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ŽUPANIJA

- akti  Skupštine:

44.

Članak 2.

Županija je jedinica područne (regionalne) 
samouprave ustrojena radi obavljanja poslova od 
područnog značenja, a u granicama područja 
utvrđenim zakonom. 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i Granice Županije mogu se mijenjati na način i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne po postupku propisanim zakonom.
novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 21. Statuta 
Brodsko-posavske županije, Županijska skupština na Članak 3.
2. sjednici održanoj 16. srpnja  2009. godine donijela 
je Županija je pravna osoba. 

Sjedište Županije je u Slavonskom Brodu, ulica Petra 
STATUT Krešimira  IV. br. 1. 

Brodsko-posavske županije 
II. Obilježja Županije

I. Opće odredbe
Članak 4.

Članak 1. 
Brodsko-posavska županija ima grb i zastavu. 

Statutom Brodsko-posavske županije Obilježjima iz stavka 1. ovog članka 
podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug predstavlja se Brodsko-posavska županija i izražava 
Županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, pripadnost Županiji. 
ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova i Mjerila o načinu uporabe i zaštiti obilježja 
konzultiranja građana, provođenje referenduma o Županije utvrđuje se posebnom odlukom Županijske 
pitanjima iz samoupravnog djelokruga, oblici skupštine. 
suradnje s drugim jedinicama područne (regionalne) 
samouprave i druga pitanja od važnosti za 
ostvarivanje prava i obveza. 
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Članak 5. III. Javna priznanja 

Grb Županije ima oblik pravokutnog štita. U Članak 7.
plavom polju, horizontalno blago  valovita srebrna 
greda. Iznad nje pet zlatnih šestokrakih  zvijezda (3,2) Građanima Županije i drugim osobama, 
a ispod zlatna kuna koja trči. njihovim udruženjima, drugim lokalnim zajednicama, 

Grb simbolizira povijesnu ulogu Brodskog te ustanovama, trgovačkim društvima i drugim 
Posavlja, koje je kao dio Vojne krajine predstavljao pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna 
baš „štit“ koji je branio (i obranio) Hrvatsku i Europu priznanja i nagrade za uspjehe u radu kojima 
od turske najezde. pridonose razvoju Županije ili pojedinih njenih 

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

Zastava Županije je plavo-bijelo-plave boje i 
slijedi boje grba. Središnje plava koso položena greda Javna priznanja Županije su: 
predstavlja rijeku Savu. Kosa podjela zastave zrači 
svečanošću i dinamikom. - Počasti Županije

Odnos dužine i širine zastave je 2:1. - Nagrada za životno djelo
Na sredini zastave smješten je grb, a visina - Godišnje nagrade

mu iznosi 1/2  visine zastave. - Povelje zahvalnosti Brodsko-posavske 
Svečanoj zastavi dodaje se još i obrub od zlatnih resa. županije

Županija ima svoj pečat kružnog oblika, 
veličine 50 mm. U središtu pečata smješten je grb, 
koga kružno uokviruje natpis „Brodsko-posavska Članak 9.
županija“, „Slavonski Brod“. Sukladno izgledu pečata 
Županije, izrađuje se i pečat županijskih tijela. Za posebne zasluge za Županiju, pojedine se 

Grb i zastava smiju se izrađivati u sadržaju, osobe mogu proglasiti počasnim građanima Županije. 
obliku i izgledu utvrđenom Statutom Županije i Proglašenje počasnim građaninom Županije 
prikazanom u izvorniku ovih znamenja. Izvornik grba znak je počasti, zahvalnosti i priznanja i ne daje 
i zastave čuva se u Tajništvu Županije, a jedan nikakva posebna prava. 
primjerak ovog dokumenta u Državnom arhivu. 

Grb i zastava, te pečat Županije mogu se rabit 
samo u svrhe, na način i prema uvjetima utvrđenim Članak 10.
posebnom odlukom.

Način dodjeljivanja javnih priznanja, nagrada 
i odavanja počasti, uređuju se posebnom odlukom. 

Članak 6.

Dan Brodsko-posavske županije je 2. svibanj, IV. Suradnja s drugim jedinicama lokalne i 
koji se svečano slavi kao županijski blagdan. područne (regionalne) samouprave

Članak 11.

Radi ostvarivanja zajedničkih interesa na 
unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka, 
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Županija surađuje s drugim lokalnim i područnim - gospodarski razvoj,
jedinicama samouprave na način i po postupku - promet i prometnu infrastrukturu, 
propisanim zakonom. - planiranje i razvoj mreže obrazovnih, 

Županija se udružuje u nacionalnu udrugu zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova,
županija,  a može se udružiti u nacionalni savez - održavanje javnih cesta,
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. - izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i 

drugih akata vezanih uz gradnju, te  provedbu 
dokumenata prostornog uređenja za područje 

Članak 12. Županije, izvan područja velikog grada,
- donošenje akata i dokumenata zaštite okoliša 

Županija može uspostaviti suradnju s i održivog razvitka,
odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne - ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
samouprave drugih država u okviru njihovog 
samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i Posebnim zakonom kojima se uređuju 
međunarodnim ugovorom. pojedine djelatnosti iz st. 1. ovog članka odredit će se 

poslovi koje je Županija dužna organizirati, te poslovi 
koje Županija može obavljati, ako je osigurala uvjete 

Članak 13. za njihovo obavljanje. 

Županijska skupština donosi odluku o 
uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanja Članak 16.
sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o 
suradnji s pojedinim jedinicama lokalne i područne U okviru svojih zakonom utvrđenih prava i 
(regionalne) samouprave, kada ocijeni da postoji dužnosti Županija usmjerava pripreme, te poduzima 
dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i organizacijske, materijalne  i druge mjere za zaštitu i 
mogućnosti za njezino razvijanje. spašavanje stanovništva i materijalnih dobara 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te ugroženih prirodnim nepogodama, ratnim 
postupak donošenja odluke uređuje se posebnom razaranjima i drugim izvanrednim okolnostima koje 
odlukom Skupštine. ugrožavaju opću sigurnost ljudi i materijalnih dobara 

na području Županije. 
Ostvarujući svoje zadaće iz stavka prvog, 

Članak 14. Županija procjenjuje ugroženost, priprema i donosi 
plan zaštite i spašavanja, osigurava financijska 

Sporazumi o suradnji Brodsko-posavske sredstva, potiče, usklađuje i nadzire njihovo 
županije i općina, gradova, županija u Republici provođenje, te poduzima  organizacijske i druge mjere 
Hrvatskoj ili regije druge države objavljuju se u sprečavanja nastanka i širenja, te ublažavanja i 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. otklanjanja posljedica nepogoda, nesreća i ratnih 

razaranja. 

V. Samoupravni djelokrug Županije
Članak 17.

Članak 15.
Županija djelatnošću svojih tijela i 

Županija u svom samoupravnom djelokrugu poduzimanjem zakonom utvrđenih mjera pridonosi 
obavlja poslove od područnog značaja, a osobito stvaranju organizacijskih, materijalnih i drugih uvjeta 
poslove koji se odnose na: kojima se promiče ostvarivanje prava na slobodan, 
- obrazovanje, zdrav i čovjeku dostojan život i razvitku obitelji, djece 
- zdravstvo, i mladeži.
- socijalnu skrb, Županija osobito skrbi o osobama kojima je 
- prostorno i urbanističko planiranje, potrebna pomoć, a posebice invalidnim osobama, 
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nezbrinutoj djeci i obitelji kojima izvanredne Članak 22.
okolnosti ugrožavaju život u skladu sa zakonom i 
općim aktima Županije. Županijska skupština ne smije raspisati 

referendum o razrješenju župana i njegovih zamjenika 
prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata 

Članak 18. župana i njegovih zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o 

Poslove iz samoupravnog djelokruga razrješenju župana i njegovih zamjenika, novi 
Županije obavljaju tijela Županije, ako posebnim referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 
zakonom nije drugačije propisano. 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog 

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  i z  referenduma. 
samoupravnog djelokruga čije je obavljanje od šireg 
interesa za građane više jedinica lokalne samouprave Članak 23.
može se u skladu sa zakonom povjeriti ustanovama, 
trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama Županijska skupština dužna je razmotriti 
osnovanih  radi obavljanja javnih službi Županije. podnesen prijedlog za raspisivanje referenduma 

najkasnije u roku 30 dana od dana prijema prijedloga. 
Ako Županijska skupština ne prihvati 

Članak 19. prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su 
dali birači sukladno članku 20. Statuta, Županijska 

U Županiji se obavljaju poslovi državne skupština dužna je dati odgovor najkasnije u roku tri 
uprave određeni zakonom. mjeseca od prijema prijedloga. 

VI. Neposredno sudjelovanje građana u Članak 24.
odlučivanju 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži 
Članak 20. naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za 

koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se 
Građani birači Brodsko-posavske županije odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o 

mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili 
lokalnim poslovima putem referenduma. Birači pitanja o kojima se raspisuje referendum, 
podnose prijedlog za raspisivanje referenduma referendumsko pitanje ili pitanje, odnosno jedan ili 
Županijskoj skupštini. više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan 

Referendum se može raspisati radi održavanja referenduma. 
odlučivanja o prijedlogu Statuta, o prijedlogu općeg 
akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga 
Županijske skupštine radi pribavljanja mišljenja Članak 25.
građana o promjeni područja Županije, kao i o drugim 
pitanjima određenim zakonom. Pravo glasovanja na referendumu imaju 

Na prijedlog jedne trećine članova građani koji imaju prebivalište na području Brodsko-
Županijske skupštine ili na prijedlog župana, posavske županije, odnosno na području za koje se 
Županijska skupština donosi odluku o raspisivanju raspisuje referendum i upisani su u popis birača. 
referenduma.

Članak 21. Članak 26.

Referendum se može raspisati radi razrješenja Odluka donesena na referendumu o pitanjima 
župana i njegovih zamjenika u slučajevima i na način iz članka 20. ovog Statuta obvezatna je za Županijsku 
propisan zakonom. skupštinu.
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Članak 27. Članak 31.

Postupak provođenja referenduma i odluke Građani imaju pravo Županijskoj skupštini 
donijete na referendumu podliježu nadzoru podnositi prijedloge za donošenje određenog akta ili 
zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo za razmatranje određenog pitanja iz njenog 
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu djelokruga. 
(regionalnu) samoupravu. O prijedlogu iz stavka 1. Županijska 

skupština mora raspravljati ako ga potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača 

Članak 28. Županije, te dati odgovor podnositeljima u roku od tri 
mjeseca od prijema prijedloga. 

Županijska skupština može tražiti mišljenje 
od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog 
pitanja iz djelokruga Županije i o drugim pitanjima VII. Tijela Županije 
određenim zakonom. 

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. Članak 32.
ovog članka može dati jedna trećina vijećnika 
Skupštine i župan. Tijela Županije su: Županijska skupština i 

Skupština je dužna razmotriti prijedlog iz st. župan.
2. ovog članka u roku 60 dana od dana zaprimanja 
prijedloga. 

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se 1. Županijska skupština 
pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova 
građana, te vrijeme u kojem se mišljenje treba Članak 33.
dostaviti. 

Županijska skupština je predstavničko tijelo 
građana i tijelo područne (regionalne) samouprave 

Članak 29. izabrano na način određen zakonom. 

Zbor građana saziva predsjednik Skupštine u 
roku 15 dana od dana donošenja odluke Skupštine. Članak 34.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru 
građana potrebna je nazočnost najmanje 5% birača Županijska skupština: 
upisanih u popis birača mjesnog zbora za čije područje 
je sazvan zbor građana. 1. donosi Statut Županije,

Izjašnjavanje građana na zboru građana je 2. donosi Poslovnik Županijske skupštine,
javno, a odluke se donose većinom glasova nazočnih 3. donosi odluke i druge opće akte kojima 
građana. uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga 

Županije,
4. donosi odluke o visini županijskih poreza, 

Članak 30. naknada i drugih prihoda Županije u skladu sa 
zakonom, 

Građanima i pravnim osobama omogućava se 5. donosi Proračun Županije i Godišnji obračun 
podnošenje predstavki i pritužbi na rad tijela Županije Proračuna, te odluke o privremenom 
i na rad upravnih tijela, te na rad zaposlenih u njima. financiranju ,

Na podnijete predstavke i pritužbe pročelnik 6. donosi Odluke o izvršenju Proračuna, nadzire 
upravnog tijela, dužan je odgovoriti u roku 30 dana od izvršenje Proračuna, te svrsishodnu uporabu 
dana podnošenja predstavke ili pritužbe. proračunskih sredstava,

7. nadzire ukupno materijalno i financijsko 
poslovanje Županije, 
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8. donosi Odluku o uvjetima, načinu i postupku 25. odlučuje o uspostavljanju suradnje s drugim 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu jedinicama lokalne i regionalne samouprave i 
Županije u skladu sa zakonom, o uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanju 

9. odlučuje o stjecanju i prodaji kapitalnih sporazuma (ugovora, povelja, memorandum i 
ulaganja, te zaduživanju u trgovačkim druš sl.) s jedinicama lokalne i regionalne 
tvima i davanju jamstava sukladno Zakonu o samouprave drugih država u skladu sa 
Proračunu i drugim propisima zakonom i međunarodnim ugovorima, 

10. odlučuje o zaduživanju Županije, 26. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje 
11. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, 

nekretnina Županije čija ukupna vrijednost 27. odlučuje o udruživanju u nacionalne udruge i 
prelazi preko 0,5% iznosa prihoda bez nacionalni savez jedinica lokalne i područne 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi u (regionalne) samouprave, 
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju 28. raspisuje referendum za područje Županije, 
pokretnina i nekretnina, odnosno čija je 29. 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  
pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 samoupravnog djelokruga jedinica lokalne 
kuna, te ako su stjecanje i otuđivanje samouprave na Županiju, 
planirana u Proračunu, a stjecanje i 30. raspravlja o prijedlozima građana, ako ga 
otuđivanje nekretnina i pokretnina provedeno potpisom podrži najmanje deset posto birača 
u skladu sa zakonskim propisima, upisanih u popis birača Županije, 

12. raspravlja o radu župana Brodsko-posavske 31. daje suglasnost ili prethodnu suglasnost na 
županije, statute ustanova i drugih pravnih osoba čiji je 

13. uređuje ustrojstvo i djelokrug županijskih osnivač Županija, ukoliko zakonom nije 
upravnih tijela, drugačije propisano,

14. 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  32. imenuje i razrješava, odnosno sudjeluje u 
potpredsjednike Županijske skupštine, imenovanju i razrješavanju ravnatelja i 

15. osniva i bira članove radnih tijela Skupštine, voditelja ustanova kada je to predviđeno 
te imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom,
zakonom, Statutom i drugim propisom, 33. imenuje i razrješava upravna vijeća ustanova 

16. donosi Program i plan rada Županijske kojima je osnivač Brodsko-posavska 
skupštine, županija, ako posebnim propisima nije 

17. donosi Prostorni plan Županije i ostale drugačije uređeno, 
prostorne dokumente u skladu sa Zakonom, 34. osniva Županijski savjet zdravlja, 

18. donosi izvješća, planove i programe, te druge 35. imenuje i razrješava članove tijela upravljanja 
dokumente u skladu sa Zakonom o zaštiti i druge predstavnike Skupštine i Županije u 
okoliša, Zakona o otpadu i drugim propisima, tijelima i institucijama kada je to predviđeno 

19. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za zakonom i drugim propisima i općim aktima 
obavljanje gospodarskih, društvenih, Županijske skupštine, 
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za 36. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili 
Županiju, drugim propisom stavljeni u djelokrug 

20. daje inicijative za promjenu područja Županijske skupštine.
Županije po prethodno pribavljenom 
mišljenju stanovništva na području za koje se 
promjena traži, Članak 35.

21. ustanovljava i odlučuje o dodjeli županijskih 
javnih priznanja, Skupština ima 51 člana. 

22. odlučuje o izgledu, uporabi i čuvanju Članovi Županijske skupštine biraju se na 
znamenja Županije (grba i zastave), neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način i 

23. odlučuje o Danu Županije, po postupku utvrđen posebnim zakonom. 
24. odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva 

Županije, 
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Članak 36. hrvatsko državljanstvo, danom njegovog 
prestanka,

U slučaju promjene broja članova Skupštine - smrću.
utvrđene ovim Statutom, izabrani članovi Skupštine 
ostaju na dužnosti do kraja isteka mandata. 

Članak 39.

1.1. Članovi Županijske skupštine Članu Županijske skupštine koji za vrijeme 
trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koje je 

Članak 37. po odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana 
predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme 

Mandat članova Županijske skupštine zamjenjuje ga zamjenik, u skladu s odredbama 
izabranih na redovitim izborima traje do objave zakona. 
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti 
izbora ili do objave odluke Vlade Republike Hrvatske člana Županijske skupštine nastavlja s obnašanjem 
o raspuštanju Skupštine u skladu sa zakonom. dužnosti člana Županijske skupštine, ako podnese 

Mandat članova Skupštine izabranih na pisani zahtjev predsjedniku Županijske skupštine u 
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg roku osam dana od dana prestanka obnašanja 
mandata Skupštine na redovitim izborima. nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje 

Članovi Skupštine nemaju obvezujući osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 
mandat, nisu opozivi, a prava i dužnosti započinju im Član Županijske skupštine može tražiti 
danom konstituiranja Skupštine. nastavljanje obnašanja dužnosti člana Županijske 

Član Županijske skupštine ne može biti skupštine jedanput u tijeku trajanja mandata. 
pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za 
izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Županijske 
skupštine. Članak 40.

Član Županijske skupštine ima prava i 
Članak 38. dužnosti: 

Članu Županijske skupštine prestaje dužnost - pribivati sjednicama i sudjelovati u radu 
prije isteka vremena na koju je izabran: Skupštine, 

- podnositi prijedloge za donošenje općih akata 
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena i drugih akata i davati amandmane na 

najkasnije tri dana prije zakazanog prijedloge općih akata, 
održavanja sjednice Županijske skupštine i - predlagati raspravu o pitanjima koja se 
ovjerene kod javnog bilježnika najranije odnose na rad župana, njegovih zamjenika i 
osam dana prije podnošenja iste, upravnih tijela u svezi s provođenjem odluka i 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom drugih akata Skupštine, 
oduzeta, odnosno ograničena poslovna - postavljati pitanja županu iz njegovog 
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske djelokruga i tražiti odgovore na ista na način i 
odluke, u rokovima određenim Poslovnikom 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom Skupštine, 
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u - postavljati pitanja Skupštini iz njenog 
trajanju dužem od šest mjeseci, danom djelokruga, 
pravomoćnosti presude, - ima i druga prava i dužnosti propisanim 

- ako odjavi prebivalište s područja Županije zakonom, Statutom i  Poslovnikom 
danom odjave prebivališta, Županijske skupštine. 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 

Strana:  1171Broj:  10 »SLUŽBENI  VJESNIK«



Članak 41. Članak 47.

