i Županijska skupština.
povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Tajnik rukovodi Stručnom službom za 
Poglavarstvu iskazano nepovjerenje. poslove Županijske skupštine i Županijskog 

poglavarstva.
Tajnik dužnost obavlja profesionalno.

Članak 51. Tajnika imenuje Skupština na prijedlog 
Komisije za izbor i imenovanja.

Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je 
za nju glasovala većina svih članova predstavničkog 
tijela.

Kada preds tavničko t i je lo izg lasa 4. Upravna tijela Županije
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fizičkih osoba.
Članak 54. Županijska upravna tijela odlučuju o 

žalbama protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog 
Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih članka koje donose općinska i gradska upravna tijela, 

poslova iz samoupravnog djelokruga Županije, kao i po postupku predviđenom Zakonom o općem 
poslova državne uprave prenijetih na Županiju, upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije 
osnivaju se upravna tijela Županije. određeno drugačije.

Upravna tijela osnivaju se kao upravni odjeli 
i stručne službe, čije se ustrojstvo i nazivi uređuju 
odlukom o osnivanju, u skladu s ovim Statutom i Članak 57.a)
zakonom.

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim 
Županije obavljaju službenici i namještenici.

Članak 55. Prava, obveze i odgovornosti, kao i druga 
pitanja od značaja za rad službenika i namještenika u 

Radom upravnih odjela i službi upravlja županijskim upravnim tijelima uređuju se posebnim 
pročelnik, a Službom za poslove Županijske zakonom.
skupštine, Poglavarstva i područnu samoupravu 
tajnik Županijske skupštine, koji u odnosu na rad 
Službe ima ovlaštenja i dužnost pročelnika upravnog Članak 58.
odjela.

Pročelnike upravnih tijela imenuje i Sredstva za obavljanje djelatnosti upravnih 
razrješuje Poglavarstvo u skladu sa Zakonom i općim odjela i službi osiguravaju se u Proračunu Županije, 
aktima županijskih tijela. republičkom Proračunu i iz drugih izvora utvrđenih 

zakonom i odlukama Skupštine.

Članak 56.
V Imovina i financiranje Županije

U obavljanju svojih poslova u području za 
koja su osnovana upravna tijela osobito: Članak 59.
- prate stanje, te predlažu poduzimanje 

odgovarajućih mjera, Sve pokretne i nepokretne stvari koje 
- pripremaju nacrte akata, te izrađuju stručne pripadaju Županiji, kao i prava koja joj pripadaju 

podloge i materijale, čine imovinu Županije.
- obavljaju, odnosno nadziru provedbu općih Imovinom u vlasništvu Županije upravlja 

akata i utvrđene politike, te poduzimaju brižno, po načelima dobrog gospodarenja, 
mjere propisane tim aktima, Županijsko poglavarstvo u skladu sa zakonom i ovim 

- pružaju stručnu pomoć gradskim i Statutom.
općinskim tijelima, te pravnim i fizičkim 
osobama

- obavljaju i druge poslove koji su im Članak 60.
povjereni propisima i općim aktima 
Skupštine i Poglavarstva. O kupnji i prodaji nekretnina, te dionica i 

udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Županije 
odlučuje se na način i po postupku propisan 

Članak 57. posebnim zakonima.
Župan i j ska  skupš t ina  nadz i re  r ad  

Županijska upravna tijela u provedbi općih Županijskog poglavarstva u upravljanju imovinom, 
akata donose pojedinačne akte kojima rješavaju o te Županijskom poglavarstvu može davati naputke 
pravima, obvezama i pravnim interesima pravnih i za postupanje s imovinom.
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Županijsko poglavarstvo izvješćuje 
Županijsku skupštinu o stanju imovine Županije P r i h o d i  Ž u p a n i j e  r a s p o r e đ u j u  s e  
najmanje jedanput godišnje. Proračunom i koriste se za obavljanje poslova i 

ostvarivanje prava iz samoupravnog djelokruga 
Županije, te za stvaranje uvjeta za njihovo 

Članak 61. obavljanje.

Županija ima u okviru državne gospodarske 
politike, svoje prihode kojima, u okviru Članak 64.
samoupravnog djelokruga, raspolaže.

Prihodi Županije srazmjerni su poslovima U  Proračunu se moraju iskazivati svi prihodi 
koje obavljaju županijska upravna tijela u skladu sa koji pripadaju Županiji, te rashodi iz njenog 
zakonom. samoupravnog djelokruga.

Prihodi Županije su osobito: U Proračunu se iskazuju i svi primici i izdaci 
u svezi s imovinom u vlasništvu Županije.

- prihod od pokretnih i nepokretnih stvari u Prihodi i rashodi Proračuna moraju biti 
njenom vlasništvu, uravnoteženi.

- prihod od trgovačkih društava i drugih Proračun se izrađuje na način i po postupku 
pravnih osoba u   vlasništvu Županije   koji je utvrđen u Zakonu o Proračunu.
nakon utvrđivanja dobiti, te prihodi od 
koncesija koje odobrava  Županija,

- prihodi od prodaje pokretnih i nepokretnih Članak 65.
stvari u vlasništvu  Županije,

- darovi, nasljedstva i legati, Sredstva Županije mogu se udruživati sa 
- županijski porezi i dio zajedničkih poreza sredstvima drugih jedinica lokalne samouprave radi 

temeljenih na Zakonu o financiranju ostvarivanja određenih zadaća iz samoupravnog 
jedinica lokalne samouprave i uprave, djelokruga koje su od zajedničkog interesa.

- pristojbe i naknade čije stope u skladu sa 
zakonom, utvrđuje  samostalno Županija,

- novčane kazne, te oduzeta imovinska korist Članak 66.
za prekršaje koje samostalno propiše 
Županijska skupština, Tijela Županije ne mogu donijeti nikakav 

- pomoć i dotacije Republike predviđene iz akt, provedba kojega zahtjeva određena sredstva, 
državnog Proračuna, ako ta sredstva nisu i osigurana.

- naknade iz državnog Proračuna za Predlagatelj takvog akta dužan je u 
obavljanje poslova državne uprave koji su prijedlogu iskazati način osiguranja potrebitih 
preneseni na njih, sredstava.

- drugi prihodi utvrđeni zakonom.

Članak 67.
Članak 62.

Za provedbu Županijskog proračuna, 
Svi prihodi i rashodi utvrđuju se u Županijsko poglavarstvo odgovorno je Skupštini 

Godišnjem  proračunu. kojoj, nakon isteka godine, podnosi prijedlog 
Skupština donosi Godišnji proračun za godišnjeg obračuna.

slijedeću računsku godinu na prijedlog Poglavarstva 
prije početka godine za koju se Proračun donosi.

Članak 63. Članak 68.
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su osobno ili preko članova obitelji u tim pitanjima 
Skupština, uz Godišnji proračun na prijedlog zainteresirani.

Poglavarstva, donosi odluku o provedbi Proračuna u Kao članovi uže obitelji smatraju se 
kojoj su sadržani uvjeti, način i postupak supružnici, srodnici po krvi u prvoj liniji i njihovi 
gospodarenja prihodima i rashodima Županije. supružnici, te braća, sestre i njihovi supružnici.

Članak 69. Članak 74.

Ukoliko se Godišnji proračun za slijedeću Županijska skupština nadzire ukupno 
godinu ne može donijeti prije početka godine za koju materijalno i financijsko poslovanje Brodsko-
se donosi, uvodi se privremeno financiranje i to posavske županije.
najduže za razdoblje od tri mjeseca. Odluku o 
privremenom financiranju donosi Županijska 
skupština. VI Akti Županije

Članak 75.
Članak 70.

Županijska skupština i Županijsko 
Privremeno financiranje, može se obavljati poglavarstvo na temelju prava i ovlasti utvrđenim 

najviše do stope koja odgovara prosječno mjesečnoj zakonom i ovim Statutom donose opće i pojedinačne 
svoti ostvarenih ukupnih proračunskih prihoda za akte.
zadnje tromjesečje prethodne godine.

Ako se ni nakon proteka roka iz stavka 1. 
ovog članka ne donese Proračun, Županija može Članak 76.
obavljati neophodne isplate tekućih izdataka u 
skladu s ovlaštenjima u izuzetnim okolnostima. U postupku pripremanja i donošenja odluka i 

drugih propisa na razini Republike, a kada ocijeni da 
se radi o propisima od izravnog interesa za Županiju, 

Članak 71. županijska tijela upućuju inicijative, mišljenja i 
prijedloge ovlaštenim tijelima u Republici.

Za provedbu Proračuna odgovorno je Inicijative mogu podnositi Skupština, 
Poglavarstvo Županije. Poglavarstvo i župan, izravno ili putem zastupnika u 

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u Saboru Republike Hrvatske.
cjelini je župan.

1. Opći akti
Članak 72.

Članak 77.
Poglavarstvo raspolaže sredstvima tekuće 

rezerve. Poglavarstvo može ovlastiti svog Opći akti koje donosi Skupština su Statut, 
predsjednika da do stanovite svote raspolaže odluke, Proračun, Godišnji obračun Proračuna, 
neraspoređenim prihodima. Poslovnik o radu i vjerodostojna tumačenja.

Članak 73. Članak 78.

U odlučivanju o upravljanju imovinom Statutom se uređuju opća pitanja koja 
Županije i o korištenju sredstava prihoda Županije Županija, kao jedinica područne samouprave, 
izuzimaju se članovi Županijskog poglavarstva ako izravno rješava temeljem Ustava i zakona, ili su neka 
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prava prenijeta u njenu ovlaštenost.
Preporukom Skupština sugerira određeno 

ponašanje koje obvezuje pravne ili fizičke osobe.
Članak 79.

Odlukom Skupština uređuje opća pitanja po Članak 86.
pojedinim područjima rada i djelovanja.

Naredbom Skupština utvrđuje određeno 
ponašanje koje obvezuje pravne ili fizičke osobe.

Članak 80.

Proračunom Županije Skupština utvrđuje Članak 87.
prihode i rashode Županije.

Naputkom skupština upućuje na određeno 
ponašanje tijela i Županije, te po potrebi i javnih 

Članak 81. poduzeća i ustanova koje je osnovala.

Godišnjim obračunom Proračuna Županije, 
daje se prikaz sredstava za proteklu godinu. Članak 88.

Rješenjem, kao aktom poslovanja, 
Članak 82. Skupština konstatira određenu pravnu situaciju 

kojom se odlučuje o pitanju uređenom općim aktom 
Poslovnikom o radu Skupštine uređuju se ili se odlučuje o pojedinačnom pravu.

pitanja ostvarivanja prava, obveza i odgovornosti 
članova Skupštine, djelokrug Skupštine, sazivanje 
sjednica, programiranje rada Skupštine, ostvarivanje Članak 89.
prava i dužnosti predsjednika Skupštine, djelokrug, 
sastav i način rada radnih tijela, način ostvarivanja Zaključkom, kao aktom poslovanja, 
prava i dužnosti Skupštine prema Poglavarstvu i Skupština konstatira određenu situaciju kao rezultat 
upravnim tijelima, postupak izbora i imenovanja, rasprave o nekom pitanju ili sugestiji za provođenje 
odnosno razrješenja, poslovni red na sjednicama i pojedinog stajališta Skupštine.
javnost rada te druga pitanja koja se odnose na rad 
županijskih tijela.

Članak 90.

Članak 83. Poglavarstvo o poslovima iz svojeg 
djelokruga donosi Poslovnik o radu, naredbe, 

Vjerodostojnim tumačenjem općeg akta naputke i preporuke, kada odlučuje o općim 
Skupština razrješava eventualnu dilemu i pojašnjava stvarima, te zaključke i rješenja kao akte poslovanja i 
nejasnoće iz općeg akta kojeg je ranije donijela. upravne akte kada, u skladu sa zakonom, odlučuju o 

pojedinačnim stvarima.
2. Pojedinačni akti

Članak 90.a)
Članak 84.

Protiv pojedinačnog akta Skupštine 
Pojedinačni akti koje donosi Skupština su Poglavarstva kojima se rješava o pravima, obvezama 

preporuke, naredbe, napuci, rješenja i zaključci. pravnim interesima fizičkih pravnih osoba, ako 
Članak 85. posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne 
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može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni političke stranke.
spor.

Članak 96.
Članak 91.

Donošenje odluka i drugih akata kojima se 
Nadzor zakonitosti općih akata koje u uvode porezne i druge novčane obveze za građane 

samoupravnom djelokrugu donosi Županijska Županije, Proračun Županije, Prostorni plan 
skupština obavlja Ured državne uprave u Županiji i Županije, Statut, Poslovnik i drugi značajni akti 
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u pokreću se prijedlogom za donošenje akta.
svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. Postupak donošenja općih i pojedinačnih 

Način i postupak nadzora zakonitosti općih akata uredit će se Poslovnikom Skupštine.
akata propisan je Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi.

Članak 97.

Članak 92. Iznimno, odluka ili drugi opći akt može se, na 
prijedlog ovlaštenog predlagatelja, donijeti i po 

Poglavarstvo županije osigurava izvršenje hitnom postupku ako bi nedonošenje takve odluke ili 
propisa na način utvrđen ovim Statutom, te obavlja drugog akta u određenom roku moglo imati štetne 
nadzor nad zakonitošću rada upravnih odjela koji posljedice za pojedine djelatnosti u Županiji.
obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Prijedlog za donošenje akata po hitnom 
Županije. postupku mora se posebno obrazložiti.

Članak 93. Članak 98.

Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu u O prijedlogu Prostornog plana Županije i 
pravilu osmog dana nakon objavljivanja. drugim prostorno-planskim dokumentima, u skladu 

Iznimno, odluke i opći akti mogu stupiti sa zakonom, kao i u drugim slučajevima određenim 
danom objave u službenom glasilu na snagu ako je u posebnim zakonima provodi se javna rasprava.
pitanju opravdani interes Županije.

Članak 99.
VII Pokretanje postupka donošenja akata

Javna rasprava o Prijedlogu prostornog 
Članak 94. plana Županije započinje uvidom, a traje 15 dana.

Postupak za donošenja akata pokreće se 
prijedlogom za donošenje akata. Članak 100.

Prijedloge akata može podnositi svaki član 
Skupštine Županije, župan, radna tijela Skupštine, Prostorni plan Županije izlaže se na javni 
Poglavarstvo i upravna tijela. uvid u prostorijama županijske uprave.

U slučaju izrade plana pojedine općine s 
područja Županije kojeg izrađivač ima  sjedište na 

Članak 95. području općine za koju se plan izrađuje, tada se 
javni uvid provodi u prostorijama izrađivača plana.

Inicijativu za donošenje odluka i drugih 
akata Skupštine mogu davati građani i pravne osobe, 
upravni odjeli i službe Županije, te parlamentarne Članak 101.
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Za sve druge prijedloge javna rasprava Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se 
provodi se po postupku i na način utvrđen u Odboru za Statut, Poslovnik i propise koji ga 
posebnom zakonu. razmatra i uz mišljenje upućuje Županijskoj 

skupštini na raspravu i usvajanje.
Županijska skupština može odlučiti da se o 

VIII Javnost rada prijedlogu za promjenu Statuta provede rasprava u 
dva čitanja (prethodna rasprava).

Članak 102.

Djelovanje Županijske skupštine i drugih Članak 107.
tijela Brodsko-posavske županije je javno. Brisan.

Članak 103. Članak 108.
Brisan.

Na sjednicama tijela Županije omogućuje se 
nazočnost izvjestiteljima javnih glasila, udrugama 
građana i građanima u skladu s Poslovnikom. Radi Članak 109.
potpunijeg izvješćivanja javnosti tijela Županije 
mogu davati službena priopćenja i održavati Statut Županije i Poslovnik Skupštine 
konferencije za tisak. donose se većinom glasova Skupštine i po postupku 

propisanom Poslovnikom Županijske skupštine za 
donošenje odluka. Predlagatelj Statuta i Poslovnika 

Članak 104. je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.

Bez nazočnosti javnosti održavaju se 
sjednice Županijske skupštine i drugih radnih tijela X Zaključne odredbe
kad se raspravlja o dokumentima koji su u skladu s 
posebnim propisima označeni povjerljivima. Članak 110.

IX Donošenje promjena Statuta Brodsko- Danom stupanja na snagu Statuta Brodsko-
posavske županije posavske županije prestaje vrijediti Odluka o 

privremenom ustrojstvu Županije Brodsko-
Članak 105. posavske ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije",  broj 1/93.).
Postupak za promjenu Statuta Brodsko-

posavske županije pokreće se prijedlogom za 
promjenu Statuta. Članak 111.

Promjenu Sta tu ta  može predlož i t i  
Županijsko poglavarstvo, župan, radno tijelo, 1/3 Usklađivanje Odluka i drugih akata s 
članova Skupštine, te najmanje polovica odredbama Statuta obavit će se u roku 45 dana od 
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave s njegovog stupanja na snagu.
područja Županije.

Članak 106.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  9Strana:  1018



- akti  Poglavarstva: povjerenstva  grada  Slavonskog  Broda  za  ocjenu  
prijedloga  prostorno  planske  dokumentacije  i  to:  
UPU-a  "Veliko  polje - sjever",  UPU-a  "Povijesne  

50. urbanističke  cjeline  s  Gradskom  tvrđavom"  
mijenja  se  točka  9.  tako  da  se  umjesto  Ivane  
Sudić dipl.ing.arh. - član  (Konzervatorski  odjel,  

Na  temelju  članka  49.  Statuta  grada  Osijek)  imenuje  Mato  Markulić, dipl.ing.arh.
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  
poglavarstvo  je  na  svojoj  27.  sjednici  održanoj  Članak  2.
23.  svibnja  2006.  godine donijelo

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
ODLUKU donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
o  izmjeni  Odluke  o  osnivanju  i  utvrđivanju  

djelokruga  rada  Stručnog  povjerenstva  grada  GRADSKO  POGLAVARSTVO
Slavonskog  Broda  za  ocjenu  Nacrta  prijedloga  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

prostorno  planskih  dokumenata  UPU-a  
"Veliko  polje-sjever",  UPU-a  "Povijesne  Klasa  :  021-01/06-01/367

urbanističke  cjeline  s  Gradskom  tvrđavom" Urbroj:  2178/01-07-06-3
Slavonski  Brod,  23. s vibnja  2006.

Članak  1. Gradonačelnik
Mirko  Duspara,dr.med., v.r.

U  članku  2.  Odluke  o  osnivanju  stručnog  

GRAD
SLAVONSKI  BROD
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25. poslovnog  prostora  u  društvenom  domu  u  Bebrini,  
koji  je  objavljen  u  tjedniku  "Posavska  Hrvatska"  
br.  16,  od  21. 4. 2006.  godine,  pristigla  je  samo  

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  jedna  ponuda,  i  to  ponuda  Trgovine  Zagreb,  vl.  
Bebrina  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Eve  Jozić,  Bebrina  83,  u  iznosu  od  1.189,93 kn.
županije"  10/2001.),  Općinsko  poglavarstvo  
općine  Bebrina  na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  18. 
5. 2006.  godine,  donijelo  je Članak  3.

ODLUKU Budući  da  je  pristigla  samo  jedna  ponuda,  
a  ista  udovoljava  uvjetima  natječaja,  ista  je  

o  prihvaćanju  najpovoljnije  ponude  za  prihvaćena  kao  najpovoljnija.
davanje  u  zakup  poslovnog  prostora  u  

društvenom  domu  u  Bebrini
Članak  4.

Članak  1. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja.

Ovom Oodlukom  Poglavarstvo  općine  
Bebrina  prihvaća  kao  najpovoljniju  ponudu  OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
Trgovine  Zagreb vl.  Eve  Jozić,  Bebrina  83,  za  OPĆINE  BEBRINA
zakup  poslovnog  prostora  u  društvenom  domu  u  
Bebrini  za  namjenu - ugostiteljska  djelatnost,  po  Klasa  :  022-05/06-02/17
cijeni  od  1.189,32 kn. Urbroj:  2178/02-02-06-1

Bebrina,  18.  svibnja  2006.  godine

Članak  2. Načelnik  općine Bebrina
         Stjepan  Jakić, v.r.

Na  objavljeni  natječaj  za  davanje  u  zakup  

OPĆINA  BEBRINA
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26.

Na  temelju  članka  9.  Zakona  o  zaštiti  i  
spašavanju  ("Narodne  novine"  broj  174/04.),  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Bebrina  na  svojoj  
9.  sjednici  održanoj  18. 5. 2006.  godine,  donijelo  
je

ODLUKU

o  imenovanju  članova  Zapovjedništva  zaštite  i  
spašavanja  općine  Bebrina

Članak  1.

O v o m   O d l u k o m   i m e n u j e   s e   
Zapovjedništvo  zaštite  i  spašavanja  općine  
Bebrina  čiji  su  članovi:

1. Stjepan  Jakić-načelnik  općine,  zapovjednik
2. Marijan  Crnac-predsjednik  VZO  Bebrina

-  član
3. Zdravko  Vrbanović-ispred  Područnog  

ureda za  zaštitu  i  spašavanje - član

Članak  2.

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

27.

Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  
Bebrina  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br. 10/2001.),  Općinsko  poglavarstvo  
općine  Bebrina  na  9.  sjednici  održanoj  18. 5. 2006.  
godine,  donijelo  je

ODLUKU

o  izboru  najpovoljnije  ponude  za  izvođenje  
proljetne  sustavne  deratizacije

Članak  1.

Ovom  Odlukom  Poglavarstvo  općine  
Bebrina  prihvaća  ponudu  poduzeća  "ARGUS"  
Veterinarska  stanica d.o.o.  Slavonski  Brod,  kao  
najpovoljniju  za  izvođenje  proljetne  i  jesenske  
sustavne  deratizacije  na  području  općine  Bebrina.

Članak  2.

Na  usmeni  upit  za  obavljanje  poslova  
sustavne  proljetne  deratizacije  na  području  općine  
Bebrina  pristigle  su  sljedeće  ponude:

1. ponuda  - "SAN-VET" d.o.o.  Sanitarne  
usluge  Slav.  Brod,  ponuda  18,00 kn  po  
domaćinstvu  ukoliko  domaćinstva  plaćaju  
sama,  a  16,00 kn  ukoliko  se  plaća  iz  

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO Proračuna  općine.
OPĆINE  BEBRINA 2. ponuda  "ARGUS"  Veterinarska  stanica 

d.o.o.  Slav.  Brod - 14,50 kn+PDV  po  
Klasa  :  022-05/06-02/18 domaćinstvu  ukoliko  domaćinstva  plaćaju  
Urbroj:  2178/02-02-06-1 sama.
Bebrina,  18.  svibnja  2006.  godine

Budući  da  je  poduzeće  "ARGUS"  
Načelnik  općine Bebrina veterinarska  stanica d.o.o.  Slav.  Brod  ponudilo  
         Stjepan  Jakić, v.r. povoljniju  cijenu,  prihvaćena  je  njihova  ponuda  

kao  najpovoljnija.