Skupštinu Županije može raspustiti Vlada Potpredsjednici Županijske skupštine 
Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva uprave pomažu u radu predsjedniku, zamjenjuju ga u slučaju 
ako se ispune uvjeti za njeno raspuštanje utvrđeni u odsutnosti ili spriječenosti, obavljaju i druge poslove 
Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) koje im povjeri Županijska skupština, Predsjedništvo 
samoupravi. Skupštine ili predsjednik Skupštine.

Članak 42. Članak 48.

Članovi Skupštine za svoj rad u Skupštini Županijska skupština ima tajnika. Tajnik 
imaju pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljenu Skupštine za svoj rad odgovara predsjedniku 
zaradu u skladu s posebnom odlukom Skupštine. Županijske skupštine i Županijskoj skupštini. 

1.2. Predsjednik i potpredsjednici Skupštine Članak 49.

Članak 43. Skupština može pravovaljano odlučivati ako 
je sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova 

Skupšt ina ima predsjednika i  dva Skupštine, a odluke se donose većinom glasova 
potpredsjednika. nazočnih članova. 

Statut Županije, Poslovnik, Proračun i 
Godišnji obračun Proračuna doneseni su ako je odluka 

Članak 44. usvojena većinom glasova svih članova Skupštine. 
Poslovnikom Skupštine mogu se odrediti i 

Predsjednik Skupštine predstavlja Skupštinu, druga pitanja o kojim se odlučuje većinom glasova 
saziva sjednice Skupštine i njima predsjedava, svih članova. 
predlaže dnevni red sjednice, formira prijedloge Na sjednicama Skupštine glasuje se javno, 
zaključaka, brine o zaštiti prava vijećnika i postupku osim ako Skupština ne odluči da se o pojedinim 
donošenja akata, te obavlja i druge poslove utvrđene pitanjima glasuje tajno. 
zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine. O radu Skupštine vodi se zapisnik koji sadrži 

podatke o radu sjednice i donesenim zaključcima, kao 
i rezultatima glasovanja o pojedinim pitanjima, te 

Članak 45. ostale podatke u skladu s Poslovnikom Županijske 
skupštine. 

Predsjednika i potpredsjednika Skupštine bira 
Skupština iz redova Skupštine na prijedlog Komisije 
za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 1.3. Radna tijela Županijske skupštine 
vijećnika na način i po postupku utvrđenim 
Poslovnikom. Članak 50.

Radi proučavanja pitanja iz nadležnosti 
Članak 46. Skupštine, pripreme, razmatranja i podnošenja 

prijedloga akata i drugih prijedloga Skupštini za 
Predsjednik Skupštine saziva sjednice po pripreme rasprave na sjednicama Skupštine, 

potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. Skupština osniva stalna i povremena radna tijela. 
Način sazivanja i rada sjednice uređuje se 

Poslovnikom Županijske skupštine. 
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Članak 51. temeljem javno objavljenih rezultata 
nadležnog izbornog povjerenstva o 

Županijska skupština ima stalna radna tijela i provedenim izborima,
to: - izvješćuje Županijsku skupšt inu o 
- Komisiju za izbor i imenovanje, podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, 
- Odbor za Statut, Poslovnik i propise te o zamjenicima koji umjesto njih počinju 
- Mandatno povjerenstvo obnašati vijećničku dužnost,

- izvješćuje Županijsku skupštinu o mirovanju 
mandata i o zamjenicima koji umjesto njih 

Članak 52. počinju obavljati dužnost vijećnika,
- izvješćuje Skupštinu o prestanku mirovanja 

mandata.
Komisija za izbor i imenovanje predlaže:

 
- izbor  i  razr ješenje predsjednika i  Članak 55.

potpredsjednika Županijske skupštine 
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Županijska skupština uz radna tijela 

Skupštine osnovana ovim Statutom, osniva i druga radna tijela. 
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba Sastav, broj, djelokrug i način rada radnih 

određenih ovim Statutom i drugim odlukama tijela utvrđuje Županijska skupština Poslovnikom 
Skupštine Skupštine ili odlukama o osnivanju radnih tijela. 

- propise o primanjima vijećnika, te naknadu 
troškova vijećnicima za rad u Skupštini 

- Komisija obavlja i druge poslove propisane 2. ŽUPAN 
Poslovnikom Županijske skupštine

Članak 56.

Članak 53. Župan zastupa Županiju  i nositelj je izvršne 
vlasti. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise: 
- predlaže Statut Županije i Poslovnik Mandat župana traje četiri godine. 

Županijske skupštine, 
- predlaže pokretanje izmjena i dopuna Statuta, U obavljanju izvršne vlasti župan: 

odnosno Poslovnika Županijske skupštine,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih - priprema prijedloge općih akata, 

akata u pogledu njihove usklađenosti s - izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 
Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu Županijske skupštine, 
njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje - utvrđuje prijedlog Proračuna Županije i 
Županijskoj skupštini, izvršenje Proračuna,

- obavlja i druge poslove u skladu s ovim - upravlja nekretninama, pokretninama i 
Statutom, Poslovnikom Županijske skupštine imovinskim pravima u vlasništvu Županije  u 
i odlukama Županijske skupštine. skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim 

aktima Županijske skupštine,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

Članak 54. nekretnina Županije čija pojedinačna  
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 

Mandatno povjerenstvo: primitaka ostvarenih u godini koje  prethodi 
- na konstituirajućoj sjednici izvješćuje godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 

Skupštinu o provedenim izborima za otuđivanju pokretnina i  nekretnina, a najviše 
Skupštinu i imenima izabranih vijećnika, do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i 
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otuđivanje  planirano u Proračunu u skladu sa Članak 57.
zakonskim propisima, 

- upravlja prihodima i rashodima Županije, Župan je odgovoran za ustavnost i zakonitost 
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za 

na računu Proračuna Županije, ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Županije. 
- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za 

upravna tijela Županije,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih Članak 58.

tijela i voditelje ureda,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, Župan dva puta  godišnje  podnosi  
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka 

tijela, tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne 
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj  lipanj 

Župani je  u  obavl janju poslova iz  tekuće godine. 
samoupravnog djelovanja Županije, odnosno Županijska skupština može pored izvješća iz 
poslova državne uprave, prenesenih na stavka prvog ovog članka od župana tražiti izvješće o 
Županiju, pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

- nadzire rad upravnih odjela i službi u Župan je dužan podnijeti izvješće Skupštini 
samoupravnom djelokrugu i poslovima po zahtjevu iz stavka drugog ovog članka najkasnije u 
državne uprave, roku 60 dana od primitka zahtjeva. 

- predlaže izradu Prostornog plana kao i Županijska skupština ne može zahtijevati od 
njegove izmjene i dopune na temelju župana izvješće o bitno podudarnom pitanju prije 
obrazloženih prijedloga pravnih i fizičkih proteka roka od šest mjeseci od ranije podnesenog 
osoba, kao i druge akte temeljem Zakona o izvješća o istom pitanju. 
prostorom uređenju i gradnji,

- donosi odluku o upisu u školsku godinu u 
srednje škole u skladu sa zakonom i dostavlja Članak 59.
istu nadležnom ministarstvu,

- daje suglasnost na godišnji program Javne Župan je dužan dostaviti Statut Brodsko-
ustanove za zaštitu prirodnih vrijednosti, posavske županije, Poslovnik Županijske skupštine, 

- imenu je  p reds t avn ike  Župan i j e  u  Proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda 
Gospodarsko socijalno vijeće, državne uprave u Županiji, zajedno s izvatkom iz 

- imenuje i razrješava članove upravnih vijeća, zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg 
kada je to predviđeno propisima kao i akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku 15 dana 
predstavnike Županije u stručna i druga od dana donošenja općeg akta. 
povjerenstva u skladu s posebnim propisima,

- donosi  plan nabave sukladno zakonu,
- potpisuje odluke o početku javne nabave roba Članak 60.

i usluga sukladno zakonu,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose Župan u obavljanju poslova iz samoupravnog 

drugi ovlašteni predlagatelji, djelokruga Županije ima pravo obustavit od primjene 
- donosi Poslovnik o radu župana i njegovih opći akt Županijske skupštine, ako ocijeni da je tim 

zamjenika, aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od 
- osniva stručna radna tijela, Skupštine da u roku 15 dana otkloni uočene 
- obavlja i druge poslove predviđene ovim nedostatke. Ako Skupština to ne učini, župan je dužan 

Statutom i drugim propisima. u roku osam dana o tome obavijestiti predstojnika 
Ureda državne uprave u Županiji i čelnika Središnjeg 
tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad 
zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
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Članak 61. Ako mandat župana prestaje u godini u kojoj 
se održavaju redoviti izbor, a prije njihovog 

Župan ima dva zamjenika, koji zamjenjuju održavanja dužnost župana do kraja mandata obavlja 
župana u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga zamjenik župana. 
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti. 

Članak 65.
Članak 62.

Župan i njegovi zamjenici mogu se razriješiti i 
Župan može u obavljanju određenih poslova u postupku propisanim člankom 21. ovog Statuta. 

iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time Ako na referendumu bude donesena odluka o 
ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje. razrješenju župana i njegovih zamjenika, mandat im 

Zamjenik župana je u slučaju iz stavke 1. prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada 
ovog članka dužan pridržavati se uputa župana i RH imenuje povjerenika Vlade RH za obavljanje 
postupat sukladno poslovniku o radu župana i poslova župana. 
zamjenika župana. 

VIII. Ostvarivanje prava pripadnika
Članak 63.  nacionalnih manjina 

Zamjenici župana svoju dužnost obavljaju Članak 66.
profesionalno. 

Pripadnici nacionalnih manjina u Brodsko-
posavskoj županiji sudjeluju u javnom životu i 

Članak 64. upravljanju lokalnim poslovima putem izabranih 
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. 

Županu i zamjenicima župana prestaje 
mandat po sili zakona:

Članak 67.
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u 

poslovne sposobnosti, Županiji sukladno Ustavnom zakonu o pravima 
- danom pravomoćnosti presude kojom je nacionalnih manjina imaju pravo: 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u - predlagati tijelima Županije mjere za 
trajanju dužem od jednog mjeseca, unapređenje položaja nacionalnih manjina 

- danom pravomoćnosti presude kojom je kao i davanje prijedloga općih akata kojima se 
osuđen radi kaznenog djela protiv slobode i uređuju ta pitanja,
prava čovjeka i građanina Republike - biti obaviješteni o pitanju o kome će 
Hrva tske  i  v r i jednos t i  zaš t ićen im raspravljati radno tijelo, a tiče se položaja 
međunarodnim pravom, nacionalne manjine.

- danom odjave prebivališta s područja 
Županije,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva, Članak 68.
- smrću. 

Župan je dužan u pripremi prijedloga općih 
Županijska skupština u roku osam dana od dana akata, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama 
nastupanja okolnosti iz stavka prvog ovog članka u kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina 
roku osam dana obavještava Vladu Republiku od izabranih vijeća i predstavnika nacionalnih 
Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora. manjina. 
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Članak 69. Članak 73.

Na području Županije pripadnici nacionalnih Radom upravnih tijela i službi upravljaju 
manjina imaju pravo koristiti  i isticati simbole i pročelnici. 
zastave nacionalnih manjina. Pročelnike upravnih tijela imenuje i 

Zastava nacionalne manjine može se uz razrješuje župan u skladu sa zakonom i općim aktima 
zastavu Republike Hrvatske i zastavu Županije isticati županijskih tijela. 
na poslovnim zgradama u kojima nacionalne manjine 
imaju sjedište i u svečanim prigodama značajnim za 
nacionalne manjine. Članak 74.

U obavljanju svojih poslova u području za 
Članak 70. koja su osnovana upravna tijela osobito: 

-  prate stanje, te predlažu poduzimanje 
Vijeće i predstavnici nacionalnih manjina odgovarajućih mjera, 

mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i - pripremaju nacrte akata, te izrađuju stručne 
znamenja svoje nacionalne manjine propisane svojim podloge i materijale, 
statutima i drugim aktima, javno objavljenim u -  obavljaju, odnosno nadziru provedbu općih 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. akata i utvrđene politike, te poduzimaju  

mjere propisane tim aktima, 
- pružaju stručnu pomoć gradskim i općinskim 

Članak 71. tijelima, te pravnim i fizičkim osobama,
- osiguravaju stručne i sve druge uvjete za rad 

U svečanim prigodama važnim za nacionalne župana, Županijske skupštine, županijskih 
manjine može se izvoditi i svečana pjesma nacionalne radnih tijela kao i drugih tijela kojima je 
manjine. osnivač Skupština ili župan,

Prije izvođenja svečane pjesme nacionalne - obavljaju i druge poslove koji su im povjereni 
manjine obvezatno se izvodi himna Republike propisima i općim aktima Skupštine i župana. 
Hrvatske. 

Županija osigurava sredstva za rad vijeća i 
predstavnika nacionalnih manjina. Članak 75.

U skladu s mogućnostima Županija 
financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga Županijska upravna tijela u provedbi općih 
nacionalnih manjina radi čuvanja i njegovanja akata donose pojedinačne akte kojima rješavaju o 
nacionalnog i kulturnog identiteta nacionalnih pravima, obvezama i pravnim interesima pravnih i 
manjina. fizičkih osoba. 

Županijska upravna tijela odlučuju o žalbama 
protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka 

IX. Upravna tijela Županije koje donose općinska i gradska upravna tijela, po 
postupku predviđenim Zakonom o općem upravnom 

Članak 72. postupku, ako posebnim zakonom nije određeno 
drugačije. 

Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih 
poslova iz samoupravnog djelokruga Županije, kao i 
poslova državne uprave prenijetih na Županiju, Članak 76.
osnivaju se upravna tijela Županije. 

Upravna tijela osnivaju se kao upravni odjeli i Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim 
stručne službe, čije se ustrojstvo i nazivi uređuju tijelima Županije obavljaju službenici i namještenici. 
odlukom o osnivanju, u skladu s ovim Statutom i Prava, obveze i odgovornosti kao i druga 
zakonom. pitanja od značaja za rad službenika i namještenika u 
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županijskim upravnim tijelima uređuju se posebnim - prihod od trgovačkih društava i drugih 
zakonom i Kolektivnim ugovorom. pravnih osoba u vlasništvu Županije nakon 

utvrđivanja dobiti, te prihodi od koncesija 
koje odobrava Županija, 

Članak 77. - prihodi od prodaje pokretnih i nepokretnih 
stvari u vlasništvu Županije, 

Sredstva za obavljanje djelatnosti upravnih - darovi, nasljedstva i legati, 
odjela i službi osiguravaju se u Proračunu Županije, - županijski porezi i dio zajedničkih poreza 
državnom proračunu i iz drugih izvora utvrđenih temeljenih na Zakonu o financiranju jedinica 
zakonom i odlukama Skupštine. lokalne samouprave i uprave, 

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

X. Imovina i financiranje Županije - novčane kazne, te oduzeta imovinska korist 
za prekršaje koje samostalno propiše 

Članak 78. Županijska skupština, 
- pomoć i dotacije Republike Hrvatske 

Sve pokretne i nepokretne stvari, te predviđene iz državnog proračuna, 
imovinska prava koja pripadaju Županiji, čine - naknade iz državnog proračuna za obavljanje 
imovinu Županije. poslova državne uprave koji su preneseni na 

Imovinom u vlasništvu Županije upravlja Županiju, 
brižno, po načelima dobrog gospodarenja Županijska - drugi prihodi utvrđeni zakonom.
skupština i župan u skladu  sa zakonom i ovim 
Statutom. 

Članak 81.

Članak 79. Svi prihodi i rashodi utvrđuju se u Godišnjem 
proračunu. 

O kupnji i prodaji nekretnina, te dionica i Skupština donosi Godišnji proračun za 
udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Županije sljedeću proračunsku godinu na prijedlog župana,  
odlučuje se na način i po postupku propisan posebnim prije početka godine za koju se Proračun donosi. 
zakonima. 

Županijska skupština nadzire rad župana u 
upravljanju imovinom, kojemu može davati naputke Članak 82.
za postupanje s imovinom. 

Župan izvješćuje Županijsku skupštinu o Prihodi Županije raspoređuju se Proračunom 
stanju imovine Županije najmanje jedanput godišnje. i koriste se za obavljanje poslova i ostvarivanje prava 

iz samoupravnog djelokruga Županije, te za stvaranje 
uvjeta za njihovo obavljanje. 

Članak 80.

Županija ima u okviru državne gospodarske Članak 83.
politike, svoje prihode kojima raspolaže u okviru 
samoupravnog djelokruga. U Proračunu se moraju iskazivati svi prihodi 

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

svezi s imovinom u vlasništvu Županije.
Prihodi Županije su osobito: Prihodi i rashodi Proračuna moraju biti 

- prihod od pokretnih i nepokretnih  stvari u uravnoteženi. 
njenom vlasništvu, 
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Proračun se izrađuje na način i po postupku razmjerno prihodima ostvarenim u istom razdoblju 
koji je utvrđen u Zakonu o Proračunu. prema Proračunu za prethodnu godinu, a najviše do  

ukupno ostvarenih prihoda bez primitaka. 
Ako se ni nakon proteka roka iz stavka 1. ovog 

Članak 84. članka ne donese Proračun, Županija može obavljati 
neophodne isplate tekućih izdataka u skladu s 

Sredstva Županije mogu se udruživati sa ovlaštenjima u izuzetnim okolnostima. 
sredstvima drugih jedinica lokalne samouprave radi 
ostvarivanja određenih zadaća iz samoupravnog 
djelokruga koje su od zajedničkog interesa. Članak 90.

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u 
Članak 85. cjelini je župan. 

Tijela Županije ne mogu donijeti nikakav akt, 
provedba kojega zahtjeva određena sredstva, ako ta Članak 91.
sredstva nisu i osigurana u Proračunu ili iz drugih 
izvora. Županijska skupština nadzire ukupno 

Predlagatelj takvog akta dužan je u prijedlogu materijalno i financijsko poslovanje Brodsko-
iskazati način osiguranja potrebnih sredstava. posavske županije. 