Članak  3.

S navedenim  poduzećem  sklopit  će  se  
ugovor  u  kojem  će  se  definirati  sva  prava  i  
obveze  između  dvije  strane.
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Članak  4. vrijednosti  za  2006.  godinu

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Članak  1.
Brodsko-posavske  županije"

Planom  nabave  općine  Bebrina  za  robu,  
OPĆINSKO  POGLAVARSTVO radove  i  usluge  male  vrijednosti  za  2006.  godinu  

OPĆINE  BEBRINA (u  daljnjem  tekstu:  Plan)  određuje s e  nabava  roba,  
radova  i  usluga  za  koje  su  planirana  sredstva  u  

Klasa  :  022-05/06-02/19 Proračunu  općine  Bebrina  za  2006.  godinu,  čija  
Urbroj:  2178/02-02-06-1 ukupna  vrijednost  po  proračunskim  stavkama  čini  
Bebrina,  18.  svibnja  2006.  godine iznos  manji  od  200.000,00 kn.  U  vrijednost  

nabave  nije  uključen  porez  na  dodanu  vrijednost  
Načelnik  općine Bebrina (PDV).
         Stjepan  Jakić, v.r.

Članak  2.

Općina  Bebrina  provodit  će  postupak  
nabave  roba,  radova  i  usluga  iz  članka  1.  ovog  

28. Plana  javnim  prikupljanjem  ponuda,  a  za  nabavu  
roba,  radova  i  usluga  u  vrijednosti  do  20.000,00 
kn  izravnim  ugovaranjem.

Na  temelju  članka  14. st. 1.  Zakona  o  
javnoj  nabavi  ("NN"  br.  117/01.  i  92/05.)  i  članka  
15.  Statuta  općine  Bebrina  ("Službeni  vjesnik  Članak  3.
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/2001.),  
Općinsko  poglavarstvo  općine  Bebrina  na  svojoj  Tijekom  2006.  godine  općina  Bebrina  će  
9.  sjednici  održanoj  18. 5. 2006. g.,  donijelo  je pristupiti  nabavi  sljedećih  roba,  radova  i  usluga:

PLAN  NABAVE

općine  Bebrina  za  robe,  radove  i  usluge  male  

RB

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Konto

3237

42124

4513

42141

42149

4512

Iznos  u  kn

100.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

OPIS  NABAVE

Izrada  projektne  dokumentacije
za  domove  u  Zbjegu  i  Kaniži

Izgradnja  društvenih  domova  u
Kutima  i  Šumeću

Dodatna  ulaganja  u  ceste  (nasipanje
tucanikom  nerazvrstanih  cesta)

Produžetak  vodovodne  mreže
u  Kaniži  i  Zbjegu

Izgradnja  mrtvačnica  u  St. Kutima,
Šumeće - Zbjeg - Banovci

Dodatna  ulaganja  u  društvene
domove  u  Banovcima,  Bebrini,  Dubočcu
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Članak  4. Članak  6.

Odluke  o  osnivanju  Stručnog  povjerenstva  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
i  odabiru  najpovoljnijeg  ponuditelja  u  postupku  donošenja,  a  objavit   će  se  u  "Službenom  vjesniku  
provođenja  nabave  za  nabavu  vrijednosti  veće  od  Brodsko-posavske  županije"
20.000,00 kn  donosi  Općinsko  poglavarstvo.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  BEBRINA

Članak  5.
Klasa  :  021-05/06-02/20

Za  provedene  postupke  nabave  u  općini  Urbroj:  2178/02-02-06-01
Bebrina  vodit  će  se  evidencija  postupka  nabave  i  Bebrina,  18.  svibnja  2006.  godine
sklopljenih  ugovora  o  nabavi.

Načelnik  općine Bebrina
         Stjepan  Jakić, v.r.

RB

7.

8.

9.

Konto

4514

4513

3232

Iznos  u  kn

100.000,00

50.000,00

30.000,00

830.000,00

OPIS  NABAVE

Dodatna  ulaganja  u  mrtvačnice
Dubočac,  Bebrina,  Kaniža

Sanacija  poljskih  putova - nasipanje
tucanikom,  ugradnja  cijevi  za  prijelaze

Rekonstrukcija  javne  rasvjete  u  Bebrini,
Kaniži,  Kutima

SVEUKUPNO:
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8. - primarna zdravstvena zaštita, 
- odgoj, predškolsko i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kultura i šport, 

Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski - zaštitu potrošača,
Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske - zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
županije” broj 10/01 i 6/04), Općinsko poglavarstvo - protupožarnu i civilnu zaštitu,
općine Brodski Stupnik na svojoj 10. sjednici 

- promet na svom području, održanoj 8. svibnja 2006. godine, donijelo je 
- upravljanje nekretninama i pokretninama u 

vlasništvu općine Brodski Stupnik,                                             
- racionalno upravljanje prihodima i rashodima P L A N   R A D A

općine Brodski Stupnik,
- praćenje i nadziranje djelovanja Upravnog Općinskog poglavarstva općine Brodski Stupnik 

odjela i Službe komunalnih djelatnosti općine za 2006.g.
Brodski Stupnik u obavljanju poslova iz svog 
djelokruga, suradnju s drugim općinama i 
županijama,  I .

- pripremi prijedloga općih akata, izvršavanje i 
      Ovim Programom okvirno se utvrđuju teme  o osiguranje izvršavanja odluka Općinskog 
kojima će Općinsko poglavarstvo raspravljati i vijeća.
odlučivati u 2006. godini, a vezano za ostvarivanje        
zadaća iz samoupravnog djelokruga propisanih 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj), II.
Statutom općine i drugim propisima.

Pravci  djelovanja Općinskog poglavarstva bit će      Pregled tema i aktivnosti  koje će Općinsko 
posebno usmjereni na : poglavarstvo realizirati :

Opće teme- usklađivanju interesa radi ravnomjernog 
gospodarskog i društvenog razvitka općine 

- izrada izvješća o radu Općinskog Brodski Stupnik, a osobito izgradnju 
kapitalnih objekata infrastrukture od važnosti poglavarstva,
za  općinu kao cjelinu, - praćenje rada  Upravnog odjela,

- uređenje naselja i stanovanje, - praćenje rada Službe komunalnih 
- prostorno i urbanističko planiranje, djelatnosti,
- komunalno gospodarstvo, - provođenje izbora za izbor vijeća mjesnih 

odbora na području općine Brodski Stupnik i - brigu o djeci, 
nadzor nad zakonitošću rada mjesnih odbora i - socijalna skrb, 
suradnja s mjesnim odborima

OPĆINA  
BRODSKI  STUPNIK
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Starom Slatiniku i Lovčiću u ulicama 
Gospodarstvo Radničko naselje, Petra Svačića, Kralja 

Tomisalva (izvori finaciranja: Županija, 
općina) - provođenje programa poticanja razvoja 

malog obiteljskog gospodarstva, - izrada projektne dokumentacije i izgradnja 
javne rasvjete zu glavnu prometnicu u - organiziranje stručnih predavanja i 
Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku prezentacija,
(Ministarsto, općina), - pružanje financijske i druge pomoći 

- održavanje dječjih igrališta na području poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 
općine (Izvori financiranja: Općinski srednjim poduzetnicima.  
proračun)

- postavljanje 1 nastrešnica na autobusnim 
Poljoprivreda i  šumarstvo ugibališt ima u Krajačićima (izvori  

financiranja: općina) 
- čišćenje i održavanje detaljne kanalske mreže - nasipanje nerazvrstanih cesta na području 

za odvodnju atmosferskih voda na području općine Brodski Stupnik (izvori financiranja - 
općine Brodski Stupnik, (izvori financiranja  Općinski proračun),
Hrvatske vode, Općinski proračun ), - uređenje ceste Lovčić  Bučje (izvori 

financiranja: Županijska uprava za ceste),- uređenje poljskih putova na području općine, 
( izvori financiranja  Općinski proračun ), - izmuljenje kanala uz cestu na području općine 

( izvori financiranja  Općinski proračun ),- popravak i izgradnja mostova na poljskim 
putovima ( izvori financiranja  Općinski - postavljanje mosta na pješačkoj stazi na 
proračun,  kanalu “Kapetanovac” u Starom Slatiniku 

(izvori financiranja Općinski proračun), - davanje informacija o dodjeli poticajnih 
kredita od strane Županije, - nastavak uređenjea parka u Starom Slatiniku  

(izvori financiranja: Općinski proračun),- provođenje Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu - radovi na uređenju društvenih domova na 
Republike Hrvatske, području općine  ( izvori financiranja  

Ministarstvo i  općina ),- aktivnosti na rješavanju sustava protugradne 
obrane, - izrada elaborata konzervatorko-istraživačkih 

radova na objektima “stare škole” i „stare 
Graditeljstvo, stambeno komunalni poslovi i općine“ u Brodskom Stupniku (izvori 
infrastruktura financiranja: Ministarstvo kulture i Općinski 

proračun), 
- izgradnja spojnog cjevovoda Brodski Stupnik  - nastavak radova na Vatrogasnim domovima 

Rižino polje (proboj ispod autoceste i Brodski Stupnik i Lovčić (izvori financiranja: 
željezničke pruge) - ( izvori financiranja  Općinski proračun), 
Hrvatske vode, Općinski proračun ), - održavanje javne rasvjete na području općine 

- dovršetak izgradnje  dis t r ibut ivnog ( izvori financiranja  Općinski proračun),
(paralelnog) cjevovoda na područjku općine - izrada prijedloga Programa održavanja 
(izvori financiranja  Brodsko posavska infrastrukture za djelatnosti iz članka 19. 
županija i Općinski proračun), stavak 1 .  Zakona o komunalnom 

- izrada komunalne infrastrukture u gospodarstvu,
gospodarskoj  zoni  „Riž ino  pol je“ - izrada prijedloga  Programa građenja 
 (izvori financiranja: Ministarstvo, Županija, objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
općina)

- završetak izrade projektne dokumentacije i 
izgradnja I.faze odvodvodnje i pročišćavanja Prostorno planiranje i drugi  programi
otpadnih voda na području općine Brodski 
Stupnik (izvori financiranja: Hrvatske vode, - izrada izmjena i dopuna Prostornog plana 
Županija, općina) uređenja općine Brodski Stupnik,

- izrada projektne dokumentacije i izgradnja - izrada Programa ukupnog razvoja općine 
nerazvrstanih cesta u Brodskom Stupniku, Brodski Stupnik (PUR),
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- izrada strategije razvoja turizma na području 
IV.općine Brodski Stupnik.

   Plana  rada Općinskog poglavarstva općine 
Brodski Stupnik za 2006. godinu objavit će se u Društvene djelatnosti
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

- izrada projektne dokumentacije za proširenje 
OPĆINSKO POGLAVARSTVOpodručne škole u Brodskom Stupniku 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK- provođenje programa igraonice i male škole,

- izrada programa javnih potreba u športu,
Klasa: 022-01/06-01/01- izrada programa javnih potreba u kulturi
Urbroj:2178/03-03-06-1

- provođenje kulturno-gospodarstvenih Brodski Stupnik, 8. svibnja  2006. godine
manifestacija na području općine,

- pomoć u radu Vatrogasne zajednice, Predsjednik
- pomoć vjerskim zajednicama Općinskog  poglavarstva
- pomoć športskim udrugama,       Petar  Lovinčić, v.r.

Zdravstvo i socijalna skrb

- provođenje programa deratizacije 
9.- provođenje programa socijalne skrbi,

- rješavanje pitanja rada ljekarne,
- sufinanciranje troškova rada ambulante

Na  temelju  članka  4.  stavak  9.  i  članka  
32.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  broj  
96/03.)  i  članka  29.  Statuta  općine  Brodski  F i n a n c i j e
Stupnik  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  broj  10/01.),  Općinsko  vijeće  općine  - donošenje prijedloga  odluke o izmjenama i 
Brodski  Stupnik  na  svojoj  7.  sjednici  održanoj  22.  

dopunama  Proračuna općine Brodski 
svibnja  2006.  godine,  donosi

Stupnik za 2006.g.,
- davanje izvješća o izvršenju  Proračuna ODLUKU

općine Brodski Stupnik za 2005.g.,
- davanje izvješća o izvršenju  Proračuna o  izmjenama  i  dopunama  Proračuna  općine  

općine Brodski Stupnik za  I polugodište Brodski  Stupnik  za  2006.  godinu
2006.g

- izrada prijedloga Proračuna za 2007.g.
- prodaja stanova i građevinskog zemljišta na I OPĆI  DIO

području općine Brodski Stupnik u skladu s 
donesenim odlukama, Članak  1.

- kupnja nekretnine za općinu 
Proračun  općine  Brodski  Stupnik  za  2006.  - realizacija  kredita u skladu s donesenim 

godinu  sastoji  se  od:odlukama.    

III.

O provedbi Programa brine općinski načelnik 
uz potporu svih članova Poglavarstva,  Upravnog 
odjela i Službe komunalnih djelatnosti.
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Prihodi  i  izdaci  po  grupama  utvrđuju  se  u  
Članak  2. Bilanci  prihoda  i  izdataka  za  2006.  godinu,  kako  

slijedi:
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REBALANS  PRORAČUNA  2006. -  OPĆI  DIO
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REBALANS - PRORAČUN 2006. - POSEBNI  DIO

Članak  3.

Rashodi  i  izdaci  Proračuna  u  svoti  od  7.961.050,00 kuna  raspoređuju  se  po  nositeljima,  korisnicima
i  potanjim  namjenama  u  Posebnom  dijelu  kako  slijedi:

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  9Strana:  1032



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  1033Broj:  9



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  9Strana:  1034



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  1035Broj:  9



Članak  4. Klasa  :  400-06/06-01/02
Urbroj:  2178/03-02-06-2

Ovaj  Proračun  stupa  na  snagu  danom  Brodski  Stupnik,  22.  svibnja  2006. godine
donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1.  siječnja  
2006.  godine  i  bit  će  objavljen  u  "Službenom  Zamjenik  predsjednika
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".   Općinskog  vijeća

 Anto  Blatančić, v.r.
OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK
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19. - "Argus” d.o.o. Sl. Brod…….. 15,37 kn po 
kućanstvu

- “ SAN VET” d.o.o. Sl.Brod…….…18,00 kn po 
Na temelju članka 3. Uredbe o postupku kućanstvu

nabave robe, radova i usluga male vrijednosti i 
članka 16. Poslovnika Općinskog poglavarstva U cijenu je  uračunat  PDV.
općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” br. 10/02), Općinsko 
poglavarstvo je na svojoj 16. sjednici održanoj 22. II
svibnja  2006.g. donijelo 

Općinsko poglavarstvo općine Okučani 
ODLUKU prihvaća ponudu ponuđača “ARGUS” d.o.o. Sl. 

Brod kao najpovoljnijeg ponuđača.
o odabiru najpovoljnijeg ponuđača po 

Pozivnom  natječaju za sustavnu preventivnu 
deratizaciju  općine Okučani u tijeku 2006.g.  III

Za provođenje prol je tne i  jesenje 
I deratizacije općina Okučani će sufinancirati 50% 

novčanog iznosa, dok će preostalih 50% plaćati 
Po pozivnom natječaju za sustavnu kućanstvo - po svakom tretmanu, a za napuštena 

preventivnu deratizaciju općine Okučani klasa:022- kućanstva  općina plaća puni iznos.
05/06-01-106, urbr:2178/21-02-06-01 od 27. travnja 
2006.g. (proljetni i jesenski tretman) pristigle su 
sljedeće ponude:

OPĆINA  OKUČANI
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IV Okučani za razdoblje od 1. siječnja 2005.g. do 31. 
prosinca 2005.g. 

Ovlašćuje se načelnik općine Okučani da sa 
izabranim ponuđačem zaključi Ugovor o izvršenju 
sustavne preventivne deratizacije općine Okučani i II
to proljetni i jesenski tretman, sukladno uvjetima 
prihvaćene ponude. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

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

V
OPĆINSKO VIJEĆE

Ova Odluka stupa na snagu danom OPĆINE OKUČANI
donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije”. Klasa:400-06/06-01/05

Urbr:2178/21-01-06-01
OPĆINSKO POGLAVARSTVO Okučani, 24. svibnja 2006.g.

OPĆINA OKUČANI
      Predsjednik

Klasa:022-05/06-01/106 Općinskog  vijeća
Urbr:2178/21-02-06-02    Ivica  Pivac, v.r.
Okučani, 22. svibnja 2006.g.

Predsjednik
Općinskog  poglavarstva
       Aca  Vidaković, v.r. 21.

     Na  temelju  članka  48.  Poslovnika  
Općinskog  vijeća  općine  Okučani («Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije» 3/02),  a  
sukladno  obvezi  iz  članka  11. Zakona  o  otpadu 

20. (NN br. 178/04) , Općinsko  vijeće  općine  Okučani  
na  svojoj  9.  sjednici  održanoj  24. svibnja  2006. 
godine , donosi                                                                                                 

Na temelju članka 25. Statuta općine 
Okučani “Službeni vjesnik Brodsko-posavske PLAN  GOSPODARENJA  OTPADOM  
županije” br. 3/02, 4/03. 8/04 i 5/05),  Općinsko OPĆINE  OKUČANI
vijeće općine Okučani na svoj 9. sjednici održanoj 
24. svibnja 2006.g. donijelo je      

1.  Općina  Okučani  je  radi  obveze  i  potrebe  
ZAKLJUČAK organiziranja  komunalne  čistoće  i uređenja  

područja  općine , osnovala  vlastito   trgovačko  
o usvajanju Financijskog izvješća za 2005.g. društvo  za  komunalne  djelatnosti «Sloboštinu» 
“Sloboština” d.o.o. za komunalne djelatnosti d.o.o.  kojem  je , u  okviru  obavljanja  komunalnih  

usluga  čistoće  i  uređenja , povjereno  skupljanje  i  
odvoz  komunalnog  otpada.

I.      Skupljanje  i  odvoz  vrše  se  redovno , 
jednom  u  tjednu, u  14  naselja  dok  se  u  3  

Usvaja se Financijsko izvješće za 2005.g. preostala  naselja (Širinci , Žuberkovac , Mašička  
“Sloboština” d.o.o. za komunalne djelatnosti Šagovina)  također  planira  organizirano  skupljanje  
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i  odvoz ,  a  početak  će  ovisiti  o  povratku       Skupljanje  korisnog  glomaznog  otpada  
stanovništva  i  broju  povratnika. vršit  će se  dva  puta  godišnje  a  obradu  odnosno  
     Procjena  je  da  za  sada  , s  obzirom  na  prešanje  vršit  će  «Reciklaža» d.o.o.  iz  Vukovara  
količinu , svojstvo  i  sastav  otpada , nema  potrebe   koja  će  ovu  vrstu  otpada  odvoziti  na  svoje  
povećavati   učestalost  njegovog  odvoženja. deponije.
     
     Općina  će  kontinuirano , pored  nadležnog  Zaključak: Postojeće  i  predvidljive  
inspekcijskog  nadzora , i  sama  vršiti  nadzor  nad  okolnosti   u  narednih  5 (pet)  godina  neće                     
obavljanjem  poslova  vezanih  uz  skupljanje ,  osigurati  uvjete  za  odvojeno  skupljanje  smeća  te  
odvoženje , odlaganje  i  zbrinjavanje  otpada ; pratiti  se  u  gospodare nju  otpadom   ovaj  postupak  kroz  
trendove  smanjivanja(što  je  poželjno)  ili  to razdoblje  i  ne  planira.  
povećavanja  količine  otpada ;  nadzirati             
postupanje  s  proizvodnim  otpadom  i  njegovo                                     
zbrinjavanje  te  na  temelju  tog  nadzora  donositi  i  3. Mjere  za  upravljanje  i  nadzor 
planirati  neke  nove  mjere  a  sa  ciljem  poboljšanja  odlagališta  za  komunalni  otpad:
gospodarenja  otpadom.

     Na  području  općine  Okučani  nema  
građevine   za  zbrinjavanje,   odnosno  odlaganje  

2. Mjere  odvojenog  skupljanja  komunalnog  otpada.   Odlagalište  koje  se  koristi  
komunalnog  otpada:  za  zbrinjavanje  komunalnog  otpada  nastalog  na  

području  općine  Okučani ,  locirano  je  na  prostoru  
     Kako  u  općini , a  ni  u  širem  okruženju grada  Nova  Gradiška  a  njime  upravlja  
(Županiji) ,  nema  , niti  su  u  projekciji ,   građevina  Komunalno  poduzeće «Slavča» s  kojim  općina  
za  skladištenje  i  oporabljivanje  korisnog  otpada  Okučani  ima   ugovor  o  odlaganju  komunalnog  
ili  građevina  za termičku  obradu  nekorisnog  otpada   te  nema  nikakvih  upravljačkih  i  
otpada ,  u  doglednom  se  vremenu  ne  planira  nadzornih  prava   nad  odlagalištem.
odvojeno  skupljanje  otpada  na  mjestu  njegovog  
nastajanja.

4. Popis  otpadom  onečišćenog  okoliša  i 
     Odvojeno  skupljanje otpada (izdvajanje  neuređenih  odlagališta:
sekundarnih  sirovina), čija  se  vrijedna  svojstva  
mogu  iskoristiti   -   do  stvaranja  uvjeta  za        Općina  Okučani ,  sustavnom  sanacijom , 
obradu(mehaničkim, termičkim, fizikalnim, zatečenih , neuređenih (divljih)  odlagališta , nastalih  
kemijskim  ili biološkim  procesom), skladištenje , uglavnom tijekom okupacije,  a  uz  organizirano  
uporabu  ili  recikliranje  otpada   -    vršit  će  se  sakupljanje  i  odvoženje  komunalnog  otpada  na  
samo  u  segmentu  staklene  ambalaže  i  papira  i  to  odlagalište  izvan  područja  općine   -    stvorila  je  
samo  u  naselju  Okučani , te   glomaznog  otpada  u  situaciju  da  na  svom  području  nema  divljih  i  
svim  naseljima , dok  mogućnost  odvajanja  ostalog  neuređenih  odlagališta  otpada  koji  bi  
korisnog  otpada  uz  mjesto njegovog  nastajanja predstavljali  opasnost  za  prirodni  okoliš i  ljudsko  
(radi  reciklaže  ili  u  energetske  svrhe)  kao  ni  zdravlje.
obrada  otpada  prije  odlaganja, iz    gore  navedenih       Dijelovi  okoliša  koji  su  bili  onečišćeni  
razloga , za  sada  ne  postoji. otpadom (najčešće  otpadom   vezanim  za  ratne  
     Radi  odvojenog  skupljanja  staklene  operacije  i  ratnu  logistiku  te  sveopću  nebrigu  za  
ambalaže  s  Poduzećem  za    reciklažu  otpadaka okoliš  u  vrijeme  okupacije)  uglavnom  su  
«UNIJA  NOVA» d.o.o. Zagreb, zaključen  je  sanirani, osim  nekih  dijelova  prirodnog  okoliša   
ugovor  a  u  tu  su  svrhu  u  pojedinim  dijelovima  koji  su  u  poratnoj   obnovi   stambenih  objekata   
naselja  Okučani (jedinog  urbanog  naselja  i  onečišćeni  nekontroliranim  odlaganjem  
naselja   s  najvećom  koncentracijom  stanovništva , građevinskog  otpada.
uslužnih  i  gospodarskih  djelatnosti  u  općini)       Određeno  onečišćenje  okoliša  prisutno  je  
locirani   specijalni  kontejneri. na  sljedećim  lokacijama:
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sanacije
a) uz  dio poljskog  puta  u  Čovcu  koji  se  b) sakupljanje , odvoz  i  zbrinjavanje na  

nastavlja  na  županijsku  cestu  Ž-4175 , (sanitarnom  odlagalištu) neraspadljivog  ili  
označenog  kao  kčbr. 1095  k.o. Čovac teško  raspadljivog  kućnog  otpada
(uglavnom  građevinski  otpad) c) ukapanje  ili  zatrpavanje  zemljom  

eventualnog  raspadljivog  otpada
b) uz  dio  lokalnog  puta  Cage-Klaonica (od  d) sakupljanje  i  privremeno  odlaganje  