Članak 86. XI. Akti Županije 

Za provedbu Županijskog proračuna, župan je Članak 92. 
odgovoran Skupštini kojoj nakon isteka godine, 
podnosi prijedlog godišnjeg obračuna. Županijska skupština i župan na temelju 

prava i ovlasti utvrđenim zakonom i ovim Statutom 
donose opće i pojedinačne akte. 

Članak 87.

Skupština, uz Godišnji proračun na prijedlog Članak 93.
župana, donosi odluku o provedbi Proračuna u kojoj 
su sadržani uvjeti, način i postupak gospodarenja Županijska skupština donosi: Statut, 
prihodima i rashodima Županije. Poslovnik, Proračun, Odluku o izvršenju Proračuna, 

odluke, pravilnike i druge opće akte i zaključke. 

Članak 88.
Članak 94.

Ukoliko se Godišnji proračun za sljedeću 
godinu ne može donijeti prije početka godine za koju Župan u poslovima iz svog djelokruga donosi 
se donosi, uvodi se privremeno financiranje, i to odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za 
najduže za razdoblje od tri mjeseca. to ovlašten zakonom ili općim aktom Županijske 
 Odluku o privremenom financiranju donosi skupštine. 
Županijska skupština. 

Članak 95.
Članak 89.

Radna tijela Županijske skupštine donose 
Privremeno financiranje, obavlja se zaključke i preporuke. 
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Članak 96. Članak 101.

Župan osigurava izvršenje općih akata na Opći akti se prije stupanja na snagu objavljuju 
način i postupak propisan ovim Statutom, te obavlja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 
nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela. 

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja, a zbog osobito opravdanih 

Članak 97. razloga, općim aktom se može propisati da stupa na 
snagu danom objavljivanja u „Službenom vjesniku 

Upravna tijela Županije u izvršenju općih Brodsko-posavske županije“.
akata Županijske skupštine donose pojedinačne akte Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 
kojima rješavaju o pravima,  obvezama i pravnim 
interesima pravnih i fizičkih osoba. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog XII. Javnost rada 
članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, 
ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Članak 102.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom Djelovanje Županijske skupštine, župana i 
postupku i drugih propisa. upravnih tijela Brodsko-posavske županije je javno. 

U izvršenju općih akata Županijske skupštine Predstavnici udruga građana, građani i 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su predstavnici medija mogu pratiti rad Županijske 
odlukom Županijske skupštine u skladu sa zakonom, skupštine u skladu s odredbama Poslovnika 
povjerene javne ovlasti. Županijske skupštine. 

Članak 98. Članak 103.

Protiv pojedinačnih akata Županijske Javnost rada Županijske skupštine osigurava 
skupštine i župana, kojim se rješava o pravima, se: 
obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba, ako - javnim održavanjem sjednica, 
posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može - izvješćivanjem i napisima  u tisku i drugim 
se izjavit žalba, već se može pokrenuti upravni spor. oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

Članak 99. županije“ i na web stranicama Županije. 

Nadzor nad zakonitošću općih akata 
Županijske skupštine u njenom samoupravnom Članak 104.
djelokrugu obavlja Ured državne uprave u Županiji i 
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u Javnost rada župana osigurava se: 
svojem djelokrugu. - održavanjem redovitih  konferencija za tisak, 

- izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim 
oblicima javnog priopćavanja 

Članak 100. - objavljivanjem općih akata i drugih akata u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

Detaljnije odredbe o aktima Županije i županije“ i na web stranicama Županije.
postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom 
Županijske skupštine. 
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Članak 105. za Statut, Poslovnik i propise.  

Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice 
Županijske skupštine i drugih radnih tijela kad se Članak 110.
raspravlja o dokumentima koji su u skladu s posebnim 
propisima označeni povjerljivima. Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju 

Statuta Županije i zakona, usklađivat će se s 
odredbama ovog Statuta u roku 90 dana, a do tada 

XIII. Sprečavanje sukoba interesa primjenjivat će se u onim odredbama koje nisu u 
suprotnosti sa Statutom i zakonom. 

Članak 106. U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz 
stavka 1. ovog članka sa Statutom i zakonom 

Način djelovanja župana i zamjenika župana primjenjivat će se odredbe Statuta i zakona.  
u obavljanju dužnosti uređen je posebnim zakonom. 

Članak 111.
Članak 107.

Donošenjem i stupanjem na snagu ovog 
Županijska skupština posebnom odlukom Statuta prestaje važiti Statut Brodsko-posavske 

propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u županije sa svim izmjenama i dopunama („Službeni 
obnašanju javne vlasti, te uređuje sprečavanje sukoba vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 5/94, 6/95, 
interesa između privatnog i javnog interesa u 2/97, 10/97, 3/01, 9/01, 11/01, 4/03, 13/05, 2/06, 9/06, 
obnašanju javne vlasti. 23/07 i 3/08).

XIV. Prijelazne i završne odredbe Članak 112.

Članak 108. Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti posavske županije“. 
jedna trećina vijećnika Županijske skupštine, župan i 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

Prijedlog mora bit obrazložen, a podnosi se BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
predsjedniku Županijske skupštine.

Županijska skupština većinom glasova Klasa: 021-01/09-01/38
odlučuje hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj Urbroj: 2178/1-01-09-1
promjeni Statuta. 

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne  Predsjednik 
donese odluka da će se pristupiti raspravi o   Županijske skupštine 
predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može   Tomislav Vlajnić, dr.med., v.r.
ponovno stavit na dnevni red Skupštine prije isteka 
roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o 
prijedlogu. 

Članak 109.

Kada se promjene Statuta donose radi 
usklađivanja sa zakonskim odredbama o istima se 
odlučuje samo u jednom stupnju i na prijedlog Odbora 
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45. Višak/Manjak + Raspoloživa  sredstva
iz  prethodnih  godina + Neto
zaduživanje / Financiranje   -6.722.398,34

Na  temelju  članka  124.  Zakona  o  
prroačunu  ("Narodne  novine"  br.  96/03.)  i  članka  
21.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  Članak  2.
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-
pročišćeni  tekst,  23/07  i  3/08.),  Županijska  Proračun  Brodsko-posavske  županije  za  
skupština  Brodsko-posavske  županije  na  2.  2008.  godinu  donijela  je  Županijska  skupština  
sjednici  održanoj  16.  srpnja  2009.  godine,  donijela  Brodsko-posavske  županije  na  21.  sjednici  
je održanoj  21.  prosinca  2007.  godine  u  ukupnom  

iznosu  od  165.407.757,21 kn.
GODIŠNJI  OBRAČUN  PRORAČUNA Odluku  o  izmjenama  i  dopunama  

proračuna  Brodsko-posavske  županije  za  2008.  
 Brodsko-posavske  županije  za  2008.  godinu godinu  donijela  je  Županijska  skupština  na s vojoj  

28.  sjednici  održanoj  20.  studenoga  2008.  godine,  
temeljem  koje  je  Proračun  Brodsko-posavske  

Članak  1. županije  za  2008.  godinu  povećan  na  iznos  od  
168.032.184,62 kn  odnosno  za  1,59%  u  odnosu  na  

Godišnji  obračun  Proračuna  Brodsko- prethodni  plan.
posavske  županije  za  2008.  godinu  sastoji  se  od:

A. Računa  prihoda  i  rashoda Članak  3.

Prihodi  poslovanja 143.369.017,88 Ostvarenje  Proračuna  Brodsko-posavske  
Prihodi  od  prodaje županije  za  2008.  godinu  bilo  je,  kako  slijedi:
nefinancijske  imovine     1.206.185,97 Ukupni  prihodi  i  primici  ostvareni  su  u  

svoti  od  149.568.387,76 kn  što  predstavlja  89,01%  
Rashodi  poslovanja 123.685.289,66 godišnjeg  planiranog  iznosa.
Rashodi  za Ukupni  rashodi  i  izdaci  izvršeni  su  u  svoti  
nefinancijsku  imovinu   26.563.665,96 od  150.915.455,62 kn,  što  predstavlja  92/78%  

godišnjeg  plana.
Razlika - Višak/Manjak   -5.673.751,77 Razlika  između  ostvarenih  prihoda  i  

izvršenih  izdataka  Proračuna  Brodsko-posavske  
županije  za  2008.  godinu  u  iznosu  od  -

B. Rezultat  iz  prethodne  godine 1.347.067,86 kn  predstavlja  financijski  rezultat,  
odnosno  manjak  prihoda  nad  rashodima  koji  će  

Manjak  prihoda/Višak  prihoda   -5375.330,48 biti  pokriven  u  2009.  godini.

C. Račun  zaduživanja/Financiranja Članak  4.

Primici  od  financijske Izvješće  o  ostvarenim  prihodima  i  
imovine  i  zaduživanja    4.993.183,91 primicima  izvršenim  rashodima  i  izdacima  

Proračuna  Brodsko-posavske  županije  za  2008.  
Izdaci  za  financijsku  imovinu godinu  po  vrstama  prihoda  i  primitaka,  odnosno  
i  otplate  zajmova       666.500,00 rashoda  i  izdataka,  te  po  ekonomskoj,  

organizacijskoj  i  funkcijskoj  klasifikaciji  sastavni  
Neto  zaduživanje/Financiranje     4.326.683,91 je  dio  ovog  obračuna  Proračuna.
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Članak  5. Klasa  :  400-08/09-01/1
Urbroj:  2178/1-01-09-1

Ovaj  Godišnji  obračun  Proračuna  Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.
Brodsko-posavske  županije  za  2008.  godinu  stupa  
na  snagu  osam  dana  od  dana  objavljivanja  u  Predsjednik
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije". Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
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2.1.  Pregled  planiranih  i  ostvarenih  prihoda  i  primitaka  Proračuna
Brodsko-posavske  županije  za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  31.  prosinca  2009.  godine
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  2.2.  PREGLED PLANIRANIH I IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE (PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI)

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA  2008. GODINE 
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3.3.1.   PREGLED PLANIRANIH I IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE  RASPOREĐENIH 

U TEKUĆE I RAZVOJNE PROGRAME ZA RAZDOBLJE 
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA  2008. GODINE  - POSEBNI DIO 
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46.

Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko- Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  i  članka  49.  Poslovnika  Županijske  

23/07,  3/08)  i  članka  49.  Poslovnika  Županijske  
skupštine  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

skupštine  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst),  Županijska  
županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst),  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  održanoj  16.  srpnja  
skupština  je  na  2.  sjednici  održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela
2009.  godine  donijela

RJEŠENJE
RJEŠENJE

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

financije
I.

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

U  Odbor  za  gospodarstvo,  Proračun  i  
financije   Županijske  skupštine  biraju  se:- za  predsjednika:

Mario  Vučinić, dipl.iur.
- za  predsjednicu:

Zlatka  Čičić, dipl.oec.- za  potpredsjednicu:
Branka  Nikolić,oec.

- za  potpredsjednika:
Dalibor  Pudić, dipl.ing.- za  članove:

Ratimir  Santić, dipl.ing.
- za  članove:Dario  Pavić

Vladimir  Zuzija, ing.Josip Želinski
Dubravko  Kolundžić, dipl.ing.Davorin  Slišurić, dipl.iur.
Zvonimir  Laslo, dipl.ing.Šerif  Isaković, dipl.iur.
Marija  Tolić, dipl.oec.
Stjepan  Babić

II.

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

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

47.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJEKlasa  :  021-01/09-01/40

Urbroj:  2178/1-01-09-1
Klasa  :  021-01/09-01/41Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.Predsjednik

Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.
Predsjednik

Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.
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48. 49.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINABRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  021-01/09-01/42
Klasa  :  021-01/09-01/43Urbroj:  2178/1-01-09-1
Urbroj:  2178/1-01-09-1Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
PredsjednikTomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko- Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  i  članka  49.  Poslovnika  Županijske  23/07,  3/08)  i  članka  49.  Poslovnika  Županijske  
skupštine  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  skupštine  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst),  Županijska  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst),  Županijska  
skupština  je  na  2.  sjednici  održanoj  16.  srpnja  skupština  je  na  2.  sjednici  održanoj  16.  srpnja  
2009.  godine  donijela 2009.  godine  donijela

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  izboru  predsjednika,  potpredsjednika  i  o  izboru  predsjednika,  potpredsjednika  i  
članova Odbora  društvene  djelatnosti članova Odbora  stambeno-komunalne  poslove,  

prostorno  uređenje  i  zaštitu  okoliša

I.
I.

U  Odbor  za  društvene  djelatnosti 
Županijske  skupštine  biraju  se: U  Odbor  za  stambeno-komunalne  poslove,  

prostorno  uređenje  i  zaštitu  okoliša Županijske  
- za  predsjednicu: skupštine  biraju  se:

Vesna  Kolić-Klikić, prof.
- za  predsjednika:

- za  potpredsjednicu: Krunoslav  Hoffer, ing.arh.
Nives  Romanjek, prof.

- za  potpredsjednika:
- za  članove: Domagoj  Bartek, ing.

Zvjezdana  Grčević-Ćurković, dr.med.
Damir  Japundžić, dr.med. - za  članove:
Mario  Pejić, bacc. oec. Martin  Miloloža
Zvonimir  Markotić, prof. Vlatko  Krznarić
Klara  Šćuka, dipl.ing. Mato  Klarić, krim.

Katica  Mišković, dipl.ing.
Vinko  Kuzmić

II.
II.

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

Brodsko-posavske  županije".
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50. 51.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  021-01/09-01/47
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE Predsjednik

Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.
Klasa  :  021-01/09-01/44
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko- Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  i  članka  49.  Poslovnika  Županijske  23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
skupštine  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela
županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst),  Županijska  

RJEŠENJEskupština  je  na  2.  sjednici  održanoj  16.  srpnja  
2009.  godine  donijela

o  izboru  predsjednika,  potpredsjednika  i  
članova Komisije  za  stipendiranje s tudenataRJEŠENJE

o  izboru  predsjednika,  potpredsjednika  i  
I.članova Odbora za  međužupanijsku  i  

međudržavnu  suradnju
U  Komisiju  za  stipendiranje  studenata  

Županijske  skupštine  biraju  se:

I.
- za  predsjednika:

Vladimir  Štefanek, prof.U  Odbor  za  međužupanijsku  i  
međudržavnu  suradnju  Županijske  skupštine  biraju  

- za  potpredsjednika:se:
Dubravko  Kolundžić, dipl.ing.

- za  predsjednika:
- za  članove:Boro  Grubišić, dr.med.

Josip  Želinski
Dario  Pavić- za  potpredsjednika:
Milan  MarčevićVesna  Kolić-Klikić, prof.

- za  članove:
II.Zdravka  Kršan

Marko  Perković,  ing.el.
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  Vladimir  Zuzija, ing.

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  Petar  Bodrožić  Selak, oec.
Brodsko-posavske  županije".Đurđa  Aleksić, oec.

II.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
Brodsko-posavske  županije".
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52. 53.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  021-01/09-01/46
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
PredsjednikBRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

Klasa  :  021-01/09-01/45
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko- Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  izboru  predsjednika,  potpredsjednika  i  o  izboru  dva  člana
članova Komisije  za  odnose  s  vjerskim  Komisije  za  izbor  i  imenovanje

zajednicama

I.
I.

U  Komisiju  za  izbor  i  imenovanje  
U  Komisiju  za  odnose  s  vjerskim  Županijske  skupštine  biraju  se:

zajednicama  Županijske  skupštine  biraju  se:
- za  članove:

- za  predsjednicu: Jelena  Adrović, dipl.iur.
Branka  Nikolić, oec. Ivan  Sudić

- za  potpredsjednika:
Damir  Japundžić, dr.med.

II.
- za  članove:

Mario  Vučinić, dipl.iur. Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
prof.dr.sc. Stjepan  Aračić, dipl.ing. donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
Vinko  Kuzmić Brodsko-posavske  županije".

II.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
Brodsko-posavske  županije".
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54. 55.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  021-01/09-01/48
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

Na  temelju  članka  21.  Statuta  Brodsko- Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  

23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
RJEŠENJE održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

o imenovanju  tri  člana  u RJEŠENJE
Skupštinu  Hrvatske  zajednice  županija

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Tehničke  škole  Slavonski  Brod

I.

U  Skupštinu  Hrvatske  zajednice  županija  I.
imenuju  se:

Za  članove  Školskog  odbora  Tehničke  
1. Danijel  Marušić, dr.vet.med - župan škole  Slavonski  Brod  imenuje  se:
2. Tomislav  Vlajnić, dr.med. - predsjednik

Županijske  skupštine - iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
3. Ratimir  Santić, dipl.ing. - zamjenik suradnika  škole  na  prijedlog  Nastavničkog  vijeća

predsjednika  Županijske  skupštine 1. Mate  Ćurić
2. Nada  Galić

- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
II. vijeća  škole:

1. Marija  Sabolski
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  - u  ime  osnivača
Brodsko-posavske  županije". 1. Miroslav  Mazurek

2. Borislav  Kovačević
3. Ozren  Romanjek

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

Klasa  :  602-03/09-01/4
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

56.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/12
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

57.

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Gimnazije  Nova  Gradiška

I.

Za  članove  Školskog  odbora  Gimnazije  
Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Nova  Gradiška  imenuje  se:

obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-suradnika  škole  na  prijedlog  Nastavničkog  vijeća

1. Ljiljana  Ptačnik posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
2. Lahorka  Vidaković - Peterman 23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  

održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
vijeća  škole: RJEŠENJE
1. Ljiljana  Lukačević

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
- u  ime  osnivača Elektrotehničke  škole  Nova  Gradiška
1. Vesna  Smojver
2. Dubravka  Kit - Sremac
3. Nevenka  Milinčević I.

Za  č lanove   Školskog  odbora   
Elektrotehničke  škole  Nova  Gradiška imenuje  se:
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- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
suradnika  škole  na  prijedlog  Nastavničkog  vijeća
1. Aleksandar  Jović
2. Josip  Šarić Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  

obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
vijeća  škole:

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
1. Anđa  Hace

posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  - u  ime  osnivača
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela1. Dario  Marenić

2. Bernard  Kurjaković
RJEŠENJE3. Milan  Mateša

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Industrijsko-obrtničke  škole  Nova  GradiškaII.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
I.vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  

imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
Za  članove  Školskog  odbora  Industrijsko-konstituiranja  Školskog  odbora.

obrtničke  škole  Nova  Gradiška  imenuje  se:Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  

- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.
suradnika  škole  na  prijedlog  Nastavničkog  vijeća
1. Darko  Šifner
2. Ljiljana  BigovićIII.

- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
vijeća  škole:donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
1. Marko  DerežaninBrodsko-posavske  županije".