D-5  do  vodotoka  Sloboštine) g l o m a z n o g   k o r i s n o g   o t p a d a  
(automobilskih  karoserija , peći , hladnjaka  

c) bivše  nogometno  igralište  u  Lađevcu , i  drugog  metalnog  otpada)
kčbr. 237/3  k.o. Lađevac e) prešanje  i  odvoz  na  preradu  glomaznog  

otpada
d) obale  i  vodotok  rijeke  Sloboštine f) s t r o j n o   p l a n i r a n j e   n a v e z e n o g   

građevinskog  otpada  ili  njegovo  
e) oba  kraka  obrambenog  vodnog  kanala  odvoženje  za  nasipni  materijal  na  poljske  

Okučani , kčbr. 669 k.o. Okučani putove
g) redoviti  ili  periodični  odvoz  kamene  

f) Mašička  Šagovina  -  uz  lokalnu  cestu  L- jalovine  s  privremenog  odlagališta  kako  
42002  unutar  naselja (uglavnom  se  ne  bi  stvorila  kritična  masa  i  uvjeti  za  
građevinski  otpad). negativan  utjecaj  na  okoliš

     Generalno , može  se  konstatirati  da  općina  h) stalni  monitoring  nad  saniranim  divljim  
Okučani  ima  relativno  čist  i  sačuvan  prirodni  odlagalištima (radi  mogućeg  recidivnog  
okoliš (vode, zrak, tlo).  Kako  u  općini  nema  odlaganja)
značajnije  industrije ,  a  značajan  porast  ne  
očekuje  se  ni  u  dogledno  vrijeme,  te  uz  i) postavljanje  upozorenja  zabrane  bacanja  i  
pretpostavku  da  će  gospodarenje  otpadom  i  odlaganja  otpada  na  dijelovima   
druge  mjere  za  zaštitu  i  očuvanje  okoliša prirodnog  okoliša  koji  su  osobito  izloženi  
(biološke  i  krajobrazne  raznolikosti)  imati  sve  zagađenju
više  standarde  i  kriterije  -   ne  očekuje  se  veći  
negativni  utjecaji  na  okoliš odnosno  onečišćenje  j) pojačano  motrenje  nad  dijelovima   
okoliša. okoliša  koji  su  učestalo  ili  kontinuirano  
     Mogući  će  problem  biti  adekvatno  i  za  izloženi  onečišćenju
okoliš prihvatljivo  zbrinjavanje  tehnološkog  
otpada , tzv. kamene  jalovine , iz  eksploatacijskog  k) organiziranje   akcije   sakupljanja  otpada  u  
polja  kamenoloma «Fukinac», s  obzirom  na   pojasu  vodotokova, u  kojoj  bi  
činjenicu  da  unutar  navedenog  eksploatacijskog  dragovoljno  sudjelovali  građani, a  
polja  nije  riješeno  odlagalište  jalovine.  posebno  članovi  svih  udruga  koje  djeluju  
Komunalni  pogon  «Sloboština», koji  je, ugovorno, na  području  općine.
prihvatio  zbrinjavanje  kamene  jalovine  iz    
kamenoloma  «Fukinac», morat  će  naći  model  
daljnje  distribucije  s  privremenog  odlagališta ,  6.   Izvori  i  visina  potrebnih  sredstava  za  
koji  neće  negativno  utjecati  na  okoliš.  provedbu  sanacije.

5. Redoslijed  aktivnosti  sanacije      Sredstva  za  provedbu  sanacije  
neuređenih  odlagališta  i  otpadom onečišćenog  okoliša  kao  i sredstva  za  provedbu  

 onečišćenog  okoliša. preventivnih  mjera  protiv  onečišćavanja ,  osigurat  
će  se   iz  komunalne  naknade.

a) detektiranje  najugroženijih  dijelova  U  slučaju  ukazivanja prigode , za  ovu  bi  
okoliša  radi  određivanja  prioriteta  se  namjenu  koristila  i  sredstva  humanitarnih  
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međunarodnih  organizacija   ili  Ministarstva  ZAKLJUČAK  
zaštite  okoliša, prostornog  uređenja  i  
graditeljstva. o usvajanju Izvješća o izvršenju 
     Procjena  je  da  bi  za  provedbu  aktivnosti  Proračuna 2005g. općine Okučani za razdoblje 
navedenih  u  točki  6.  za  saniranje   dijelova  I-XII 2005 godine
onečišćenog  okoliša   popisanih  u  točki  4.  ovog  
Plana    trebalo  oko   70.000,00  kuna. 

I

7. Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna 
2005 g. općine Okučani za razdoblje 1.siječnja do 

     Poglavarstvo  općine  Okučani   jednom  će  31.prosinca 2005g.
godišnje , najkasnije  do  30. travnja  tekuće  godine , 
za  prethodnu  godinu  podnositi  Općinskom  vijeću  II
izvješće  o  izvršenju  Plana  gospodarenja  otpadom  
općine  Okučani a  poglavito  o  provedbi  utvrđenih  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
obveza  i  učinkovitosti  poduzetih  mjera. donošenja , a objavit će se u “Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije” .
     Usvojeno  izvješće  dostavlja  se  
Ministarstvu  zaštite  okoliša , prostornog  uređenja  OPĆINSKO VIJEĆE 
i  graditeljstva   te  Agenciji  za  zaštitu  okoliša. OPĆINE OKUČANI

Klasa .400-06/06-01- 04                                                      
8. Urbr.: 2178/21-01-06-02

U Okučanima ,24.svibnja 2006g. 
     Ovaj  Plan stupa  na  snagu  osmog  dana  od  
dana    objavljivanja  u  «Službenom  vjesniku        Predsjednik
Brodsko-posavske  županije» Općinskog  vijeća

   Ivica  Pivac, v.r.
Klasa:  021-05/06-01-06
Urbr.: 2178/21-01-06-01
Okučani ,  24. svibnja  2006. god. 

      Predsjednik 23.
Općinskog  vijeća
   Ivica  Pivac, v.r.

Na temelju čl..128 i 130 Zakona  o  
proračunu (N.N.br.96/03) i čl. 24. Statuta općine 
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br.3/02  i 4/03,8/04 i 5/05), Općinsko 
vijeće na svojoj  9.sjednici održanoj 24.svibnja 

22. 2006g. donijelo je

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ  
Na temelju članka 34.Statuta općine                                                                                                     

Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske o izvršenju Proračuna općine Okučani 
županije br.3/02), Općinsko vijeće općine Okučani  za  razdoblje od  
na svojoj  9. sjednici održanoj 24.svibnja 2006g. 1. siječnja do 31.prosinca 2005g.
donijelo je:
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OPĆI DIO Usporedni pregled planiranih i ostvarenih 
                                                   p  r  i h  o  d  a    i    i z  d  a t  a k   a    t e    i n  d  e  x  n  i    p  o  s t  o  t a  k    i z  v  r š  e  n  j a    z  a   
I 2005g.

 VII
Godišnjim obračunom Proračuna općine             

Okučani za 2005god.utvrđeni su ostvareni prihodi  i Potraživanja na dan 31.12.2005g.iznose  
primici u  iznosu od4.099.569,16 kn. 1.522.161,73 kn , a odnose se najvećim  dijelom na 

potraživanja s osnova prihoda po posebnim 
propisima (kom.naknade), te ostala potraživanja 

II (potraživanja za poreze ,doprinose,po sudskoj 
ovrsi,potraživanja po izdanim računima).

Rashodi utvrđeni prema pozicijama  
Proračuna za 2005g.izvršeni su u ukupnom iznosu od                                                                                                                  
3.861.622,85 kn. VIII

Stanje nepodmirenih obveza na dan 
III 31.12.2005g. u ukupnom iznosu od 491.232,50 kn, a 

  odnosi se najvećim dijelom na obveze prema 
Proračun Izvršeno Index dobavljačima (u valutnom roku),ostale obveze, od 
   2005. I-XII 05 toga 60.670,69 kn  na rashode budućih razdoblja .

                            
1.  Ukupni  prihodi                                                       
     Proračuna 4.394.500,00 4.099.569,16 93,29 POSEBNI DIO

2.  Ukupni  izdaci IX
     Proračuna 4.394.500,00 3.861.622,85 87,87

Posebni dio godišnjeg izvještaja sadrži  
3.  Višak  prihoda    237.946,31 rashode i izdatke izvršene po korisnicima i 

nositeljim,a sredstva po osnovnim  i potanjim  
namjenama .

IV

    Stanje žiro računa na dan 31. 12. 2005g. X
iznosilo je 327.874,65 kn

Godišnji izvještaj  zajedno s izvještajem o 
izvršenju općeg dijela Proračuna zajedno s 

V usporednim pregledom planiranih i ostvarenih  
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će 

Općina Okučani nije primala ,niti davala objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
zajmove u 2005g. županije”
                                                                                                         

VI

Izvršenje Proračuna općine Okučani za 
2005g.proračunskim stavkama vidljivo je iz 
priložene tabele :
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Članak  2. Klasa  :  400-06/06-01-04
Urbroj:  2178/21-01-06-01

Ovo  Izvješće  stupa  na  snagu  danom  Okučani,  24. svibnja 2006. g.
donošenja  i  bit  će  objavljeno  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".       Predsjednik

Općinskog  vijeća
OPĆINSKO  VIJEĆE                  Ivica  Pivac, v.r.
OPĆINE  OKUČANI
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24. inozemnim organizacijama, ili su na drugi način 
značajno pridonijeli promicanju položaja i ugleda 
općine i to:

Na temelju članka 4.i 5.a Odluke o 
nagradama i priznanjima općine Okučani (“Službeni 2. JOSIPU RAJIĆU  voditelju Odsjeka za 
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 6/00) i prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, 
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nagradama i graditeljstvo i zaštitu okoliša zbog savjesnog i 
priznanjima općine Okučani (“Službeni vjesnik predanog odnosa prema radnim zadacima za 
Brodsko-posavske županije” br. 11/02 i članka 48. smještaj prognanih i izbjeglih osoba u Okučanima.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 3. LJILJANI CEBOCI  pročelnici Jedinstvenog 
3/02), Općinsko vijeće je na svojoj 9. sjednici upravnog odjela zbog savjesnog obavljanja radnih 
održanoj 24. svibnja 2006.g. donijelo zadataka i razvoju civilnog društva u općini Okučani. 

ODLUKU 
Članak 3.

o dodjeli zlatne i srebrne plakete
općine Okučani u 2006.g. Ova Odluka stupa na snagu danom 

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

Članak 1. 
OPĆINSKO VIJEĆE

ZLATNA PLAKETA općine Okučani dodjeljuje se OPĆINE OKUČANI
državnicima, istaknutim i uglednim pojedincima, 
pravnim osobama, međunarodnim i inozemnim Klasa:061-01/04-01/01
organizacijama koji su djelovanjem i djelom dali Urbr:2178/21-01-04-01
iznimno značajan doprinos utemeljenju i razvitku Okučani, 24.svibnja 2006.g.
Republike Hrvatske, razvitku odnosa i suradnje s 
međunarodnim i inozemnim organizacijama, obnovi       Predsjednik
ratom razorenih područja i općem napretku općine i Općinskog  vijeća
to:    Ivica  Pivac, v.r.

MATI BILONJIĆU   č lanu Županijskog 
poglavarstva za područje skrbi o hrvatskim 
braniteljima za afirmaciju i podizanje ugleda općine 
Okučani unutar Republike Hrvatske, te uspješno 
predstavljanje općine pred međunarodnim 25.
organizacijama i uglednicima.

Na temelju članka 4. i 5.a Odluke o 
Članak 2. nagradama i priznanjima općine Okučani (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 6/00) i 
SREBRNA PLAKETA općine Okučani dodjeljuje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nagradama i 
se istaknutim i uglednim pojedincima, pravnim priznanjima općine Okučani (“Službeni vjesnik 
osobama, jedinicama lokalne vlasti i međunarodnim Brodsko-posavske županije” br. 11/02 i članka 48. 
organizacijama koji su svojim djelovanjem u dužem Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani 
vremenskom razdoblju dali značajan doprinos (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
razvitku određenih djelatnosti, razvitku odnosa i 3/02), Općinsko vijeće je na svojoj 9. sjednici 
suradnje općine i drugih jedinica lokalne održanoj 24. svibnja  2006.g. donijelo 
samouprave i vlasti, te suradnje s međunarodnim i ODLUKU 
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5. KATICI HORVAT iz Okučana za doprinos 
o dodjeli priznanja općine Okučani u 2006.g. općini Okučani u razvoju društvenog i 

političkog života u općini Okučani.

Članak 1. 6. NIKOLI KNEŽEVIĆU iz Okučana zbog 
zalaganja u objektivnom informiranju 

Priznanja općine Okučani u 2006.g. slušatelja Radio “Bljeska”  iz svih oblasti 
dodjeljuju se: života.

1. V E T E R I N A R S K O J  S T A N I C I  
“VETERINA” NOVA GRADIŠKA - Članak 2. 
Veterinarska ambulanta Okučani za 
kvalitetni razvoj stočarstva i vođenje brige o Ova Odluka stupa na snagu danom 
zaštiti zdravlja životinja, a samim time i o donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
zaštiti zdravlja ljudi na području općine Brodsko-posavske županije”.
Okučani.

OPĆINSKO VIJEĆE
2. “TERMOMONT” OKUČANI vl. Anto OPĆINE OKUČANI

Serdar za poslovne rezultate i poticaj u 
razvitku poduzetništva na području općine Klasa:061-06/05-01/02
Okučani. Urbr:2178/21-01-05-01

Okučani, 24. svibnja 2006.g.
3. KREŠIMIRU ČOLAKOVIĆU iz Caga za 

svesrdno zalaganje u druš tvenom,     Predsjednik
političkom i kulturnom životu općine Općinskog  vijeća
Okučani.    Ivica  Pivac, v.r.

4. IVANKI GREGUS iz  Lađevca za  
volonterski doprinos općini Okučani, a 
naročito za zalaganje izgradnje svetišta sv. 
Ive u Lađevcu.
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10. 2. Utvrđuje  se  da  je  4.  svibnja  2006.  godine  
započelo  mirovanje  mandata  člana  
Općinskog  vijeća  Vlade  Jankavića  i  tim  

Na  temelju  članka  6.  Zakona  o  izboru  danom  dužnost  člana  Općinskog  vijeća  
članova  predstavničkih  tijela  jednica  lokalne  i  započinje  obnašati  zamjenik  člana  Zdenko  
područne  (regionalne)  samouprave  ("Narodne  Lončarić.
novine"  br.  44/05 - pročišćeni  tekst)  i  članka  26.  
Statuta  općine  Stara  Gradiška  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  11/01,  4/03.  i  II
3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Stara  Gradiška  na  
2.  sjednici  održanoj  17.  svibnja  2006.  godine,  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
donijelo  je donošenja,  a  objavit  će  s e u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
ZAKLJUČAK

Klasa  :  021-05-02/06-01/03
o  mirovanju  mandata  člana  Općinskog  vijeća  Urbroj:  2178/24-03-06-3
i  početka  obnašanja  dužnosti  zamjenika  člana  Stara  Gradiška,  17.  svibnja  2006. god.

Općinskog  vijeća
  Predsjednik

           Općinskog  vijeća
I         Zvonko  Pejaković, v.r.

1. Utvrđuje  se  da  je  4.  svibnja  2006.  godine  
započelo  mirovanje  mandata  člana  
O p ć i n s k o g   v i j e ć a   Ve l i m i r a   
Paušića,dipl.ing.  i  tim  danom  dužnost  
člana  Općinskog  vijeća  započinje  obnašati  
zamjenik  člana  Mihajlo  Matokanović.

OPĆINA
STARA  GRADIŠKA
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11.

Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  
Stara  Gradiška  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  11/01,  4/03.  i  3/06.),  
Općinsko  vijeće  općine  Stara  Gradiška  na  2.  
sjednici  održanoj  17.  svibnja  2006.  godine,  
donijelo  je

RJEŠENJE

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

I

U  Odbor  za  Statut,  Poslovnik  i  propise  
biraju  se:

Dragan  Franješević,  za  predsjednika

Za  članove

1. Zvonko  Pejaković
2. Branislav  Valentić

II

12.

Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  
Stara  Gradiška  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  11/01,  4/03.  i  3/06.),  
Općinsko  vijeće  općine  Stara  Gradiška  na  2.  
sjednici  održanoj  17.  svibnja  2006.  godine,  
donijelo  je

RJEŠENJE

o  izboru  predsjednika  i  članova  Odbora  za 
financije  i  Proračun

I

U  Odbor  za  financije  i  Proračun  biraju  se:

Mihajlo  Matokanović,  za  predsjednika

Za  članove

1. Tihomir  Abramović
2. Ivan  Kikić

II

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

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  Brodsko-posavske  županije".
donošenja,  a  objavit  će  se   u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". Klasa  :  021-05-02/06-01/07

Urbroj:  2178/24-03-06-1
Klasa  :  021-05-02/06-01/06 Stara  Gradiška,  17.  svibnja  2006. god.
Urbroj:  2178/24-03-06-1
Stara  Gradiška,  17.  svibnja  2006. god.   Predsjednik

           Općinskog  vijeća
  Predsjednik         Zvonko  Pejaković, v.r.

           Općinskog  vijeća
        Zvonko  Pejaković, v.r.
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13. 14.

Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  
Stara  Gradiška  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
posavske  županije"  br.  11/01,  4/03.  i  3/06.),  novine"  br.  33/01,  60/01 - vjerodostojno  tumačenje  
Općinsko  vijeće  općine  Stara  Gradiška  na  2.  i  129/05.)  i  članka  26.  Statuta  općine  Stara  
sjednici  održanoj  17.  svibnja  2006.  godine,  Gradiška  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
donijelo  je županije"  br.  11/01,  4/03.  i  3/06.),  Općinsko  

vijeće  općine  Stara  Gradiška  na  2.  sjednici  
RJEŠENJE održanoj  17.  svibnja  2006.  godine,  donijelo  je

o  izboru  predsjednika  i  članova  Odbora  za RJEŠENJE
komunalno  gospodarstvo

o  izboru  članova  Općinskog  poglavarstva
općine  Stara  Gradiška

I

U  Odbor  za  komunalno  gospodarstvo    I
biraju  se:

Za  članove  Općinskog  poglavarstva  općine  
Roberta  Šišić,  za  predsjednika Stara  Gradiška  biraju  se:

Za  članove 1. Roberta  Šišić,  dr.med.
2. Željko  Varalungović

1. Stevan  Miholčić 3. Damir  Čović
2. Zdenko  Lončarić
3. Josip  Valentić
4. Goran  Hrdžić II

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

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  Brodsko-posavske  županije".
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". Klasa  :  022-05-02/06-01/01

Urbroj:  2178/24-03-06-1
Klasa  :  021-05-02/06-01/08 Stara  Gradiška,  17.  svibnja  2006. god.
Urbroj:  2178/24-03-06-1
Stara  Gradiška,  17.  svibnja  2006. god.   Predsjednik

           Općinskog  vijeća
  Predsjednik         Zvonko  Pejaković, v.r.

           Općinskog  vijeća
        Zvonko  Pejaković, v.r.
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15. 5. daje  podatke  za  proglašenje  elementarne  
nepogode,

6. Županijskom  povjerenstvu  prijavljuje  štetu  
Na  temelju  članka  27.  stavka  2.  Zakona  o  prema  redovitu  postupku,

zaštiti  od  elementarnih  nepogoda  ("Narodne  7. za  Poglavarstvo  općine  i  Županijsko  
novine"  br.  73/97) i  članka  26.  Statuta  općine  povjerenstvo  izrađuje  izvješća  o  štetama  i  
Stara  Gradiška  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- utrošku  sredstava  pomoći.
posavske  županije"  br.  11/01,  4/03.  i  3/06.),  
Općinsko  vijeće  općine  Stara  Gradiška  na  2.  
sjednici  održanoj  17.  svibnja  2006.  godine,  IV
donijelo  je

Sredstva  za  rad  Općinskog  povjerenstva  
RJEŠENJE osiguravaju  se  u  Općinskom  proračunu.

o  imenovanju  predsjednika  i  članova  
Povjerenstva  za  procjenu  šteta  od  V

elementarnih  nepogoda
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

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

I
Klasa  :  021-05-02/06-01/09

U  Povjerenstvo  za  procjenu  šteta  od  Urbroj:  2178/24-03-06-1
elementarnih  nepogoda  imenuju  se: Stara  Gradiška,  17.  svibnja  2006. god.

Velimir  Paušić,dipl.ing.,  za  predsjednika   Predsjednik
           Općinskog  vijeća

za  članove         Zvonko  Pejaković, v.r.

1. Mihajlo  Matokanović
2. Goran  Hrdžić
3. Čedomir  Zjalić
4. Vinko  Simić

16.

II
Na  temelju  članka  6.  Zakona  o  izboru  

Predsjednik  i  članovi  Povjerenstva  članova  predstavničkih  tijela  jednica  lokalne  i  
imenuju  se  na  vrijeme  od  četiri  godine. područne  (regionalne)  samouprave  ("Narodne  

novine"  br.  44/05 - pročišćeni  tekst)  i  članka  26.  
Statuta  općine  Stara  Gradiška  ("Službeni  vjesnik  

III Brodsko-posavske  županije"  br.  11/01,  4/03.  i  
3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Stara  Gradiška  na  

Općinsko  povjerenstvo: 3.  sjednici  održanoj  30.  svibnja  2006.  godine,  
donijelo  je

1. utvrđuje  štetu  za  područje  općine,  te  
organizira  i  usklađuje  njezinu  procjenu, ZAKLJUČAK

2. surađuje  sa  Županijskim  povjerenstvom,
3. potvrđuje  štetu  za  čije  otklanjanje,  o  mirovanju  mandata  člana  Općinskog  vijeća  

odnosno  ublažavanje  se  odobravaju  i  početka  obnašanja  dužnosti  zamjenika  člana  
sredstva  iz  Proračuna  općine, Općinskog  vijeća

4. Državnom  povjerenstvu  predlaže  
odobrenje  žurne  pomoći  prema  žurnom  
postupku,  na  temelju  izvješća  i  mišljenja  
Županijskog  povjerenstva,
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I PRORAČUN

1. Utvrđuje  se  da  je  17.  svibnja  2006.  općine  Stara  Gradiška  za  2006.  godinu
godine  započelo  mirovanje  mandata  člana  
Općinskog  vijeća  Roberte  Šišić,dr.med.,  i  tim  
danom  dužnost  člana  Općinskog  vijeća  započinje  I OPĆI  DIO
obnašati  zamjenik  člana  Vinko  Simić.