- u  ime  osnivača
1. Željko  Smojver
2. Damir  Nikić
3. Mirko  Golovrški

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

58.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/13
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.
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ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/11
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

59.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/10
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

60.

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Srednje  škole  "Matija  Antun  Relković"

Slavonski  Brod

I.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Za  članove  Školskog  odbora  Srednje  škole  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  "Matija  Antun  Relković"  Slavonski  Brod  imenuje  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-se:
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
suradnika  škole  na  prijedlog  Nastavničkog  vijeća 23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
1. Ivica  Opačak održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela
2. Slavko  Marčinko

RJEŠENJE
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
vijeća  škole: o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
1. Jasenka  Lukić Gimnazije  "Matija  Mesić"  Slavonski  Brod

- u  ime  osnivača
1. Mato  Klarić I.
2. Slavica  Lemaić
3. Stipo  Zirdum Za  članove  Školskog  odbora  Gimnazije  

"Matija  Mesić"  Slavonski  Brod  imenuje  se:
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- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
suradnika  škole  na  prijedlog  Nastavničkog  vijeća
1. Mirta  Benović
2. Jozefina  Sljepčević Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  

obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
vijeća  škole:

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
1. Sunčica  Lovrić - Mihić

posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  - u  ime  osnivača
sjednici  održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela1. Lidija  Pačić

2. Dragutin  Raguž
RJEŠENJE3. Dubravka  Nikolaš

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Ekonomsko-birotehničke  školeII.

Slavonski  Brod

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  

I.imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Za  članove  Školskog  odbora  Ekonomsko-Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
birotehničke  škole  Slavonski  Brod imenuje  se:roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  

kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.
- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
suradnika  škole  na  prijedlog  Nastavničkog  vijeća
1. Nada  LovrićIII.
2. Dajana  Knežević

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
vijeća  škole:Brodsko-posavske  županije".
1. Nataša  Bušić

- u  ime  osnivača
1. Jadranka  Bilić
2. Mario  Pejić
3. Igor  Špicer

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

61.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/9
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.
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ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/8
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

62.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/7
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

63.

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  
sjednici  održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Srednje  medicinske  škole

Slavonski  Brod

I.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
Za  članove  Školskog  odbora  Srednje  

obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  medicinske  škole  Slavonski  Brod  imenuje  se:
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  suradnika  škole  na  prijedlog  Nastavničkog  vijeća

1. Ivanka  Alaber 23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  
2. Suzana  Maurer sjednici  održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  RJEŠENJE
vijeća  škole:
1. Jelena  Ivaniš o  imenovanju  članova  Školskog  odbora

Obrtničke  škole  Slavonski  Brod
- u  ime  osnivača
1. Jasminka  Čampa
2. Ninoslav  Ljubičić I.
3. Julijana  Valenta

Za  članove  Školskog  odbora  Obrtničke  
škole  Slavonski  Brod  imenuje  se:
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- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
suradnika  škole  na  prijedlog  Nastavničkog  vijeća
1. Kristina  Klinc
2. Katica  Rajić-Stojanović Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  

obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
vijeća  škole:

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
1. Vlatko  Krznarić

posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  - u  ime  osnivača
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela1. Dubravka  Kovačević

2. Josip  Pavić
RJEŠENJE3. Antun  Sabolski

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Industrijsko-obrtničke  školeII.

Slavonski  Brod

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  

I.imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Za  članove  Školskog  odbora  Industrijsko-Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
obrtničke  škole  imenuje  se:roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  

kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.
- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
suradnika  škole  na  prijedlog  Nastavničkog  vijeća
1. Anto  JurićIII.
2. Ljubica  Mašić

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
vijeća  škole:Brodsko-posavske  županije".
1. Ivica  Perković

- u  ime  osnivača
1. Zdravko  Grčević
2. Đuro  Nikolić
3. Paula  Vdovjak

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

64.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/6
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.
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ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/5
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

65.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/14
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

66.

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Osnovne  škole  "Ljudevit  Gaj"  Lužani

I.

Za  članove  Školskog  odbora  "Ljudevit  
Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  

Gaj"  Lužani  imenuje  se:
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  1. Štefica  Marković

2. Lidija  Ervaćinović 23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
vijeća  škole: RJEŠENJE
1. Silvana  Ergović

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
- u  ime  osnivača Osnovne  škole  "Viktor  Car  Emin"
1. Mladen  Sudar Donji  Andrijevci
2. Željka  Kajmić
3. Dominik  Milinković

I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
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škole  "Viktor  Car  Emin"  Donji  Andrijevci  
imenuje  se:

- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
1. Darija  Petrović novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
2. Josip  Mažar

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  - iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  vijeća  škole:
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela1. Željko  Turina

RJEŠENJE- u  ime  osnivača
1. Ivan  Zorić

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora2. Nenad  Ljubojević
Osnovne  škole  "Ljudevit  Gaj"  Nova  Gradiška3. Jozo  Tomić

I.II.

Za  članove  Školskog  odbora  "Ljudevit  Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
Gaj"  Nova  Gradiška  imenuje  se:vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  

imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  konstituiranja  Školskog  odbora.
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijećaMandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
1. Kosjenka  Čalušićroditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
2. Franjo  Barićkada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
vijeća  škole:III.
1. Bernardin  Trnka

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
- u  ime  osnivačadonošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
1. Marko  KovreBrodsko-posavske  županije".
2. Nada  Sokoć  Šerić
3. Miroslav  Marić

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

67.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/8
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.
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ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/5
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

68.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/11
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

69.

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Osnovne  škole  "Josip  Kozarac"

Slavonski  Šamac

I.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  škole  "Josip  Kozarac"  Slavonski  Šamac  imenuje  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-se:
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća 23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  
1. Josip  Galović sjednici  održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela
2. Pero  Popić

RJEŠENJE
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
vijeća  škole: o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
1. Vera  Branković Osnove  škole  "Augusta  Šenoe"

Gundinci
- u  ime  osnivača
1. Franca  Janković
2. Tatjana  Jakšić I.
3. Vera  Bošnjak

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
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škole  "Augusta  Šenoe"  Gundinci  imenuje  se:

- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
1. Miroslav  Kršić obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
2. Barica  Lučić novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  

posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  vijeća  škole:
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  1. Marina  Bikić
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

- u  ime  osnivača
RJEŠENJE1. Željko  Škripek

2. Miljenko  Neretljak
o  imenovanju  članova  Školskog  odbora3. Antun  Šoštar

Osnovne  škole  "Vjekoslav  Klaić"
Garčin

II.

I.Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
škole  "Vjekoslav  Klaić"  Garčin  imenuje  se:konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijećakada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.
1. Ivan  Živić
2. Božidar  Bosančić

III.
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
vijeća  škole:Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
1. Antun  Katalinićdonošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  

Brodsko-posavske  županije".
- u  ime  osnivača
1. Dalibor  Dančo
2. Dejan  Kljajić
3. Filip  Šuća

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

70.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/9
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.
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ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/10
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

71.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/12
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

72.

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Osnovne  škole  Sikirevci,  Sikirevci

I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  

škole  Sikirevci,  Sikirevci  imenuje  se:
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  1. Terezija  Štrljić

2. Đuro  Zetović 23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
vijeća  škole: RJEŠENJE
1. Eva  Lekić

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
- u  ime  osnivača Osnovne  škole  "Dr.  Stjepan  Ilijašević"
1. Marija  Maratović Oriovac
2. Anto  Vrbić
3. Josip  Dujak

I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
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škole  "Dr.  Stjepan  Ilijašević"  Oriovac  imenuje  se:

- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
1. Ranka  Banoža obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
2. Mare  Barilar novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  

posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  vijeća  škole:
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  1. Danijela  Perković
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

- u  ime  osnivača
RJEŠENJE1. Dubravka  Šikić

2. Vera  Koporčić
o  imenovanju  članova  Školskog  odbora3. Tanja  Hemen

Osnovne  škole  "Ivan  Meštrović"
Vrpolje

II.

I.Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
škole  "Ivan  Meštrović"  Vrpolje  imenuje  se:konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijećakada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.
1. Jelena  Turčić
2. Miroslav  Zmaić

III.
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
vijeća  škole:Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
1. Terezija  Slobođanacdonošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  

Brodsko-posavske  županije".
- u  ime  osnivača
1. Darko  Cindrić
2. Josip  Gagulić
3. Josip  Čivić

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

73.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/13
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.
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ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/15
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

74.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/4
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

75.

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Osnovne  škole  "Ivan  Mažuranić"  Sibinj

I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  

škole  "Ivan  Mažuranić"  Sibinj  imenuje  se:
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  1. Hrvoje  Andrić

2. Anita  Mirosavljević 23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
vijeća  škole: RJEŠENJE
1. Josip  Peh

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
- u  ime  osnivača Osnovne  škole  "Mato  Lovrak"
1. Marijana  Pavlik Nova  Gradiška
2. Pero  Janković
3. Martin  Miloloža

I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
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škole  "Mato  Lovrak"  Nova  Gradiška  imenuje  se:

- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
1. Ivica  Đikić obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
2. Jasna  Jedličko novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  

posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  vijeća  škole:
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  1. Dražen  Oršulić
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

- u  ime  osnivača
RJEŠENJE1. Ivan  Adžić

2. Ankica  Batori
o  imenovanju  članova  Školskog  odbora3. Nikola  Pleša

Osnovne  škole  "Ante  Starčević"
Rešetari

II.

I.Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
škole  "Ante  Starčević"  Rešetari  imenuje  se:konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijećakada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.
1. Blaženka  Logožar
2. Marijan  Vuković

III.
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
vijeća  škole:Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
1. Ana  Turkaljdonošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  

Brodsko-posavske  županije".
- u  ime  osnivača
1. Darinko  Bešlić
2. Branko  Gogić
3. Marko  Ivanetić

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

76.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/6
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.
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ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/23
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

77.
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/24
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

78.

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Osnovne  škole  "Vladimir  Nazor"

Adžamovci

I.
Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  

obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-škole  "Vladimir  Nazor"  Adžamovci  imenuje  se:
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  - iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  

suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća 23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
1. Kristina  Marjanović održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela
2. Ivan  Adžić

RJEŠENJE
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
vijeća  škole: o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
1. Željka  Lalić Osnovne  škole  Markovac,  Vrbova

- u  ime  osnivača
1. Miroslav  Gospočić I.
2. Marko  Blažević
3. Dražen  Lalić Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  

škole  Markovac,  Vrbova  imenuje  se:
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- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća
1. Jaroslav  Šeba
2. Anka  Špehar Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  

obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
vijeća  škole:

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
1. Ivan  Jurčević

posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  - u  ime  osnivača
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela1. Stanislava  Rastić  Dropulić

2. Marija  Klarić
RJEŠENJE3. Katarina  Projs

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Osnovne  škole  "Ivan  Goran  Kovačić"  II.

Staro  Petrovo  Selo

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  

I.imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
škole  "Ivan  Goran  Kovačić"  Staro  Petrovo  Selo  roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
imenuje  se:kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijećaIII.
1. Marija  Mikanović
2. Mato  ŠimunovićOvo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  Brodsko-posavske  županije".
vijeća  škole:
1. Nedjeljka  Arić

- u  ime  osnivača
1. Sandra  Spidlich
2. Zoran  Mikić
3. Mladen  Bošnjaković

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

79.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/26
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.
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Brodsko-posavske  županije". II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Osnovne  škole  "Ivan  Filipović"

Velika  Kopanica

I.
Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  

obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-škole  "Ivan  Filipović"  Velika  Kopanica  imenuje  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-se:
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  - iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  

suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela
1. Antun  Matasović
2. Slavica  Heđi RJEŠENJE

- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
vijeća  škole: Osnovne  škole  "Stjepan  Radić"  Oprisavci
1. Željka  Munjiza

- u  ime  osnivača
1. Jelena  Mijatović I.
2. Marko  Borić
3. Zoran  Križanac Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/25
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

80.
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/16
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

81.
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škole  "Stjepan  Radić"  Oprisavci  imenuje  se:

- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
1. Lidija  Katalinić obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
2. Goran  Vuković novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  

posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  vijeća  škole:
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  1. Mijo  Nikolić
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

- u  ime  osnivača
RJEŠENJE1. Stjepan  Novoselović

2. Ivica  Luketić
o  imenovanju  članova  Školskog  odbora3. Matej  Kolobarić
Osnovne  škole  "Matija  Gubec"  Cernik

II.
I.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  

škole  "Matija  Gubec"  Cernik  imenuje  se:imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijećaroditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
1. Martina  Valešićkada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.
2. Zoran  Dorontić

- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  III.
vijeća  škole:
1. Suzana  SzaboOvo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
- u  ime  osnivačaBrodsko-posavske  županije".
1. Jelena  Vuk
2. Marijana  Majetić
3. Stjepan  Kruljac

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

82.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/17
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.
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ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/18
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

83.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/19
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

84.

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  
sjednici  održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Osnovne  škole  "Matija  Antun  Relković"

Davor

I.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  škole  "Matija  Antun  Relković"  Davor  imenuje  se:
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  

suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
1. Jelena  Jakirčević 23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  
2. Marijan  Matošević sjednici  održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  RJEŠENJE
vijeća  škole:
1. Vesna  Tomić o  imenovanju  članova  Školskog  odbora

Osnovne  škole  Dragalić,  Dragalić
- u  ime  osnivača
1. Nedjeljko  Šišić
2. Dragan  Matošević I.
3. Ivica  Gelemanović

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
škole  Dragalić,  Dragalić  imenuje  se:
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- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća
1. Zlatko  Galetić
2. Nikolina  Bičani Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  

obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
vijeća  škole:

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
1. Julijana  Modrić

posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  - u  ime  osnivača
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela1. Martina  Vonić

2. Zdravko  Marijanović
RJEŠENJE3. Antun  Karlik

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Osnovne  škole  "Antun  Mihanović"  II.

Nova  Kapela,  Batrina

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  

I.imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
škole  "Antun  Mihanović"  Nova  Kapela,  Batrina  roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
imenuje  se:kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijećaIII.
1. Lidija  Grozdanović
2. Maja  ČavićOvo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  Brodsko-posavske  županije".
vijeća  škole:
1. Ljiljana  Klobučar

- u  ime  osnivača
1. Ljubica  Kulež
2. Dinko  Benakić
3. Josip  Čuturić

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

85.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/20
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.
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Brodsko-posavske  županije". II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  
održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela

RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
Osnovne  škole  Okučani,  Okučani

I. Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-škole  Okučani,  Okučani  imenuje  se:
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  - iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
23/07,  3/08)  Županijska  skupština  je  na  2.  sjednici  suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća

1. Brankica  Korać održanoj  16.  srpnja  2009.  godine  donijela
2. Draženka  Potočki

RJEŠENJE
- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
vijeća  škole: o  imenovanju  članova  Školskog  odbora
1. Marijana  Marjanović Osnovne  škole  "Antun  Matija  Relković"

Bebrina
- u  ime  osnivača
1. Ana  Otopal
2. Željko  Klarić I.
3. Stjepan  Margaletić

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/21
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
86.

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-03/09-01/22
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009.

Predsjednik
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

87.
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škole  "Antun  Matija  Relković"  Bebrina  imenuje  
se:

- iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  
suradnika  škole  na  prijedlog  Učiteljskog  vijeća
1. Goran  Vračić
2. Željka  Bjelobradić

- iz  reda  roditelja na  prijedlog  Roditeljskog  
vijeća  škole:
1. Josip  Ćosić

- u  ime  osnivača
1. Zlatko  Geža
2. Luka  Grgić
3. Željko  Has

II.

Članovi  Školskog  odbora  imenuju  se  na  
vrijeme  od  četiri  godine  i  mogu  biti  ponovno  
imenovani,  a  mandat  članova  teče  od  dana  
konstituiranja  Školskog  odbora.

Mandat  članova  Školskog  odbora  iz  reda  
roditelja  prestaje  najkasnije  u  roku  60  dana  od  
kada  je  prestalo  školovanje  učenika  u  školi.

III.

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

- akti  župana:

88.

Na  temelju  članka  84.  Zakona  o  
prostornom  uređenju  i  gradnji  ("Narodne  novine"  
br.  76/07,  38/09)  i  članka  35.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst  i  
23/07),  župan  Brodsko-posavske  županije  donosi

ZAKLJUČAK

o  utvrđivanju  Prijedloga  izmjena  i  dopuna  
Prostornog  plana  Brodsko-posavske  županije

I.

Na  temelju  Izvješća  o  prethodnoj  raspravi  
i  Nacrta  prijedloga  plana  utvrđuje  se  Prijedlog  
izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana  Brodsko-
posavske  županije,  koji  se  sastoji  od  tekstualnog  i  
grafičkog  dijela,  te  sažetka  za  javnost,  a  sastavni  
je  dio  ovog  Zaključka.

II.

Prijedlog  izmjena  i  dopuna  Prostornog  
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA plana  Brodsko-posavske  županije  upućuje  se  na  

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE javnu  raspravu  sukladno  važećem  Zakonu.
Za  provođenje  javne  rasprave  zadužuje  se  

Klasa  :  602-03/09-01/7 nositelj  izrade  plana:  Upravni  odjel  za  
Urbroj:  2178/1-01-09-1 graditeljstvo  i  prostorno  uređenje  Brodsko-
Slavonski  Brod,  16.  srpnja  2009. posavske  županije.

Predsjednik III.
Tomislav  Vlajnić,dr.med., v.r.

Ovaj  Zaključak  će  se  objaviti  u  
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  350-01/09-01/1
Urbroj:2178/1-11-01/09-1
Slavonski  Brod,  17.  srpnja  2009.

Župan:  
Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.
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- ostali  akti: Kandidat  Mato  Gavran

žiro  račun  SDP-a  dotacija 115.927,00 kn
89. prihod  iz  dotacije  za  izbornu

promidžbu  za  župana  BPŽ    10.000,00 kn

Na  temelju  članka  32.  Zakona  o  izborima  Zamjenici  kandidata  Krunoslav  Hoffer  i  Ratimir  
načelnika,  gradonačelnika,  župana  i  gradonačelnika  Santić  nisu  imali  troškova  za  izbornu  promidžbu
grada  Zagreba  ("Narodne  novine"  br.  109/07  i  ________________________________________
125/08)  Županijsko  izborno  povjerenstvo  Brodsko-
posavske  županije  objavljuje UKUPNO: 125.927,00 kn

ZAVRŠNO  IZVJEŠĆE
3. kandidat  Danijel  Marušić, dr.vet.med.

o  izvorima  i  visini  sredstava  za  izbornu  - zamjenik  kandidata  Davor  Vlaović, 
promidžbu dipl.ing.

- zamjenica  kandidata  Ružica  Vidaković, oec

Kandidati  i  zamjenici  kandidata  za  izbor  Hrvatska  demokratska  zajednica - HDZ
župana  Brodsko-posavske  županije  dostavili  su  Hrvatska s eljačka  stranka - HSS
Završno  izvješće  o  izvorima  i  visini  sredstava  Hrvatska  socijalno-liberalna  stranka - HSLS
utrošenih  za  izbornu  promidžbu,  kako  slijedi: Hrvatska  stranka  umirovljenika - HSU

1. kandidat  Dubravko  Kolundžić, dipl.ing. Kandidat  Danijel  Marušić, dr.vet.med.
- zamjenik  kandidata  Damir  Japundžić, 

dr.med žiro  račun  HDZ-a - dotacija 103.965,26 kn
- zamjenik  kandidata  Saša  Šnajder, ing. prihod  iz  dotacije  za  izbornu

promidžbu  za  župana BPŽ
Hrvatski  demokratski  savez  Slavonije  i  Baranje - 
HDSSB Zamjenik  kandidata Davor  Vlaović,dipl.ing.

žiro  račun  HSS-a - dotacija   50.000,00 kn
Napomena:  Financijsko  izvješće  o  izvorima  i  visini  
sredstava  za  troškove  izborne  promidžbe  HDSSB  Zamjenica  kandidata  Ružica  Vidaković, oec
dostavio  objedinjeno  za  sve  razine  neposrednog  žiro  račun  HSLS-a  - dotacija   20.000,00 kn
izbora  župana,  gradonačelnika  Slavonskog  Broda  i  
Nove  Gradiške  i  načelnika  općina:  Oriovac,  
Bukovlje,  Gornja  Vrba,  Velika  Kopanica,  Garčin,  4. kandidat  Tomislav  Vlajnić, dr.med.
Oprisavci,  Nova  Kapela,  Donji  Andrijevci,  - zamjenik  kandidata  Damibor Pudić, dipl.ing
Rešetari,  Sibinj  i  Vrbje  u  iznosu  od  598.000,00 kn. - zamjenik  kandidata  Marijan  Pandurić, 

dipl.oec.

2. kandidat  Mato  Gavran Hrvatska  stranka  prava - HSP
- zamjenik  kandidata  Krunoslav  Hoffer, 

ing.arh. Kandidat  i  zamjenici  kandidata  nisu  
- zamjenik  kandidata  Ratimir  Santić, dipl.ing. dostavili  izvješće  o  izvorima  i  visini  sredstava  za  

izbornu  promidžbu.
Socijaldemokratska  partija  Hrvatske - SDP
Hrvatska  narodna  stranka - Liberalni  demokrati  Predsjednik
(HNS) Županijskog  izbornog  povjerenstva
Demokratski  centar - DC Zlatko  Mirković, dipl.iur.
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97. - prihod  od  donacija  fizičkih  osoba
47.744,00 kn

3. Podaci  primljeni  od  kandidata  za  
Na  temelju  članka  32.  Zakona  o  izborima  gradonačelnika  Bore  Grubišića, dr.med.,  Slavice  

načelnika,   gradonačelnika,   župana  i   Lemaić,uč.r.n.  i  Igora  Špicera,ing.el.teh.
gradonačelnika  grada  Slavonskog  Broda  - prihod  od  donacija  fizičkih  osoba
("Narodne  novine"  br.  109/07  i  125/08)  Gradsko  436.364,00 kn
izborno  povjerenstvo  grada  Slavonskog  Broda  - prihod  od  donacija  pravnih  osoba
objavljuje 161.700,00 kn

Ukupno: 598.064,00 kn
ZAVRŠNO  IZVJEŠĆE 4. Kandidat  Dragutin  Križanović, dr.med.  i  

zamjenici  kandidata  Ivica  Perković  i  Zoran  
o  izvorima  i  visini  sredstava  za  izbornu  Butorac  nisu  dostavili  završno  izvješće  o  izvorima  

promidžbu  kandidata  i  zamjenika  kandidata  i  visini  sredstava  utrošenih  za  izbornu  promidžbu.
za  gradonačelnika  grada  Slavonskog  Broda 5. Podaci  primljeni  od  kandidata  za  

gradonačelnika  prof.dr.sc. Roberta  Lujića  i  
zamjenika  kandidata  Slavice  Nikšićprof.  i  Hrvoja  

I. Šulentića,dipl.ing.
- prihodi  iz  sredstava  Gradskog  odbora  

Gradsko  izborno  povjerenstvo  grada  SDP-a 9.000,00 kn
Slavonskog  Broda  pripremilo  je  ovo  Izvješće  na  6. Podaci  primljeni  od  kandidata  za  
temelju  primljenih  podataka  o  izvorima  i  visini  gradonačelnika  dr.sc.  Nikice  Stevanovića  i  
sredstava  utrošenih    za  izbornu  promidžbu  zamjenika  kandidata  Ljubice  Maksimčuk, ing.  i  
kandidata  i  zamjenika  kandidata  za  gradonačelnika  Gorana  Rukavine,dipl.ing.
grada  Slavonskog  Broda. - prihod  od  donacija  za  kandidata  za  

Primljeni  podaci  su  poredani  abecednim  gradonačelnika  dr.sc.  Nikice  Stevanovića
redom  kandidata. 63.331,79 kn

- prihod  od  donacija  za  kandidata  za  
II. zamjenika  gradonačelnika  Ljubicu  

Maksimčuk,ing
1. Kandidat  Petar  Bašić, dipl.povjesničar  i  15.160,00 kn
zamjenici  kandidata  dr.sc.  Mario  Bandić, dipl.ing. 
fizike  i  Andrej  Krijan, ing.građ.  nisu  dostavili  Klasa  :  013-01/09-01/29
završno  izvješće  o  izvorima  i  visini  sredstava  Urbroj:  2178/01-07-09-1
utrošenih  za  izbornu  promidžu. Slavonski  Brod,  23. s rpnja  2009.
2. Podaci  primljeni  od  kandidata  za  
gradonačelnika  Mirka  Duspare, dr.med.  i  Predsjednica
zamjenika  kandidata  Ilijane  Vrbat  Pejić  i  Zorana  Gradskog  izbornog  povjerenstva
Ivanovića Draženka  Ilak, dipl.iur., v.r.

GRAD
SLAVONSKI  BROD
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OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

16. V

Stanje žiro računa na dan 30. 6. 2009. iznosi 
268.128  kn. Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona  o 

proračunu («Narodne novine» br. 87/08) i članka 33. 
Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik 

VIBrodsko  posavske županije“ br. 7/04 i 13/05), 
 Općina Donji Andrijevci nije primala niti Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na  3. 
davala zajmove. sjednici održanoj  20. 7. 2009. godine donosi:

ODLUKU
VII

o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna
Izvršenje Proračuna po proračunskim Proračuna općine Donji  A ndrijevci

stavkama vidljivo je iz priložene tabele.za razdoblje od 1. 1. - 30. 6. 2009. godinu
Sastojak Polugodišnjeg obračuna  Proračuna 

za 2009. godinu je:
- Usporedni pregled planiranih i ostvarenih I
prihoda i rashoda 

Ovom Odlukom prihvaća se Polugodišnji 
VIIIobračun Proračuna općine Donji Andrijevci za 

razdoblje od  1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom 

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

Polugodišnjim obračunom Proračuna za 
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI2009. godinu utvrđeni su: Prihodi poslovanja:            

OPĆINSKO VIJEĆE2.177.779  kn.

Klasa: 400-01/09-01/9
Urbroj: 2178/04-01-09-1III
Donji Andrijevci,  20. 7. 2009. god.

Rashodi prema pozicijama Proračuna  
Predsjednikutvrđeni su u iznosu od  3.967.583  kn.   

Stanko Ćorić, v.r.

IV

Razlika između raspoloživih prihoda i 
rashoda iznosi 1.789.804 kn što ujedno predstavlja 
manjak  prihoda.  
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17. Članak 3.

Općina  Donji Andrijevci je pravna osoba.
Na temelju članka 135. Ustava Republike Sjedište općine Donji Andrijevci je u Donjim 

Hrvatske (“Narodne novine“ br. 41/01-pročišćeni Andrijevcima, Trg kralja Tomislava broj 5.
tekst), članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 
33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05., II. OBILJEŽJA OPĆINE
109/07., 125/08. i 36/09.) Općinsko vijeće općine 
Donji Andrijevci na 3. sjednici održanoj 20.7.2009. Članak 4.
godine, donosi

Općina Donji Andrijevci ima grb i zastavu.
STATUT Grb općine Donji Andrijevci  je u obliku trokutasto-

općine Donji Andrijevci srcolikog štita, a sastoji se od jednog polja plave boje 
na kojem se nalazi zlatno-srebrna tamburica 
smještena koso-udesno.

I. OPĆE ODREDBE Zastava općine Donji Andrijevci je jednobojna, tamno 
plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb 

Članak 1. općine Donji Andrijevci je smješten u sredini zastave 
na sjecištu dijagonala, a obrubljen je zlatnim rubom 

Ovim Statutom uređuju se obilježja općine Donji (trakom)  obostrano.
Andrijevci, javna priznanja, suradnja s drugim Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) tradicija i dostojanstvo općine Donji Andrijevci .
samouprave, zaštita pripadnika nacionalnih manjina, O korištenju grba i zastave Općinsko vijeće donosi 
samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje posebnu odluku .
građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, 
mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici 
konzultiranja građana, provođenje referenduma u Članak 5.
pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i 
rad javnih službi, te druga pitanja važna za Dan općine Donji Andrijevci obilježava se na Dan 
ostvarivanje prava i obveza općine Donji Andrijevci . državnosti Repbulike Hrvatske.

Članak 2. III. JAVNA PRIZNANJA

Općina Donji Andrijevci je jedinica lokalne Članak 6.
samouprave na području utvrđenom Zakonom o 
područjima županija, gradova i općina u Republici Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci može 
Hrvatskoj. pojedinu osobu koja je zaslužna za općinu proglasiti 
Općina Donji Andrijevci obuhvaća područja naselja: počasnim građaninom.
Donji Andrijevci, Staro Topolje, Novo Topolje i Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze. 
Sredanci. Počast  se može opozvati ako se počastvovani pokaže 
Granice područja općine Donji Andrijevci idu nedostojnim počasti.
katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze 
unutar područja.
Granice općine Donji Andrijevci mogu se mijenjati na Članak 7.
način i po postupku koji su propisani zakonom.

Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci odlučuje o 
dodjeli javnih priznanja općine Donji Andrijevci .
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci posebnom 
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odlukom uređuje nazive javnih priznanja, uvjete za nacionalnih manjina i posebnim zakonima.
dodjeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i oblike,  Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se jednakost 
kriterij i postupovnost njihove dodjele, te tijela koje pred zakonom i jednaka pravna zaštita.
provode postupak i dodjeljuju priznanja.

Članak 12.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 

LOKALNE I PODRUČNE  Općina Donji Andrijevci će se zalagati za održavanje i 
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE razvijanje kulture pripadnika nacionalnih manjina, te 

očuvanje bitnih sastojnica njihove samobitnosti, 
Članak 8. odnosno njihove vjere, jezika, tradicije i kulturne 

baštine.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
općina Donji Andrijevci uspostavlja i održava Članak 13.
suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u 
zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i Sa ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja 
međunarodnim ugovorima. nacionalnih manjina na području općine Donji 

Andrijevci pripadnici nacionalnih manjina biraju, na 
način i pod uvjetima propisanih Ustavnim zakonom o 

Članak 9. pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi 
sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih 
suradnje, odnosno sklapanju sporazuma (ugovora, manjina u općini.
povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim 
jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da 
postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje VI. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak Članak 14.
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća. Općina Donji Andrijevci samostalna je u odlučivanju 

u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i 
podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti 

 Članak 10. ovlaštenih državnih tijela.

 Sporazum o suradnji općine Donji Andrijevci i općine 
ili grada druge države objavljuje se u „Službenom Članak 15.
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Općina Donji Andrijevci obavlja poslove lokalnog 
značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe 

V. ZAŠTITA PRIPADNIKA građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni 
NACIONALNIH MANJINA državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose 

na:
Članak 11.

- uređenje naselja i stanovanje,
 Pripadnici nacionalnih manjina koji žive na području - prostorno i urbanističko planiranje,
općine Donji Andrijevci ostvaruju, jednako kao i - komunalno gospodarstvo,
drugi građani Republike Hrvatske, prava i slobode - brigu o djeci,
utvrđene Ustavom Republike Hrvatske, te prava i - socijalnu skrb,
slobode propisane Ustavnim zakonom o pravima - primarnu zdravstvenu zaštitu,
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- odgoj i osnovno obrazovanje, Članak 18.
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača, Lokalni referendum se može raspisat radi odlučivanja 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg 
- promet na svom području, akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja 
- protupožarnu i civilnu zaštitu i stanovnika o promjeni područja općine kao i o drugim 
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. pitanjima određenim zakonom.

Lokalni referendum na temelju odredaba zakona i 
Općina Donji Andrijevci obavlja poslove iz ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.
samoupravnog djelokruga sukladno posebnim Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz referenduma može dati jedna trećina članova 
stavka 1. ovog članka. Općinskog vijeća, općinski načelnik, polovina 
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se mjesnih odbora na području općine Donji Andrijevci i 
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i općinskog 20% birača upisanih u birački popis općine.
načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.
Članak 16.

Referendum se može raspisati radi razrješenja 
Općina Donji Andrijevci može posebnom odlukom općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:
pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga općine, 
čije je obavljanje od šireg interesa za građane na - kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog 
području više jedinica lokalne samouprave prenijeti vijeća,
na Brodsko - posavsku županiju, u skladu s njezinim - kada svojim radom prouzroče općini Donji 
Statutom. Andrijevci znatnu materijalnu štetu, odnosno 
Općina Donji Andrijevci može organizirati obavljanje štetu u iznosu od 1% od Proračuna općine 
pojedinih poslova iz članka 15. ovoga Statuta, Donji Andrijevci u tekućoj godini, a ako 1% 
zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili od Proračuna iznosi preko 500.000 kuna pod 
više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem znatnom materijalnom štetom smatra se šteta 
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili u iznosu od 500.000 kuna. 
službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednič Prijedlog za raspisivanje referenduma iz stavka 1. 
ki organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s ovog članka može podnijeti najmanje jedna trećina 
posebnim zakonom. članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan 
Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz u pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 
stavka 2. ovoga članka kojim se uređuju međusobni Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju 
odnosi u obavljanju zajedničkih poslova, sklapa se na općinskog načelnika i njegovog zamjenika donosi se 
temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće većinom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
glasova svih članova. Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju 

razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
može dati i 20% birača upisanih u popis birača općine 

VII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE Donji Andrijevci.
GRAĐANA U ODLUČIVANJU Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan 

od birača.
Članak 17. Odluku o raspisivanju referenduma Općinsko vijeće 

mora donijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana 
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o prijema prijedloga.
lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o 
zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. razrješenju općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka 
mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Broj:  10Strana:  1264 »SLUŽBENI  VJESNIK«



Ako na referendumu nije donesena odluka o mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg 
razrješenju općinskog načelnika i njegovog akta ili o drugim pitanjima iz svoga djelokruga, kao i o 
zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije drugim pitanjima određenim zakonom.
proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci može 
prethodnog referenduma. sazvati mjesni zbor građana i za dio područja mjesnog 

odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih 
dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok ili slično).

Članak 20. Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se pitanje 
o kojem će se tražiti mišljenje, odnosno područje od 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži: kojeg se traži mišljenje.
1. naziv tijela koje raspisuje referendum,  
2. područje za koje se raspisuje referendum,
3. naziv akta o kojem se odlučuje na Članak 24.

referendumu, odnosno naznaku pitanja o 
kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću 
na referendumu, općine Donji Andrijevci donošenje određenog akta ili 

4. obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog 
o kojima se raspisuje referendum, vijeća.

5. referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. 
jedan ili više prijedloga o kojima će birači ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži 
odlučivati i najmanje 10% birača upisanih u popis birača općine 

6. dan održavanja referenduma. Donji Andrijevci.
Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni 

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do tekst građanske inicijative.
dana održavanja referenduma ne smije proći manje od Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema 
20 niti više od 40 dana. imenu i adresi ustanoviti o kojoj se osobi radi su 

nevažeći.
Općinsko vi jeće  dužno je  dat i  odgovor  

Članak 21. predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od 
prijema prijedloga.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci.
Tijela općine Donji Andriijevci ne mogu donijeti Članak 25.
pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci 
iz stavka 1. ovoga članka, prije prestanka roka od Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen 
godine dana od dana održavanja referenduma. zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela 

općine Donji Andrijevci, i na nepravilan odnos 
zaposlenih u tijelima općine Donji Andrijevci ako se 

Članak 22. obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i 
interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na 
na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih odgovor u roku 30 dana od dana podnošenja.
akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave 
nadleženo za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu. VIII. TIJELA OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Članak 26.
Članak 23.

Tijela općine Donji Andrijevci su Općinsko vijeće i 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijeci može tražiti općinski načelnik.
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1. OPĆINSKO VIJEĆE - donosi Proračun, odluku o izvršenju 
Proračuna i godišnji obračun Proračuna,

Članak 27. - donosi programe javnih potreba,
- imenuje i razrješava osobe ako je to određeno 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
općine Donji Andrijevci i tijelo lokalne samouprave - uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih 
koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i upravnih tijela,
druge akte, te obavlja druge poslove u skladu s - osniva javne ustanove i druge pravne osobe za 
Ustavom, zakonom i ovim Statutom. obavljanje gospodarskih, društvenih, 
Općinsko vijeće ima 15 članova izabranih na način komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za 
određen zakonom. općinu Donji Andrijevci, te odlučuje o 

n j ihovim s ta tusnim promjenama i  
preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

Članak 28. - odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga s drugim 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno jedinicama lokalne samouprave,
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz - odlučuje o davanju koncesija,
samoupravnog djelokruga općine, poslovi i zadaće - odlučuje o sastavu skupština trgovačkih 
koji se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog društava u kojima općina Donji Andrijevci 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a ima 100-tni udjel, odnosno dionica i određuje 
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog predstavnika općine Donji Andrijevci u 
načelnika. skupštinama trgovačkih društava u kojima 

Ako se po naravi poslova ne može utvrditi općina nema 100-tni udjel, odnosno dionice,
nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je - odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i 
Općinsko vijeće. prodaji) dionica, odnosno udjela u 

trgovačkim društvima ako zakonom, ovim 
Statutom, odnosno odlukom Općinskog 

Članak 29. vijeća nije drugačije riješeno,
- odlučuje o prijenosu i preuzimanju 

Općinsko vijeće: osnivačkih prava u skladu sa zakonom i
- donosi Statut općine Donji Andrijevci, - obavlja i druge poslove koji su mu zakonom 
- donosi Poslovnik Općinskog vijeća, ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.
- 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  

potpredsjednika Općinskog vijeća,
- osniva radna tijela Općinskog vijeća, Članak 30.
- bira i razrješava predsjednika i članove tijela 

Općinskog vijeća, Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog 
- donosi opće i druge akte kojima uređuje potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih 

pitanja iz samoupravnog djelokruga općine članova Općinskog vijeća.
Donji Andrijevci, Izbor predsjednika i potpredsjednika, te način njihova 

- donosi odluku o gospodarenju nekretninama razrješenja detaljnije se uređuju Poslovnikom 
u vlasništvu općine Donji Andrijevci, Općinskog vijeća.