Članak  1.

II Proračun  općine  Stara  Gradiška  za  2006.  
godinu  sastoji  se  od:

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

Prihodi  poslovanja 3.305.800,00
Klasa  :  021-05-02/06-01/10 Prihodi  od  prodaje
Urbroj:  2178/24-03-06-3 nefinancijske  imovine    500.000,00
Stara  Gradiška,  30.  svibnja  2006. god.

Rashodi  poslovanja 2.229.202,00
  Predsjednik Raashodi  za  nabavku

           Općinskog  vijeća nefinancijske  imovine 3.486.155,00
        Zvonko  Pejaković, v.r.

Razlika - Manjak 1.909.557,00

B. RASPOLOŽIVA  SREDSTVA  IZ 
 PRETHODNIH  GODINA

17. (VIŠAK  PRIHODA  I  REZERVIRANJE)

Raspolživa  sredstva  iz
Na  temelju  članka  4.  stavka  9.  i  članka  prethodnih  godina 1.909.557,00

32.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  br.  
96/03.)  i  članka  26.  Statuta  općine  Stara  Gradiška  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  Članak  2.
11/01.,  4/03.  i  3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  
Stara  Gradiška  na  3.  sjednici  održanoj  30.  svibnja  Prihodi  i  rashodi  utvrđeni  u  računu  
2006.,  donijelo  je prihoda  i  rashoda  za  2006.  godinu,  raspoređuju  se  

kako  slijedi:
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Članak  4. Članak  2.

Proračun  općine  Stara  Gradiška  po  Korisnici  Proračuna  sredstva  mogu  
razdjelima  i  glavama,  aktivnostima  i  projektima  koristiti  samo  za  namjene  koje  su  određene  
sastavni  je dio  Proračuna  općine  Stara  Gradiška. Proračunom,  i  to  do  visine  utvrđene  u  njegovom  

Posebnom  dijelu.
Proračun  općine  Stara  Gradiška  Korisnici  Proračuna  moraju  sredstva  

primjenjivat  će  se  od  1.  siječnja  2006.  godine  i  koristiti  štedljivo  i  u  skladu  s  propisima  o  
bit  će  objavljen  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- korištenju,  odnosno  raspolaganju  tim  sredstvima.
posavske  županije".

Klasa  :  400-06/06-01/104 Članak  3.
Urbroj:  2178/24-03-06-3
Stara  Gradiška,  30.  svibnja  2006. god. Sredstva  proračunske  pričuve  koriste  se  

tijekom  godine  za  nepredviđene  namjene,  za  koje  
     Predsjednik u  Proračunu  nisu  osigurana  sredstva,  ili  za  

             Općinskog  vijeća namjene  za  koje  nisu  utvrđena  dostatna  sredstva.
         Zvonko  Pejaković, v.r. Sredstva  proračunske  pričuve  osim  za  

hitne  i  nepredviđene  rashode,  koriste  se  i  za  
izvršavanje  sudskih  odluka.

Članak  4.
18.

O  korištenju  cjelokupne  proračunske  
pričuve  odlučuje  Poglavarstvo  o  čemu  izvješćuje  

Na  temelju  članka  6.  stavka  1.  Zakona  o  Općinsko  vijeće.
proračunu  ("Narodne  novine"  br.  96/03.),  i  članka  
26.  Statuta  općine  Stara  Gradiška  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/01,  Članak  5.
4/03.  i  3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Stara  
Gradiška  na  3.  sjednici  održanoj  30.  svibnja  2006.  Naredbodavatelj  za  izvršenje  Proračuna  u  
godine,  donijelo  je cijelosti  je  načelnik  općine  i  odgovoran  je  za  

njegovo  izvršenje.
ODLUKU

o  izvršenju  Proračuna  općine  Stara  Gradiška  Članak  6.
za  2006.  godinu

Godišnji  proračun  izvršava  se  od  1.  
siječnja  do  31.  prosinca  2006.  godine.

Članak  1. Financijske  obveze  koje  ne  budu  
podmirene  do  31.  prosinca  2006.  godine,  podmirit  

Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  način  će  se  iz  namjenskih  odobrenih  sredstava  
izvršavanja  Proračuna  općine  Stara  Gradiška  za  Proračuna  sljedeće  fiskalne  godine.
2006.  godinu  koji  obuhvaća:

- naplatu  prihoda  koji  prema  Zakonu  o  Članak  7.
financiranju  jednica  lokalne  i  područne  
samouprave  i  drugim  propisima,  te  Ako  tijekom  godine  dođe  do  povećanja  ili   
odlukama  Općinskog  vijeća  pripadaju  smanjenja  prihoda  ili  rashoda,  Proračun  se  mora  
općini, uravnotežiti  po  postupku  za  donošenje  Proračuna.

- raspodjelu  prihoda  i  stavljanje  sredstava  
na  raspolaganje  korisnicima  sredstava  
Proračuna.
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Članak  8. vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  br.  11/01,  
4/03.  i  3/06.), Općinsko vijeće  na  3.  sjednici  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  održanoj  30.  svibnja  2006.  godine,  donijelo  je
donošenja,  a  primjenjuje  se  od  1.  siječnja  2006.  
godine  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  vjesniku  PROGRAM
Brodsko-posavske  županije".

gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne  
Klasa  :  400-06/06-01/04 infrastrukture  za  2006.  godinu
Urbroj:  2178/24-03-06-4
Stara  Gradiška,  30.  svibnja  2006.  godine

Članak  1.
     Predsjednik

            Općinskog  vijeća: Ovim  Programom  određuje  se  izgradnja  
        Zvonko  Pejaković, v.r. objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  na  

području  općine  Stara  Gradiška  za  2006.  godinu,  
opis  poslova  s  procjenom  troškova  gradnje  
objekata,  te  iskazuju  financijska  sredstva  potrebna  
za  ostvarivanje  Programa  s  naznakom  izvora  
financiranja  po  djelatnostima.

19.

Članak  2.
Na  temelju  članka  30.  stavak  4.  Zakona  o  

komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  br.  U  2006.  godini  izgradnja  objekata  i  
26/03-pročišćeni  tekst,  82/04.  i  178/04)  i  članka  uređaja  komunalne  infrastrukture  obuhvaća:
26.  Statuta  općine  Stara  Gradiška  ("Službeni  

DJELATNOST OPIS
POSLOVA

PROCJENA
TROŠKOVA

IZVORI
FINACIRANJA U KN.

1.  Građenje  objekata  i  
uređaja  za  opskrbu  
vodom
1.1.  Izgradnja  
vodoopskrbnog  
cjevovoda  Stara  
Gradiška-Novi  Varoš
1.2.  Izrada  projekta  
vodoopskrbnog  
cjevovoda  Novi  
Varoš-Dubovac

2.  Građenje  objekata  i  
uređaja  za  odvodnju  
otpadnih  voda
2.1.  Ishođenje  
građevinske  dozvole  
za  izgradnju  
kanalizacije  u  
naseljima  Donji  
Varoš,  Gornji  Varoš,  
Stara  Gradiška  i  
Uskoci

1.1.1.  naknade  štete
1.1.2.  građevinski  i  
montažni  radovi
1.1.3.  nadzor

1.2.1.  idejno  rješenje  i  
projekt

2.1.1.  otkup  zemljišta  za  
izgradnju  uređaja  za  pročiš
2.1.2.  izrada  elaborata  o  
stanju  i  vrijednosti  nekret.
2.1.3.  naknada  za  
umanjenu  tržišnu  vrijed. 
služn. opter. zemljišta
2.1.4  vodni  doprinos

1.  Vlastita  sredstva 1.306.155
2.  Brodsko-pos. županija    150.000
3.  Fond  za  reg. razvoj    250.000
4.  Hrvatske  vode 1.000.000
5.  Građani      40.000

1.  Vlastita  sredstva   50.000

1.  Vlastita  sredstva      33.000
2.  Brodsko-pos. županija    100.000

10.000
2.696.155

40.000

50.000

30.000

20.000

33.000

50.000

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  1069Broj:  9



Članak  3.

Vlastita  sredstva  predviđena  za  
financiranje  izgradnje  vodoopskrbnog  cjevovoda  
Stara  Gradiška - Novi  Varoš  i  izradu  projektne  
dokumentacije  za  izgradnju  vodoopskrbnog  
cjevovoda  Novi  Varoš - Dubovac  u  iznosu  od  
1.389.155 kuna  osigurana  su  iz  sljedećih  izvora:

- viška  sredstava  od  nefinancijske  imovine  
iz  2005.  godine            987.155 kuna

- sredstava  šumskog  doprinosa  400.000 kuna

- sredstava  komuna. doprinosa       2.000 kuna

Članak  4.

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

Klasa  :  363-01/06-01/15
Urbroj:  2178/24-03-06-2
Stara  Gradiška,  30.  svibnja  2006. god.

                  Predsjednik
           Općinskog  vijeća
        Zvonko  Pejaković, v.r.

20.

26/03-pročišćeni  tekst,  82/04.  i  178/04)  i  članka  
26.  Statuta  općine  Stara  Gradiška  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  br.  11/01,  
4/03.  i  3/06.),  na  3.  sjednici  održanoj  30.  svibnja  
2006.  godine,  donijelo  je

PROGRAM

održavanja  komunalne  infrastrukture  
za  2006.  godinu

Članak  1.

Ovim  Programom  određuje  se  održavanje  
komunalne  infrastrukture  u  2006.  godini  na  
području  općine  Stara  Gradiška  za  komunalne  
djelatnosti:

- odvodnja  atmosferskih  voda,
- održavanje  čistoće  u  dijelu  koji  se  odnosi  

na  čišćenje  javnih  površina,
- održavanje  javnih  površina,
- održavanje  nerazvrstanih  cesta,
- održavanje  groblja,
- javna  rasvjeta.

Programom  se  utvrđuje  opis  i  opseg  
poslova  održavanja,  procjenjuju  pojedini  troškovi  
po  djelatnostima,  iskazuju  financijska  sredstva  
potrebna  za  ostvarivanje  Programa  i  naznačuju  
izvori  financiranja.

Članak  2.

U  2006.  godini  održavanje  komunalne  
infrastrukture  iz  članka  1.  ovog  Programa  

Na  temelju  članka  28.  stavak  1.  Zakona  o  obuhvaća:
komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  br.  
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OPIS  POSLOVA

1.  Odvodnja  atmosferskih  voda
1.1.  čišćenje  i  košenje  odvodnih  kanala  
u  naseljima  Gređani,  Gornji  Varoš  i  
Pivare

UKUPNO  DJELATNOST  1.

2.  Održavanje  čistoće  u  dijelu  koji  se  
odnosi  na  čišćenje  javnih  površina
2.1.  ručno  pometanje  Trga  hrvatskih  
branitelja
2.2.  čišćenje  parkova,  dječjih  igrališta,  
javnih  prometnih  površina
2.3.  skupljanje  lišća

UKUPNO  DJELATNOST  2.