- donosi odluku o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina općine Donji 
Andrijevci čija ukupna vrijednost prelazi Članak 31.
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih 
u godini koja prethodi godini u kojoj se Predsjednik Općinskog vijeća:
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i - zastupa Općinsko vijeće, 
nekretnina, odnosno čija je pojedinačna - saziva i organizira, te predsjedava sjednicama 
vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna, Općinskog vijeća, 
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- predlaže dnevni red sjednice Općinskog i zadataka za Općinsko vijeće.
vijeća, Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u stavka 1. ovoga članka utvrđuje se Poslovnikom 
propisani postupak, Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju 

- brine o postupku donošenje odluka i općih radnog tijela.
akata,

- održava red na sjednici Općinskog vijeća
- usklađuje rad radnih tijela, Članak 35.
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko 

vijeće, Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje 
- brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, 

načelnika, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, 
- brine se o zaštiti prava vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i 
- te obavlja i druge poslove predviđene potpredsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i 

Poslovnikom Općinskog vijeća. način rada radnih tijela, način i postupak donošenja 
akata, postupak izbora i razrješenja, glasovanje i 
vođenje zapisnika, održavanje reda na sjednici, 

Članak 32. sudjelovanje građana na sjednicama, te druga pitanja 
od značaja za rad Općinskog vijeća.

Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje 
predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove 
spriječenosti ili odsutnosti. 2. OPĆINSKI NAČELNIK
Potpredsjednik Općinskog vijeća obavlja poslove iz 
djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik Članak 36.
povjeri.

 Općinski načelnik izvršno je tijelo u općini, zastupa 
općinu, te obavlja izvršne poslove u općini.

Članak 33.  Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li 
dužnosti na koje su izabrani obavljati profesionalno.

Članovi Općinskog vijeća osobito imaju  U slučaju da općinski načelnik i njegov zamjenik 
pravo: dužnosti ne obnašaju profesionalno imaju pravo na 
- predlagati donošenje općih i drugih akata i naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

davati amandmane na prijedloge općih akata,  Općinski načelnik:
- postavljati pitanja općinskom načelniku i - priprema prijedloge općih akata,

pročelnicima upravnih tijela i tražiti - izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 
r a z m a t r a n j e  p o j e d i n i h  p i t a n j a  i z  Općinskog vijeća
samoupravnog djelokruga, - utvrđuje prijedlog Proračuna općine i 

- na naknadu troškova u skladu s odlukom izvršenje Proračuna,
Općinskog vijeća. - upravlja nekretninama, pokretninama i 

imovinskim pravima u vlasništvu općine u 
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim 

Članak 34. aktom Općinskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i nekretnina općine čija pojedinačna vrijednost 
druga radna tijela za proučavanje i razmatranje ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje ostvarenih u godini koja prethodi godini u 
odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i općih akata pokretnina i nekretnina, a najviše do 
Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje 
pojedinih pitanja, te za izvršavanje određenih poslova planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa 
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zakonskim propisima, Članak 38.
- upravlja prihodima i rashodima općine,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 

na računu Proračuna općine, polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka 
- odlučuje o davanju suglasnosti  za tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne 

zaduživanje pravnim osobama u većinskom godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj 
izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o tekuće godine.
davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. 
kojih je osnivač općina, ovog članka, od općinskog načelnika tražiti izvješće o 

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
upravna tijela općine, Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana 
tijela, primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći 

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća 
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

tijela općine, Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog 
- predlaže izradu Prostornog plana kao i načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije 

njegove izmjene i dopune na temelju proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog 
obrazloženih i argumentiranih prijedloga izvješća o istom pitanju.
fizičkih i pravnih osoba,

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi 
općine u obavljanju poslova iz samoupravnog Članak 39.
djelokruga općine, odnosno poslova državne 
uprave, ako su preneseni općini, Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnog djelokruga općine Donji Andrijevci 
samoupravnom djelokrugu i poslovima ima pravo obustaviti od primjene opći akt općine 
državne uprave, Donji Andrijevci ako ocijeni da je tim aktom 

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od 
drugi ovlašteni predlagatelji, predstavničkog tijela da u roku petnaest dana otkloni 

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela uočene nedostatke.
mjesnih odbora, Ako Općinsko vijeće to ne učini općinski načelnik 

- obavlja i druge poslove predviđene ovim dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti čelnika 
Statutom i drugim propisima. središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor 

zakonitosti rada tijela općine Donji Andrijevci. 
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće Općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene 
o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 1. akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u 
alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima 
za prethodno izvještajno razdoblje. Općinskog vijeća.

Članak 37. Članak 40.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i Općinski načelnik ima zamjenika.
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom Općinski načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga 
tijela općine. spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti.

Zamjenik općinskog načelnika na temelju pisanog 
ovlaštenja općinskog načelnika obavlja poslove iz 
njegova djelokruga.
Općinskom načelniku ne prestaje odgovornost za 
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obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je 3. Mjesni odbor  Novo Topolje i
povjerio zamjeniku. 4. Mjesni odbor  Sredanci. 

Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom 
odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

IX. UPRAVNA TIJELA I SLUŽBE U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, mjesni 
odbor dužan je uvažavati interes općine Donji 

Članak 41. Andrijevci u cjelini.

Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga općine Donji Andrijevci Članak 44.
kao i poslova državne uprave prenijetih na općinu 
Donji Andrijevci ustrojava upravne odjele i službe Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog 
(dalje u tekstu: upravna tijela) općine Donji odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu 
Andrijevci. razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati 
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se Općinsko vijeće, Vijeće mjesnog odbora, najmanje 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 10% građana upisanih u popis birača za područje za 
Upravna tijela općine Donji Andrijevci neposredno koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 
izvršavaju i nadziru provođenje općih akata općine organizacije i udruge građana, te općinski načelnik. 
Donji Andrijevci i odgovorni su za stanje u U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se 
područjima za koja su osnovana. podaci o: 
Upravna tijela općine Donji Andrijevci dužna su - p o d n o s i t e l j u  i n i c i j a t i v e ,  o d n o s n o  
svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba predlagatelju,
građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim - imenu mjesnog odbora,
Statutom. - području i granicama mjesnog odbora i
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje, na - sjedištu mjesnog odbora.
temelju javnog natječaja, imenuje općinski načelnik. U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju 

građani ili njihove organizacije i udruge, prijedlog se 
dostavlja općinskom načelniku u pisanom obliku .

Članak 42.

Upravna tijela općine Donji Andrijevci samostalna su Članak 45.
u okviru svoga djelokruga, a za zakonito i 
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje Općinski načelniku roku od 15 dana od dana primitka 
nadležnosti odgovorni su općinskom načelniku. prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na 

način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim 
Statutom. 

X. MJESNA SAMOUPRAVA Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije 
podnesen na propisani način i po propisanom 

Članak 43. postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u 
roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje 

Na području općine Donji Andrijevci osnivaju se mjesnog odbora.
mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje 
građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
građana.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Na području općine Donji Andrijevci mjesni odbori Članak 46.
su: 
1. Mjesni odbor Donji Andrijevci, Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i 
2. Mjesni odbor Staro Topolje, predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
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Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s pitanjima od interesa za građane mjesnog 
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na odbora  i
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na - obavlja i druge poslove utvrđene propisima, 
vrijeme od četiri godine. odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.
Postupak izbora Vijeća mjesnog odbora uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Članak 48.
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Program rada mjesnog odbora sadrži planirane 
Izbore za članove Vijeća mjesnog odbora raspisuje aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.
općinski načelnik. Od dana raspisivanja izbora pa do 
dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više 
od 60 dana. Članak 49.
Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje četiri 
godine. Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim 
Vijeće mjesnog odbora ima: odborima, odnosno za rad Vijeća mjesnih odbora 
- devet članova u mjesnom odboru Donji osiguravaju se u Općinskom proračunu.

Andrijevci, Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u 
- sedam članova u mjesnom odboru Staro Općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se 

Topolje, posebnom općinskom odlukom.
- pet članova u mjesnom odboru Novo Topolje, 

i
- pet članova u mjesnom odboru Sredanci. Članak 50.
 

Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore 
Članak 47. obavljaju općinska tijela uprave na način uređen 

općinskom odlukom.
Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu Članak 51.
mjesnog odbora,

- donosi plan manjih komunalnih akcija i Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:
utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji, - rješenja od interesa za svoje područje u 

- donosi pravila mjesnog odbora, postupcima izrade i donošenja prostornih i 
- donosi poslovnik o radu u skladu s ovim drugih planskih dokumenata općine Donji 

Statutom, Andrijevci i njihova ostvarenja, te drugih 
- donosi financijski plan i godišnji obračun, akata od utjecaja na život i rad područja 
- 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  odbora,

potpredsjednika Vijeća, - predlaže mjere za razvoj komunalne 
- saziva mjesne zborove građana, infrastrukture i uređenja naselja,
- odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih - predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih 

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

- predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno - predlaže promjenu područja mjesnog odbora.
daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim 
inicijativama i prijedlozima za osnivanje 
mjesnih odbora na njegovu području, Članak 52.

- surađuje s drugim mjesnim odborima na 
području općine Donji Andrijevci, Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira 

- surađuje s udrugama na svom području u predsjednika Vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga 
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sastava na četiri godine. Članak 56.
Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora 
obavlja općinski načelnik koji može raspustiti Vijeće 

Članak 53. mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut općine, 
pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu 

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora: poslove.
- predstavlja mjesni odbor i Vijeće mjesnog 

odbora,
- saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 

predsjeda sjednicama Vijeća i potpisuje akte DONJI ANDRIJEVCI
Vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka Članak 57.
Vijeća, te izvješćuje o provođenju odluka 
Vijeća, Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 

- surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, koja pripadaju općini Donji Andrijevci čine imovinu 
- informira građane o pitanjima važnim za općine Donji Andrijevci. 

mjesni odbor i Tijela općine svojom imovinom moraju upravljati, 
- obavlja druge poslove koje mu povjeri Vijeće koristiti se i raspolagati pažnjom dobrog domaćina.

mjesnog odbora i Općinsko vijeće općine 
Donji Andrijevci.

Članak 58.

Članak 54. Općina Donji Andrijevci slobodno raspolaže 
prihodima koje ostvaruje u okviru svoga 

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je općinskom samoupravnog djelokruga i poslova koje obavlja.
načelniku za zakonitost svoga rada. Prihodi općine Donji Andrijevci moraju biti razmjerni 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora odgovoran je za poslovima koje obavljaju njezina tijela u skladu sa 
svoj rad Vijeću mjesnog odbora i općinskom zakonom. 
načelniku za povjerene poslove iz samoupravnog 
djelokruga.

Članak 59.

Članak 55. Prihodi općine Donji Andrijevci su:
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

Član Vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost: pristojbe,
- prisustvovati sjednicama Vijeća mjesnog - prihodi od stvari i imovinskih prava u 

odbora, vlasništvu općine Donji Andrijevci,
- predlagat i  Vi jeću mjesnog odbora  - prihodi od trgovačkih društava i drugih 

razmatranje pojedinih pitanja iz njegova pravnih osoba u vlasništvu općine, odnosno 
djelokruga, onih u kojima općina ima udjel ili dionice,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima - prihodi od naknade za koncesiju koju daje 
koji su na dnevnom redu Vijeća mjesnog Općinsko vijeće,
odbora i - novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru prekršaje koje Općinsko vijeće samo propiše 
svoga djelokruga povjeri Vijeće mjesnog u skladu sa zakonom,
odbora. - udio u zajedničkim porezima s Republikom 

Član Vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i Hrvatskom, 
dužnosti određena pravilima mjesnog odbora. - sredstva pomoći i dotacija Republike 

Hrvatske u državnom proračunu i
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- drugi prihodi određeni zakonom. Članak 64.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine 
Članak 60. nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja 
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni proračunskih sredstava općine nadzire Ministarstvo 
iznosi izdataka i drugih plaćanja općine Donji financija.
Andrijevci iskazuju se u Proračunu općine Donji 
Andrijevci.
Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti XII. AKTI OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
raspoređeni u Proračunu i iskazni po izvorima iz kojih 
potječu.  Članak 65.
Svi izdaci Proračuna moraju biti utvrđeni u Proračunu 
i uravnoteženi s prihodima i primicima. Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 

utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, 
Poslovnik, Općinski proračun, odluku o izvršenju 

Članak 61. Proračuna, obračun Proračuna, odluke i druge opće 
akte i zaključke.

Proračun općine Donji Andrijevci i odluka o izvršenju Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne 
Proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za akte, kada u skladu sa zakonom rješava o 
godinu za koju je donesen. pojedinačnim stvarima.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, 
koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 66.

Članak 62. Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga 
donosi odluke, zaključke, pravilnike, preporuke, 

Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću rješenja, naputke i druge opće akte kad je za to 
proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.
zakonom. Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz 
Ukoliko se Proračun za sljedeću proračunsku godinu članka 66. ovog Statuta, na način i u postupku 
ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad 
donosi odluku o privremenom financiranju na način i zakonitošću rada upravnih tijela.
postupku propisanim zakonom i to najduže za 
razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. 

Članak 67.

Članak 63.  Upravna tijela općine, ako izvršavaju opće akte 
Općinskog vijeća, donose pojedinačne akte kojima 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima 
primici ili povećaju izdaci utvrđeni Proračunom, fizičkih i pravnih soba.
Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza 
izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. općinskih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju 

općini Donji Andrijevci donosi se po skraćenom 
Uravnoteženje Proračuna provodi se izmjenama i upravnom postupku.
dopunama Proračuna po postupku propisnom za Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe Zakona o 
donošenje Proračuna. općem upravnom postupku i odredbe drugih zakona.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka, 
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
Brodsko - posavske županije.
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U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima XIV. JAVNOST RADA
protiv konačnog akta iz stavka 1. ovoga članka može 
se pokrenuti upravni spor. Članak 71.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i 
Članak 68. upravnih tijela općine Donji Andrijevci je javan.

Detaljnije odredbe o aktima općine Donji Andrijevci, 
postupku donošenja i objavi akata, te o Članak 72. 
vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuju se 
Poslovnikom Općinskog vijeća. Sjednice Općinskog vijeća su javne i mogu im 

prisustvovati građani i predstavnici sredstava javnog 
priopćavanja a čiji broj određuje predsjednik 

Članak 69. Općinskog vijeća, što je u ovisnosti o veličini prostora 
u kojem se sjednica održava.

Opći akti prije nego što stupe na snagu, objavljuju se u Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se i 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima 
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana javnog priopćavanja, objavljivanjem općih akata i 
objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih drugih akata u službenom glasilu i na internet 
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na stranicama općine Donji Andrijevci.
snagu danom objave. Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica, ili dio 
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. sjednice Općinskog vijeća, kada se raspravlja o 

materijalu koji je u skladu s posebnim propisima 
označen pojedinim stupnjem povjerljivosti.

XIII. JAVNE SLUŽBE

Članak 70. Članak 73.

U okviru samoupravnog djelokruga općina Donji Javnost rada općinskog načelnika osigurava se: 
Andrijevci osigurava obavljanje javnih službi koje - održavanjem konferencija za medije,
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na - izvještavanjem u tisku i drugim oblicima 
području komunalnih, gospodarskih i društvenih javnog priopćavanja,
djelatnosti, u skladu sa zakonom. - objavljivanjem općih akata i drugih akata u 
Općina osigurava obavljanje komunalnih, službenom glasilu i na internet stranicama 
gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem općine Donji Andrijevci
trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih 
pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne 
samouprave. Članak 74.
U trgovačkim društvima u kojima općina Donji 
Andrijevci ima udjele ili dionice općinski načelnik je Općina Donji Andrijevci organizirat će svoj rad i 
član Skupštine društva. poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na 
Obavljanje određenih javnih službi općina može jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja 
povjeriti, na temelju ugovora i ugovora o koncesiji, Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene 
drugim pravnim i fizičkim osobama. interese, te ispunjavati građanske dužnosti.

 Članak 75.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i druga 
pitanja u vezi s radnim vremenom u upravnim tijelima 
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utvrđuje općinski načelnik. članova Općinskoga vijeća.
Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način Općinsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti prijedlog 
javno obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim za promjenu Statuta.
danima i drugim važnim pitanjima za rad upravnih Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za 
tijela općine Donji Andrijevci. promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na 

dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana 
zaključenja rasprave o njemu.

Članak 76. Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala 
većina članova Općinskog vijeća.

Na zgradama u kojima su smještena tijela općine 
Donji Andrijevci mora biti istaknut naziv tijela, a na 
prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut Članak 81.
raspored prostorija tijela općine Donji Andrijevci.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti 
Statut općine Donji Andrijevci (“Službeni vjesnik 

Članak 77. Brodskoposavske županije“ br. 7/04. i 13/05.).

Ostvarivanje javnosti rada tijela općine pobliže se 
uređuje njihovim poslovnicima. Članak 82.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objavljivanja u 
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Članak 78. OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz 
samoupravnog djelokruga općine Donji Andrijevci Klasa:012-01/09-01/01
sukladno posebnim zakonima i odredbama ovoga Urbroj:2178/04-01-09-1
Statuta, primjenjivat će se akti općine Donji Donji Andrijevci, 20.7.2009.
Andrijevci u onim odredbama koje nisu u suprotnosti 
sa zakonom i ovim Statutom. PREDSJEDNIK
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. Stanko Ćorić, v.r.
ovoga članka, primjenjuju se neposredno odredbe 
zakona i ovoga Statuta.

Članak 79.

Općina Donji Andrijevci donijet će opće akte kojima 
se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga 
općine Donji Andrijevci u rokovima određenim 
posebnim zakonima.

Članak 80.

Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom 
za promjenu Statuta.
Promjenu Statuta može predložiti općinski načelnik, 
Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća, i 1/3 
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18. II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA, 
POČETAK OBNAŠANJA VIJEĆNIČKE 
DUŽNOSTI, MIROVANJE I PRESTANAK 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i MANDATA VIJEĆNIKA
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine”, broj 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje, Članak 3.
129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) Općinsko vijeće 
općine Donji Andrijevci na 3. sjednici održanoj Općinsko vijeće saziva na prvu, konstituirajuću 
20.7.2009. godine, donosi sjednicu čelnik središnjeg tijela državne uprave 

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

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora 
OpćinskogvijećaopćineDonjiAndrijevci predsjednika privremeno predsjedava najstariji član.

Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Općinskog 
I. UVODNE ODREDBE vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog 

vijeća u pogledu predsjedanja sjednicom.
Članak 1. Nakon izbora predsjednika Općinskog vijeća, 

izabrani predsjednik Općinskog vijeća preuzima 
Unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća predsjedanje sjednicom.
općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: Općinsko 
vijeće) uređuje se ovim Poslovnikom.

Članak 4.
Članak 2.

Općinsko vijeće konstituirano je izborom 
Ovim se Poslovnikom uređuje: predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna 
- konstituiranje Općinskog vijeća, početak većina članova Općinskog vijeća.

obnašanja vijećničke dužnosti, mirovanje i Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano izvodi se 
prestanak mandata vijećnika, himna Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino«.

- ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika u 
Općinskom vijeću, Članak 5.

- 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 Općinskog vijeća, Na konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće bira 

- djelokrug, sastav i način rada radnih tijela Mandatno povjerenstvo i predsjednika Općinskog 
Općinskog vijeća, vijeća.

- odnosi Općinskog vijeća i drugih tijela Osim predsjednika Općinskog vi jeća na 
lokalne samouprave, konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće može birati i 

- postupak donošenja akata i rasprave o Odbor za izbor i imenovanja i potpredsjednika 
pojedinim pitanjima iz djelokruga Općinskog Općinskog vijeća.
vijeća, Pravo podnošenja prijedloga odluka iz stavka 1. i 2. 

- poslovni red na sjednicama Općinskog vijeća, ovoga članka, na konstituirajućoj sjednici, imaju 
-  javnost u radu Općinskog vijeća, Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 
- obavljanje stručnih, administrativnih, vijećnika.

tehničkih i drugih poslova za potrebe 
Općinskog vijeća i vođenje tih poslova. Članak 6.

Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici 
podnosi izvješće Općinskom vijeću o provedenim 
izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih 
vijećnika, o podnesenim ostavkama na vijećničku 
dužnost, o imenima vijećnika koji obnašaju dužnost 
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nespojivu s vijećničkom dužnošću pa im vijećnički Zamjenik vijećnika počinje obnašati vijećničku 
mandat miruje, o imenima vijećnika kojima mandat dužnost danom kada Općinsko vijeće utvrdi zakonske 
miruje na njihov zahtjev, te o zamjenicima vijećnika pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja i 
koji umjesto njih počinju obnašati vijećničku dužnost. davanjem prisege.
Na konstituirajućoj sjednici umjesto vijećnika koji su Odluke iz stavka 2. ovoga članka objavljuju se u 
dali ostavku ili stavili mandat u mirovanje, nazočni su »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«.
zamjenici vijećnika određeni sukladno Zakonu o 
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. Članak 10.
Općinsko vijeće zaključkom prihvaća izvješće 
Mandatnog povjerenstva. Vijećniku prestaje vijećnički mandat:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane 
ostavke shodno pravilima o dostavi 

Članak 7. propisanim Zakonom o općem upravnom 
postupku,

Nakon što Općinsko vijeće prihvati izvješće - ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 
Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, oduzeta, odnosno ograničena poslovna 
pred predsjedateljem Općinskog vijeća (u daljnjem sposobnost, danom pravomoćnosti sudske 
tekstu: predsjedatelj), vijećnici daju prisegu. Tekst odluke
prisege glasi: - ako je pravomoćnom sudskom presudom 
»Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
vijeća općine Donji Andrijevci obavljati savjesno i trajanju dužem od 6 mjeseci, danom 
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka pravomoćnosti sudske presude,
općine Donji Andrijevci i Republike Hrvatske i da ću - ako odjavi prebivalište s područja općine 
se u obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća držati Donji Andrijevci, danom odjave prebivališta,
Ustava, zakona i Statuta općine, te da ću štititi ustavni - ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
poredak Republike Hrvatske.« sukladno odredbama zakona kojima se 
Predsjedatelj izgovara tekst prisege i nakon toga uređuje hrvatsko državljanstvo,
proziva poimenično vijećnike, a vijećnik daje prisegu - smrću.
tako što ustaje i izgovara: »Prisežem«.

Članak 11.
Članak 8.

Vijećniku miruje vijećnički mandat za vrijeme dok 
Vijećnik, koji nije bio nazočan konstituirajućoj obnaša dužnost za koju je zakonom određeno da je 
sjednici Općinskog vijeća, daje prisegu na idućoj nespojiva s vijećničkom dužnošću, odnosno za 
sjednici Općinskog vijeća. vrijeme za koje je stavio vijećnički mandat u 
Vijećnik ili zamjenik vijećnika koji nije bio nazočan mirovanje.
sjednici kada je Općinsko vijeće donijelo odluku o Za vrijeme mirovanja vijećničkog mandata, vijećniku 
početku njegovog mandata, prisegu daje na idućoj miruju sva prava i dužnosti, ako zakonom ili ovim 
sjednici. Poslovnikom nije drukčije određeno.

Članak 9. Članak 12.

Danom konstituiranja Općinskog vijeća vijećnik Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika i 
počinje obnašati vijećničku dužnost i do dana potpredsjednika Općinskog vijeća, te Odbora za izbor 
prestanka mandata ima prava i dužnosti vijećnika i imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 
utvrđena zakonom, Statutom općine i ovim vijećnika, mogu predložiti dopunu dnevnog reda 
Poslovnikom. konstituirajuće sjednice.
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III. OPĆA PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA Pročelnik upravnog tijela općine dužan je davati 
vijećniku obavijesti i objašnjenja o radu upravnog 

Opće odredbe tijela općine kojim rukovodi.

Članak 13.
Članak 17.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i Vijećnici su dužni čuvati podatke koje saznaju u 

na njima raspravljati i glasovati, obnašanju vijećničke dužnosti a koji, prema 
- podnositi prijedloge i postavljati pitanja, zakonskim propisima, nose oznaku tajnosti i za to su 
- postavljati pitanja općinskom načelniku ili odgovorni prema zakonu.

njegovom zamjeniku, Općinsko vijeće može donijeti kodeks o etičkom 
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela i na ponašanju vijećnika.

njima govoriti, a u radnim tijelima kojih je 
član i glasovati,

- prihvatiti izbor koji mu svojim odlukama Članak 18.
odredi Općinsko vijeće,

- novčanu naknadu za sudjelovanje u radu na Vijećnik može tražiti da mu upravno tijelo općine 
sjednicama Općinskog vijeća. pruži pomoć u obnašanju njegove vijećničke dužnosti, 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena prvenstveno u izradi prijedloga koje podnosi, u 
odredbama zakona, Statuta općine i ovoga obavljanju poslova i zadaća koje mu je povjerilo radno 
Poslovnika. tijelo Općinskog vijeća, odnosno da mu osigura 

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

Članak 14. tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja.
U upravnom tijelu općine vijećnicima su dostupna 

Vijećniku se dostavljaju: tehnička i informatička sredstva i materijali, koji su im 
- prijedlozi akata koje donosi Općinsko vijeće, potrebni za obnašanje njihove dužnosti, te se 
- izvješća, raščlambe i drugi materijali o osiguravaju tehnički i drugi uvjeti za njihov rad.

kojima će raspravljati Općinsko vijeće.

Klubovi vijećnika
Članak 15.

Članak 19.
Vijećniku su dostupni svi službeni materijali, 
dokumenti i podaci koji se pripremaju ili prikupljaju u Klub vijećnika u Općinskom vijeću mogu osnovati:
radnim tijelima Općinskog vijeća i upravnim tijelima - politička stranka koja ima najmanje tri 
općine, a koji se odnose na teme o kojima se raspravlja vijećnika,
u Općinskom vijeću. - dvije ili više političkih stranaka koje imaju 
Materijali, dokumenti i podaci iz stavka 1. ovoga zajedno najmanje tri vijećnika,
članka mogu biti vijećnicima dostupni i putem - najmanje tri nezavisna vijećnika,
internet stranice ovisno o tehničkim mogućnostima - vijećnici iz reda nacionalnih manjina.
općine. Vijećnik može biti član samo jednog kluba, a vijećnik 

iz reda nacionalnih manjina može biti i član kluba 
stranke kojoj pripada, uz njezin pristanak.

Članak 16. Predsjednik Kluba vijećnika, u pogledu prava i 
obveza, ima status predsjednika radnog tijela 

Predsjednik ili predsjedatelj Općinskog vijeća i Općinskog vijeća.
predsjednik radnog tijela dužan je davati vijećniku 
obavijesti i objašnjenja.
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Članak 20. njegova djelokruga na koje ga on ovlasti.
U slučaju odsutnosti predsjednika Općinskog vijeća 

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

Članak 24.

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

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

akata, te o drugim pitanjima iz djelokruga Općinskog 
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog vijeća.
potpredsjednika. Radno tijelo prati, u okviru svog djelokruga, rad 

općinskog načelnika i drugih tijela čiji rad nadzire 
Općinsko vijeće sukladno zakonu.

Članak 22. Radno tijelo raspravlja o izvješćima tijela i ustanova, 
koja ona na temelju zakona podnose Općinskom 

Predsjednik Općinskog vijeća: vijeću.
- predstavlja Općinsko vijeće, Radno tijelo Općinskog vijeća, nakon provedene 
- saziva i predsjeda sjednicama Općinskog rasprave zauzima stajalište, odnosno utvrđuje 

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

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

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

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

Općinsko  vijeće, odnosno prijedloga.
- brine se o suradnji Općinskog vijeća i 

općinskog načelnika, Članak 25.
- određuje predstavnike Općinskog vijeća u 

svečanim i drugim prigodama, Radi razmatranja drugih pitanja Općinsko vijeće 
- brine se o zaštiti prava i o ispunjavanju može, uz radna tijela osnovana ovim Poslovnikom, 

dužnosti vijećnika, osnovati i druga radna tijela.
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Odlukom o osnivanju drugih radnih tijela uređuje se 

ovim Poslovnikom. njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada.

Članak 26.
Članak 23.

Radno tijelo Općinskog vijeća ima predsjednika i 
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu određeni broj članova.
predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja poslove iz Općinsko vijeće bira i razrješuje predsjednika i 
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članove radnog tijela iz reda vijećnika u Općinskom stajališta o pitanjima iz svog djelokruga samo ako je 
vijeću, ako ovim Poslovnikom nije drukčije određeno. sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a 
Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.
sastavu Općinskog vijeća. O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik kojeg 
Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje od potpisuje predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća, 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja odnosno osoba koja ga zamjenjuje.
vijećničkog mandata, odnosno do dana razrješenja Zapisnik s materijalima sjednice čuva predsjednik 
dužnosti na koju je izabran. radnog tijela Općinskog vijeća i nakon isteka mandata 

Općinskog vijeća pohranjuje ih u pismohranu općine.
Članak 27.

Članak 30.
Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća usklađuje 
rad radnog tijela s radom Općinskog vijeća i drugih Radna tijela Općinskog vijeća pokreću razmatranje 
radnih tijela, predlaže dnevni red i predsjedava pitanja iz svog djelokruga, a obvezatna su razmotriti 
sjednicama radnog tijela. svako pitanje iz svog djelokruga koje im uputi na 
Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća surađuje s razmatranje ili za koje to traži predsjednik Općinskog 
predsjednikom Općinskog vijeća, predsjednicima vijeća.
drugih radnih tijela Općinskog vijeća, općinskim 
načelnikom i njegovim zamjenikom, te pročelnikom Članak 31.
upravnog tijela općine u svezi s pitanjima iz 
djelokruga radnog tijela. Radno tijelo Općinskog vijeća može uključiti 
Predsjednik se radnog tijela Općinskog vijeća brine o znanstvene i druge organizacije i pojedine stručnjake 
provođenju zaključaka radnog tijela i zaključaka u pripremanje akata ili razmatranje pojedinog pitanja 
Općinskog vijeća iz djelokruga radnog tijela, te iz njegova djelokruga, ako su za to osigurana 
obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom. financijska sredstva, a može predložiti općinskom 
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, načelniku da se ti poslovi povjere upravnom tijelu 
sjednicom radnog tijela predsjeda član radnog tijela općine.
kojeg na to ranije ovlasti predsjednik radnog tijela.
Ukoliko nije određen član radnog tijela iz prethodnog Članak 32.
stavka ovoga članka koji će predsjedati radnim 
tijelom, njega će odrediti predsjednik Općinskog Radno tijelo Općinskog vijeća obvezno je o svojim 
vijeća. primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima 

izvijestiti Općinsko vijeće. Radno tijelo može 
Članak 28. izvijestiti o stajalištu manjine svojih članova, a mora 

kad mišljenja ostanu podijeljena u pogledu prijedloga 
Sjednicu radnog tijela Općinskog vijeća saziva za rješenje pojedinog pitanja ili kada pojedini član 
predsjednik radnog tijela, a dužan ju je sazvati radnog tijela traži da se posebno izdvoji njegovo 
najkasnije u roku od osam dana na osnovi zaključka mišljenje.
Općinskog vijeća, ili ako to zatraži predsjednik Kad podnosi izvješće ili prijedlog Općinskom vijeću, 
Općinskog vijeća, ili trećina članova radnog tijela radno tijelo određuje izvjestitelja koji će, prema 
Općinskog vijeća, uz navođenje pitanja koja treba zaključku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na zahtjev 
razmotriti na sjednici. Općinskog vijeća, na sjednici obrazložiti stajalište ili 
Ako predsjednik ne sazove sjednicu kada je to dužan prijedlog radnog tijela.
učiniti, sjednicu radnog tijela Općinskog vijeća sazvat 
će predsjednik Općinskog vijeća, odnosno vijećnik Članak 33.
kojeg predsjednik odredi.

Radna tijela Općinskog vijeća surađuju međusobno, a 
Članak 29. mogu održati zajedničku sjednicu, te Općinskom 

vijeću podnijeti i zajedničko izvješće o temi rasprave.
Radno tijelo Općinskog vijeća može zauzimati 
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Članak 34. - predlaže imenovanje i opoziv predstavnika 
Općinskog vijeća u određena tijela i udruge,

Radno tijelo Općinskog vijeća može na sjednice - predlaže izbor, imenovanja, razrješenja i 
pozivati znanstvene, stručne i javne djelatnike i druge opoziv drugih osoba koje bira, odnosno 
osobe radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o imenuje Općinsko vijeće, ako zakonom ili 
kojima se raspravlja na sjednici. ovim Poslovnikom nije drukčije određeno,
Radno tijelo Općinskog vijeća može, u skladu s ovim - obavlja i druge poslove određene zakonom i 
Poslovnikom, donijeti poslovnik o svom radu. ovim Poslovnikom.

Članak 39.
Posebne odredbe

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i četiri 
Članak 35. člana u pravilu iz redova vijećnika.

Radna tijela Općinskog vijeća su: Mandatno povjerenstvo
1. Odbor za Statut i Poslovnik,
2. Odbor za izbor i imenovanja, Članak 40.
3. Mandatno povjerenstvo

Mandatno povjerenstvo:
- predlaže Općinskom vijeću odluku o 

Odbor za Statut i Poslovnik prestanku mandata vijećniku, odnosno 
odluku o mirovanju mandata vijećnika, kada 

Članak 36. se ispune zakonom predviđeni uvjeti podnosi 
izvješće Općinskom vijeću da su ispunjeni 

Odbor za Statut i Poslovnik: zakonski uvjeti za početak vijećničkog 
- prati i razmatra provedbu Statuta općine, mandata zamjeniku vijećnika,
- rješava sporove o djelokrugu radnih tijela - obavlja i druge poslove određene ovim 

Općinskog vijeća, Poslovnikom.
- prati provedbu Poslovnika Općinskog vijeća,
- predlaže donošenje i promjene Statuta općine Članak 41.

i Poslovnika Općinskog vijeća.
- obavlja i druge poslove određene ovim Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana 

Poslovnikom. u pravilu iz redova vijećnika.

Članak 37.
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I 

Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i jednog OPĆINSKOG NAČELNIKA 
člana iz reda vijećnika, a još jedan član imenuje se iz 
reda stručnih djelatnika. Članak 42.

Općinski načelnik i njegov zamjenik na prvoj sjednici 
Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća na kojoj su prisutni polažu prisegu.

Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedećeg 
Članak 38. sadržaja: »Prisežem da ću prava i obveze načelnika 

općine Donji Andrijevci obavljati savjesno i 
Odbor za izbor i imenovanja: odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka 
- priprema i podnosi Općinskom vijeću općine Donji Andrijevci i Republike Hrvatske i da ću 

prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, se u obavljanju dužnosti načelnika općine držati 
potpredsjednika i članova radnih tijela Ustava, zakona i Statuta općine, te da ću štititi ustavni 
Općinskog vijeća, poredak Republike Hrvatske.«
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Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane Članak 46.
prisege proziva općinskog načelnika koji nakon što je 
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća 
riječ: “Prisežem”. i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća 
Predsjednik Općinskog vijeća čita zatim prisegu za izvješćuju općinskog načelnika i izvjestitelje 
zamjenika općinskog načelnika sljedećeg sadržaja: najkasnije 3 dana prije dana održavanja sjednice.
»Prisežem da ću prava i obveze zamjenika načelnika 
općine Donji Andrijevci obavljati savjesno i 
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Članak 47.
općine Donji Andrijevci i Republike Hrvatske i da ću 
se u obavljanju dužnosti zamjenika načelnika općine Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u 
držati Ustava, zakona i Statuta općine, te da ću štititi skladu s odredbama Statuta općine Donji Andrijevci.
ustavni poredak Republike Hrvatske.«.
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane 
prisege proziva zamjenika načelnika koji nakon što je Članak 48.
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara 
riječ: “Prisežem”. Prijedlog za traženje izvješća od općinskog načelnika 

o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može 
podnijeti najmanje tri vijećnika.