3.  Održavanje  javnih  površina
3.1.  košenje  trave  u  parkovima,  na  
dječjem  igralištu,  nogomet. igr.,  i  
ostalim  javnim  površinama  u  naselju  
Stara  Gradiška (cca 60.000m2)
3.2.  košenje  trave  ispred  mjesnog  doma  
i  škole  u  Novom  Varošu
3.3.  košenje  trave  kod  škole  i  mjesnog  
doma  u  Uskocima
3.4.  košenje  šiblja  i  drugog  raslinja  na  
javnim  površinama  u  Staroj  Gradiški

3.5.  nabava  i  sadnja  jednogodišnjih  
nasada

UKUPNO  ZA  DJELATNOST  3

OPSEG  POSLOVA

lipanj,  srpanj

dva  puta  mjesečno

dva  puta  mjesečno

listopad, studeni

travanj-listopad

travanj-listopad

travanj-listopad

siječanj-prosinac

travanj

PROCJENA
TROŠKOVA

16.000

16.000

1.000

1.000

5.000

7.000

41.380

1.000

1.000

49.000

500

92.880

IZVORI
FINANCIRANJA

Hrvatski  zavod  za  
zapošljavanje 6.500
prihodi  od  
poreza 9.500

Hrvatski  zavod  za  
zapošljavanje 6.500
prihodi  od
poreza 9.500

komunalna  naknada

komunalna  naknada

komunalna  naknada

komunalna  naknada

komunalna  naknada

komunalna  naknada

komunalna  naknada

komunalna  
naknada         7.600
Hrvatski zavod za
zapošljavanje          14.900
prihodi  od
poreza                      26.500

komunalna 
naknada       51.480
Hrv. zav. za zapoš.  14.900
prih. od poreza        26.500
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OPIS  POSLOVA

4.  Održavanje  nerazvrstanih  cesta
4.1. sanacija poljskih putova
a) MO Gornji Varoš
- čkbr 1495 - pored 1. kanala do  Uskoka
- čkbr 1498 - pored doma
- čkbr 1485 - kroz Poljica
b) MO Uskoci
- čkbr 210 - od Martinovače do glav. kanal
c) MO Donji Varoš i Pivare
- čkbr 34 - prema crpnoj stanici
- čkbr 416 - Šimunić sokak
- kod mosta za Pivare
d) MO Novi Varoš
- čkbr 117/1 i 398/44 - od benzinske do KO 
Gređani
e) MO Gređani
- čkbr 1374 - od KO Novi Varoš do sela

4.2. košenje i krčenje šiblja i drugog 
raslinja na cestovnom zemljištu uz 
nerazvrstane ceste

UKUPNO ZA DJELATNOST  4.

5. Održavanje groblja
5.1. čišćenje i pražnjenje košara
5.2. košenje
5.3. održavanje mrtvačnice (el. energ., 
voda i dr.)

UKUPNO ZA DJELATNOST  5.

6.  Održavanje javne  rasvjete
6.1. podmirivanje troškova elekt. energije 
za rasvjetlj. javnih površina i javnih cesta 
koje prolaze kroz nas. i nerazvr. cesta
6.2. zamjena rasvjet. tijela i drugi pop. 
javne rasvjete

SVEUKUPNO:

OPSEG  POSLOVA

srpanj-kolovoz

kolovoz-listopad

jedanput mjesečno
travanj-listopad
siječanj-prosinac

siječanj-prosinac

lipanj-studeni

PROCJENA
TROŠKOVA

80.000
25.000

9.000

22.000

3.000

21.000

56.200

136.200

1.500
10.500

2.000

14.000

80.000

10.000

90.000

356.080

IZVORI
FINANCIRANJA

prihodi od zakupa
poljop. zemlj.       44.000
prih. od poreza        36.000

Hrvat. zav. za
zapošljavanje       16.200
pri. od poreza          40.000

Hrv. zavod za
zapošljavanje          16.200
pri. od zakupa
polj. zemlj.       44.000
prih. od poreza        76.000

grobna naknada
grobna naknada
grobna naknada

grobna naknada

kom. naknada       51.520
prih. od poreza        28.480

kom. naknada

kom. nak.       61.520
prih. od poreza        28.480
kom. naknada        120.000
Hrv. zav. za zap.      37.600
prih. od zakupa
polj. zemlj.              44.000
grobna naknada      14.000
prih. od por.          140.480
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Članak  3. 21.

Ako  se  sredstva  od  komunalne  i  grobne  
naknade  i  zakupa  poljoprivrednog  zemljišta  ne  Na  temelju  članka  14.  Zakona  o  javnoj  
ostvare  u  predviđenim  iznosima,  srazmjerno  će  se  nabavi  ("Narodne  novine"  br.  117/01.  i  92/05.)  i  
smanjiti  održavanje  pojedine  djelatnosti. članka  26.  Statuta  općine  Stara  Gradiška  

("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
11/01.,  4/03.  i  3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  

Članak  4. Stara  Gradiška  na  3.  sjednici  održanoj  30.  svibnja  
2006.  godine,  donijelo  je

Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  bit  će  objavljen  u  "Službenom  PLAN  NABAVE
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

za  2006.  godinu
Klasa  :  363-01/06-01/16
Urbroj:  2178/24-03-06-2
Stara  Gradiška, 30. svibnja 2006. g. I

     Predsjednik Ovim  Planom  nabave  određuje  se  predmet  
            Općinskog  vijeća nabave,  vrijednost  nabave  i  rok  provedbe  
         Zvonko  Pejaković, v.r. postupka  nabave.

VRSTA  RASHODA

32321 Usluge tekućeg i 
investicijskog održ. građ. objekata

32329  Tekuće održavanje poljskih 
putova

32329  Tekuće održavanje cesta

32343  Deratizacija i dezinsekcija

32379 Ostale intelekt. usluge

RED.
BR.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PREDMET  NABAVE

Zidarski  i  soboslikarski  radovi u 
zgradi općine

Popravak sanitarnih čvorova u 
zgradi općine

Sanacija poljskih putova kamenim 
materijalnom

Sanacija udarnih rupa

Postavljanje prometne signal. na 
nerazvrstanim cestama

Deratizacija

Dezinsekcija komaraca

Izrada elaborata o stanju i vrijed. 
nekretnina radi izvlaštenja

Izrada elaborata etažiranja u zgradi 
općine

Izrada troškovnika sanacije i 
obnove mjesnih dom. u G. Varošu, 
Gređanima i N. Varošu

VRIJEDNOST
NABAVE

5.000,00

10.000,00

80.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000

25.000

20.000

10.000

10.000

ROK PRO.
POST:

31. srpanj

31. srpanj

31. srpanj

30. rujan

30. rujan

31. prosinac

30. svibanj

30. svibanj

30. lipanj

30. lipanj
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VRSTA  RASHODA

4111 Rashodi za nabavu neproiz. 
imovine

42141 Rashodi za nabavu proiz. 
imovine-ostali građev. objekti

42211 Rashodi za nabavu proiz. 
imovine-postrojenja i oprema

42239  Rashodi za nabavu proiz. 
imovine-oprema

42273  Rashodi za nabavu proiz. 
imovine-oprema

45111 Rashodi za dodatna ulaganja 
na građevinskim objektima

RED.
BR.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

PREDMET  NABAVE

Otkup poljop. zemlj. za izgradnju 
prečistača

Izgr. vodoopskr. cjevovoda Stara 
Gradiška-Novi Varoš

Nadzor nad izgradnjom vodoopsk. 
cjevovoda

Izrada projekta vodoopskrbnog 
cjevovoda Novi Varoš-Dubovac

Računala i računalna oprema

Posude za odlaganje smeća na 
groblju

Motorna pila

Trimer - dva komada

Oprema za civilnu zaštitu

Puhač za skupljanje lišća

Opremanje kuhinje u Domu kulture 
- peć, radni stol i police

Dogradnja sanitarnih čvorova u 
mjes. domu u Gornjem Varošu

Obnova prizemlja mjesnog doma u 
Gređanima

Unutarnje uređenje mjesnog doma 
u Novom Varošu

Unutarnje uređenje Doma kulture u 
Staroj Gradiški - podopolagački, 
stolarski radovi

VRIJEDNOST
NABAVE

30.000,00

2.696.155,00

40.000,00

50.000,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

10.000,00

25.000,00

5.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

70.000,00

400.000,00

ROK PRO.
POST:

30. lipanj

30. lipanj

15. srpanj

15. rujan

30. svibanj

30. rujan

15. lipanj

15. lipanj

31. prosinac

15. listopad

15. rujan

30. lipanj

15. rujan

15. rujan

31. srpanj
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II

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

Klasa  :  360-01/06-01/03
Urbroj:  2178/24-03-06-2
Stara  Gradiška, 30. svibnja 2006. g.

     Predsjednik
            Općinskog  vijeća
         Zvonko  Pejaković, v.r.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  1075Broj:  9



4. Članak  3.

Sredstva  za  provedbu  izbora  raspisanih  
Na  temelju  članka  44.  Statuta  općine  ovom  Odlukom  osiguravaju  se  u  Proračunu  

Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  općine  Vrpolje.
županije"  br.  15/01.),  te  članka  4.  Odluke  o  
izboru  članova  vijeća  mjesnih  odbora  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/02.),  Članak  4.
Općinsko  poglavarstvo  općine  Vrpolje  na  svojoj  
9.  sjednici  održanoj  18. 5. 2006.  godine,  donijelo  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
je donošenja,  a  bit  će  objavljena  u  "Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
ODLUKU

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
o  raspisivanju  izbora  za  vijeće  mjesnih  OPĆINE  VRPOLJE

odbora  na  području  općine  Vrpolje
Klasa  .  022-05/06-02/4
Urbroj:  2178/11-02/06-1

Članak  1. Vrpolje,  18. 5. 2006.

Općinsko  poglavarstvo  općine  Vrpolje     Predsjednik
donosi  Odluku  o  raspisivanju  izbora  za  vijeća       Općinskog  poglavarstva
mjesnih  odbora  na  području  općine  Vrpolje  za             Ankica  Zmaić, v.r.
naselja  Vrpolje,  Čajkovci  i  Stari  Perkovci.

Članak  2.

Za  dan  provedbe  izbora  određuje  se  
nedjelja  25.  lipnja  2006.  godine.

OPĆINA  VRPOLJE
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5. Članak  2.

Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  
Na  temelju  članka  38.  Statuta  općine  a  objavit  će  se u  "Službenom v jesniku  Brodsko-

Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  posavske  županije".
županije"  br.  15/01.),  Općinsko  poglavarstvo  
općine  Vrpolje  na  svojoj  7.  sjednici  održanoj  28.  
ožujka  2006.  godine,  donijelo  je

ODLUKU

o  visini  blagajničkog  maksimuma

Članak  1.

Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  visina  
blagajničkog  maksimuma  u  2006.  godini  u  iznosu  
od  3.000,00 kn.

Sredstva  blagajničkog  maksimuma  koristit  
će  se  za  gotovinsko  plaćanje  (reprezentacija,  
potrošni  materijal,  razne  pomoći  i  sl.).

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE  VRPOLJE

Klasa  .  022-05/06-02/2
Urbroj:  2178/11-02/06-1
Vrpolje,  28. 3. 2006.

   Predsjednik
     Općinskog  poglavarstva
           Ankica  Zmaić, v.r.
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Bilješke :
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  za  poslove Županijske  skupštine  i  Županijskog  poglavarstva.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "Posavska  Hrvatska" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod
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