Članak 43. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti 
potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje 

Općinski načelnik i njegov zamjenik prisustvuju zaključka o traženju izvješća općinskog načelnika. U 
sjednicama Općinskog vijeća. prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i 

obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Članak 44.
Članak 49.

Općinski načelnik može odrediti svog predstavnika u 
Općinskom vijeću povodom rasprave o prijedlogu Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za 
odluka i drugih akata. traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice 

Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka 
prijedloga, ali ne prije nego što protekne 8 dana od 

Članak 45. dana primitka.

Predstavnik općinskog načelnika, nazočan na 
sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Članak 50.
Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi 
stajališta općinskog načelnika, daje obavijesti i Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za 
stručna objašnjenja, te obavještava općinskog traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog 
načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
vijeća, odnosno radnih tijela. Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se 
Ako na raspravi nije nazočan predstavnik općinskog očitovati na podneseni prijedlog.
načelnika, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, 
smatra li da je prisutnost predstavnika općinskog 
načelnika neizostavna, raspravu o toj temi prekinuti ili Članak 51.
odgoditi.

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje 
izvješća općinskog načelnika mogu prijedlog povući 
najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog 
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načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o općeg interesa za općinu, kad je to propisano zakonom 
bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno ili Statutom.
postaviti prije proteka roka od 90 dana od dana kada je 
Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća Članak 56.
prijedlog za traženje izvješća od općinskog načelnika.

Akti, kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, način 
rada i odnosi u Općinskom vijeću ili obavljaju druga 

Članak 52. opća ovlaštenja donose se u obliku odluke, poslovnika 
ili pravilnika.

Način i postupak pokretanja razrješenja općinskog 
načelnika propisan je zakonom i Statutom općine Članak 57.
Donji Andrijevci.

Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke i 
pritužbe o nepravilnostima u radu tijela koja imaju 

VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA javne ovlasti s prijedlogom za njihovo razrješenje.

Opće odredbe Članak 58.

Članak 53. Zaključcima Općinsko vijeće utvrđuje stajališta o 
određenim događajima i pojavama.

Općinsko vijeće, na temelju prava i ovlaštenja Na osnovi ocjene stanja u pojedinoj oblasti 
utvrđenih zakonima Republike Hrvatske i ovim zaključcima se mogu zauzimati stajališta, izražavati 
Poslovnikom, donosi Statut kao temeljni akt općine, mišljenja ili utvrđivati obveze općinskom načelniku i 
odluke, povelje, preporuke i zaključke, te daje drugim tijelima lokalne samouprave. 
vjerodostojna tumačenja općih akata, odnosno 
odluka. Članak 59.

Članak 54. Radna tijela Općinskog vijeća mogu, u okviru svojega 
djelokruga, donositi zaključke o svojem radu i o radu 

Općinsko vijeće može odlukom, poveljom, Jedinstvenog upravnog odjela općine, kojima 
zahvalnicom ili drugim aktom domaćem ili stranom zauzimaju stajališta, izražavaju mišljenja i podnose 
državljaninu ili organizaciji odati priznanje za njihov prijedloge.
rad koji je od osobitog interesa za općinu Donji Radna tijela Općinskog vijeća donose i druge akte u 
Andrijevci. Prijedlog priznanja Općinskog vijeća okviru ovlaštenja utvrđenih zakonom i drugim 
podnosi predsjednik Općinskog vijeća. propisom.

Članak 60.
Članak 55.

Tekst općih i drugih akata potpisuje predsjednik 
Odluka se donosi kao akt uređivanja unutarnjeg Općinskog vijeća.
ustrojstva, načina rada i odnosa u Općinskom vijeću. Zaključke i druge akte koje donose radna tijela 
Odlukom, kao aktom ostvarivanja prava Općinskog Općinskog vijeća potpisuje predsjednik tijela koje je 
vijeća, odlučuje se o izboru, odnosno imenovanju, donijelo zaključke i druge akte.
razrješenju i opozivu, o imenovanju u određena tijela, 
o potvrdi akata organizacija i zajednica ili o davanju Članak 61.
suglasnosti na takve akte kad je to određeno zakonom, 
te obavljaju druga zakonom utvrđena prava. Na izvornike općih i drugih akata Općinskog vijeća 
Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi od stavlja se pečat Općinskog vijeća.
važnosti za građane, pravne osobe i udruge građana, Pod izvornikom općeg i drugog akta Općinskog 
utvrđuju njihova prava i obveze, te druga pitanja od vijeća, razumijeva se onaj tekst općeg i drugog akta, 
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koji je donesen na sjednici Općinskog vijeća. Članak 66.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u općini.
O izradi izvornika akata Općinskog vijeća, o Predlagatelji akata mogu se, prilikom ukazivanja na 
stavljanju pečata na izvornike tih akata, o čuvanju potrebu donošenja određenog akta, pozivati i na 
izvornika i o njihovoj evidenciji brine se Jedinstveni predstavke ili prijedloge koje, u skladu sa zakonom, 
upravni odjel općine. imaju pravo podnositi građani, a u svom sadržaju 

ukazuju na potrebu donošenja ili izmjene pojedinog 
Članak 62. akta.

Opći akti Općinskog vijeća, vjerodostojno tumačenje Članak 67.
općih akata, odluke o izboru, odnosno imenovanju, 
razrješenju i opozivu dužnosnika koje bira ili imenuje Općinsko vijeće može posebnim zaključkom odrediti 
Općinsko vijeće, objavljuju se u »Službenom vjesniku da se u radnim tijelima provede, na osnovi prikaza 
Brodskoposavske županije«. stanja u pojedinim područjima, te izloženih teza o 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela daje, na mogućim normativnim rješenjima, a uz potrebna 
osnovi izvornika akta Općinskog vijeća, ispravke obrazloženja, prethodna rasprava o razlozima 
pogrešaka u objavljenom tekstu toga akta. donošenja akta i o osnovnim pitanjima koja treba 

urediti aktom.
Članak 63. Prijedlog za provođenje prethodne rasprave može 

podnijeti ovlašteni predlagatelj akta.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ustanovi da Prethodna se rasprava može provesti i na sjednici 
podneseni prijedlog akta Općinskom vijeću, odnosno Općinskog vijeća.
raščlamba, izvješće ili drugi akt nije sastavljen u Nakon provedene prethodne rasprave sva stajališta, 
skladu s odredbama ovoga Poslovnika, zatražit će od mišljenja i prijedlozi dostavljaju se predlagatelju koji 
predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi je obvezan pri izradi prijedloga akta uzeti ih u obzir te 
prijedlog akta s odredbama ovoga Poslovnika. posebno obrazložiti one koje nije mogao prihvatiti.
Za vrijeme dok predlagatelj ne otkloni nedostatke 
akta, ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni 
ovim Poslovnikom, a ako nedostaci akta ne budu b) Prijedlog općeg akta
otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog 
akta uskladi, smatrat će se da akt i nije podnesen Sadržaj prijedloga
Općinskom vijeću. 

Članak 68.

Postupak donošenja općih i drugih akata Prijedlog općeg akta u pravilu sadrži:
Općinskog vijeća - zakonsku osnovu donošenja akta,

- ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju 
a) Pokretanje postupka urediti aktom, te posljedice koje će 

donošenjem akta proisteći,
Članak 64. - ocjenu i izvore potrebnih sredstava za 

provođenje akta,
Postupak donošenja općih i drugih akata pokreće se - tekst prijedloga akta, s obrazloženjem,
dostavom prijedloga akata predsjedniku Općinskog - tekst odredbi važećeg akta koje se mijenjaju, 
vijeća. odnosno dopunjuju, ako se predlaže izmjena 

ili dopuna akta.
Članak 65. Uz prijedlog akta predlagatelj može dostaviti i 

odgovarajuću dokumentaciju, posebice stručna 
Pravo predlagati akte ima svaki vijećnik u Općinskom mišljenja, i druge akte kojima obrazlaže svoj 
vijeću, općinski načelnik, klubovi vijećnika u prijedlog.
Općinskom vijeću i radna tijela Općinskog vijeća.
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Članak 69. Članak 74.

Tekst prijedloga općeg akta sadrži rješenja u obliku Kad razmotri prijedlog akta, matično radno tijelo 
pravnih odredbi. podnosi svoje izvješće Općinskom vijeću s 
Pojedina se rješenja mogu predložiti alternativno, s mišljenjem, primjedbama i prijedlozima iznesenim u 
potrebnim obrazloženjima svake od predloženih tijeku njegovog razmatranja.
alternativa. Matično radno tijelo će razmotriti mišljenja, 
U obrazloženju prijedloga akta daje se objašnjenje primjedbe i prijedloge koje su mu dostavila druga 
pojedinih odredbi koje sadrži prijedlog akta. radna tijela koja su razmatrala prijedlog. U izvješću, 

koje podnosi Općinskom vijeću, matično radno tijelo 
izražava i svoje stajalište o mišljenju, primjedbama i 

c) Podnošenje i upućivanje prijedloga prijedlozima tih radnih tijela.

Članak 70. Članak 75.

Postupak donošenja akta pokreće se u obliku Izvješća se radnih tijela upućuju predsjedniku 
prijedloga akta s tekstom prijedloga akta, a u pravilu Općinskog vijeća, koji ih dostavlja predlagatelju 
sadržava sve sastojke iz članka 68. ovoga Poslovnika. akata, predsjednicima radnih tijela i vijećnicima.
Predlagatelj akta obvezan je izvijestiti predsjednika 
Oćinskog vijeća tko će u radnim tijelima i Općinskom Članak 76.
vijeću davati obavještenja i objašnjenja, odnosno 
potrebna obrazloženja o podnesenom prijedlogu akta. Radno tijelo, kad razmotri prijedlog akta, određuje 

izvjestitelja koji će na sjednici Općinskog vijeća 
Članak 71. izlagati stajališta, mišljenja i primjedbe, te obrazlagati 

prijedloge tog tijela.
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje primljeni 
prijedlog akta predsjednicima svih radnih tijela, svim 
vijećnicima, općinskom načelniku, kada općinski Rasprava o prijedlogu akta na sjednici 
načelnik nije predlagatelj. Općinskog vijeća

Članak 77.
d) Razmatranje prijedloga u radnim tijelima

O prijedlogu za donošenje akta Općinsko vijeće će 
Članak 72. raspraviti najkasnije u roku 30 dana od podnošenja 

prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.
Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici Općinskog Rasprava o prijedlogu obuhvaća uvodno izlaganje 
vijeća, predsjednik matičnoga radnog tijela i Odbora predlagatelja, raspravu o pojedinostima koja 
za Statut i Poslovnik dužni su prijedlog akta uvrstiti u uključuje i raspravu o tekstu prijedloga odluke, 
dnevni red sjednice radnog tijela i provesti raspravu. raspravu o stajalištima radnih tijela koja su razmatrala 
Radna tijela izjašnjavaju se o svim elementima prijedlog, raspravu o podnijetim prijedlozima za 
prijedloga akta, a Odbor za Statut i Poslovnik i o izmjenu, te odlučivanje o prijedlozima za izmjenu i 
zakonskim osnovama akta. donošenje akta.

Članak 73. Članak 78.

Ako se prijedlogom akta stvaraju materijalne obveze, Predlagatelj akta, odnosno predstavnici koje on odredi 
Općinsko vijeće ne može odlučivati o prijedlogu akta osim usmenog izlaganja na početku rasprave imaju 
prije nego, utvrdi da se za ispunjenje tih obveza mogu prava davati objašnjenja, iznositi mišljenja i 
osigurati financijska sredstva. izjašnjavati se o iznesenim mišljenjima, primjedbama 

i prijedlozima tijekom cijele rasprave.
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Usmeno izlaganje na početku rasprave može podnijeti radnih tijela, svim vijećnicima, te općinskom 
samo predlagatelj ili jedan od predstavnika. načelniku ako nije predlagatelj.
Predlagatelj akta, odnosno predstavnici koje on 
odredi, može povući prijedlog akta do zaključenja 
rasprave. Članak 84.

Članak 79. O prijedlogu iz članka 83. ovoga Poslovnika odlučuje 
se prilikom utvrđivanja dnevnog reda na početku 

Izvjestitelj radnog tijela koje je razmotrilo prijedlog sjednice, a može se odlučivati i tijekom utvrđivanja 
akta može iznositi mišljenja, primjedbe i prijedloge dopune dnevnog reda.
koje je zauzelo radno tijelo. Ako predsjednik Općinskog vijeća nije unio u 

prijedlog dnevnog reda sjednice prijedlog da se akt 
Članak 80. donese po hitnom postupku, a prijedlog je podnesen u 

Općinski načelnik može zatražiti riječ tijekom cijele rokovima i na način određen ovim Poslovnikom, na 
rasprave u Općinskom vijeću i kada nije podnio zahtjev predlagatelja akta, akt se uvrštava u dnevni 
prijedlog akta. red, a nakon toga odlučuje se o prijedlogu za hitni 

postupak.
Članak 81. Ako ne bude prihvaćen prijedlog za hitni postupak, akt 

za koji se predlagalo donošenje po hitnom postupku 
Na sjednici Općinskog vijeća vodi se o prijedlogu donosi se na način za redovno donošenje akta 
akta, u pravilu objedinjeno, opća rasprava i rasprava o Općinskog vijeća.
pojedinostima.

Članak 82. Prijedlozi za izmjenu i dopunu prijedloga akata

Opća rasprava o prijedlogu akta vodi se na način da Članak 85.
vijećnici iznose svoja mišljenja o osnovnim pitanjima 
koja treba urediti aktom, o zakonskom ovlaštenju da Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta 
se predloženi odnosi urede aktom i o opsegu i načinu podnosi se pisano s obrazloženjem.
uređivanja tih odnosa. Pravo podnošenja prijedloga za izmjenu i dopunu 
Rasprava o pojedinostima vodi se na taj način što se imaju ovlašteni predlagatelji akata .
raspravlja i o tekstu prijedloga akta.
Po završenoj raspravi i odlučivanju o prijedlozima za Članak 86.
izmjenu, odlučuje se o donošenju akta.

Prijedlog za izmjenu i dopunu se upućuje 
predsjedniku Općinskog vijeća do kraja rasprave na 

Donošenje akata po hitnom postupku sjednici Općinskog vijeća o prijedlogu akta.

Članak 83. Članak 87.

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku, Predsjednik Općinskog vijeća odmah dostavlja 
samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi podnesene prijedloge za izmjenu i dopunu akta 
osobito opravdani razlozi, odnosno kada je to nužno vijećnicima, predlagatelju akta i općinskom načelniku 
radi sprječavanja ili otklanjanja većih posljedica i kada on nije predlagatelj akta.
poremećaja.
Prijedlog da se akt donese po hitnom postupku Članak 88.
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije 
do utvrđivanja dnevnog reda na sjednici. Predsjednik Iznimno, ako se većina nazočnih vijećnika s tim složi, 
Općinskog vijeća bez odgađanja upućuje prijedlog da vijećnik može podnijeti prijedlog za izmjenu i dopunu 
se akt donese po hitnom postupku predsjednicima prijedloga akta i na samoj sjednici u tijeku rasprave, u 
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pisanom ili usmenom obliku uz potrebno prihvaćen je projedlog za izmjenu i dopunu koji je po 
obrazloženje. redosljedu posljednji prihvaćen.

Članak 89. Članak 92.

Ako su podneseni prijedlozi takve naravi da bitno Prijedlog za izmjenu i dopunu, prihvaćen na sjednici 
mijenjaju ili odstupaju od prijedloga akta, Općinsko Općinskog vijeća, postaje sastavni dio prijedloga akta 
vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se o kome se odlučuje.
vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu  
prije odlučivanja.
Glasovanje o prijedlozima za izmjenu i dopunu akta Vjerodostojno tumačenje akata
će se odgoditi ako to zatraži predstavnik predlagatelja, 
općinski načelnik, neovisno je li on predlagatelj akta. Članak 93.

Članak 90. Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja akta 
može podnijeti ovlašteni predlagatelj akta.

O prijedlozima za izmjenu i dopunu izjašnjava se 
predlagatelj i općinski načelnik, neovisno je li Članak 94.
predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku 1. ovoga članka je u Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja akta 
pravilu usmeno. podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća, a mora 
Nakon očitovanja predlagatelja o pojedinom sadržavati naziv akta, naznaku odredbe za koju se traži 
prijedlogu na očitovanje predlagatelja može se tumačenje i razloge za to.
osvrnuti samo podnositelj prijedloga, a njegov govor Predsjednik Općinskog vijeća upućuje prijedlog za 
ne može trajati dulje od dvije minute. davanje vjerodostojnog tumačenja akta općinskom 

načelniku, radi ocjene njegove osnovanosti.
Članak 91. Općinski načelnik je dužan, u roku od 15 dana, 

dostaviti mišljenje predsjedniku Općinskog vijeća. 
Prijedlog, koji je podnesen u roku iz članka 86. ovoga Ako općinski načelnik ne dostavi mišljenje u 
Poslovnika, postaje sastavnim dijelom prijedloga akta propisanom roku smatrat će se da je suglasan s 
i o njemu se odvojeno ne glasuje: prijedlogom za davanje vjerodostojnog tumačenja.
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako se s prijedlogom suglasio predlagatelj akta. Članak 95.
Ako vijećnik zatraži da se o pojedinom prijedlogu iz 
stavka 1. ovoga članka posebno izjašnjava, o tom se Ako utvrdi da je prijedlog osnovan, općinski načelnik 
prijedlogu glasuje odvojeno. će utvrdit prijedlog teksta vjerodostojnog tumačenja 
Ako prijedlog akta nije podnio općinski načelnik, o koji sa svojim izvješćem podnosi Općinskom vijeću.
prijedlogu s kojim se nije suglasio općinski načelnik Ako općinski načelnik ocijeni da prijedlog za davanje 
glasuje se odvojeno. vjerodostojnog tumačenja nije osnovan, on će o tome 
O prijedlozima se glasuje prema redoslijedu članaka izvijestiti Općinsko vijeće koje povodom toga 
prijedloga akta na koje se odnose. izvješća donosi odluku.
Ako je na jedan članak prijedloga akta podneseno više 
prijedloga za izmjenu i dopunu, o prijedlozima za VIII. VIJEĆNIČKA PITANJA
izmjenu i dopunu se glasuje po redosljedu koji odredi 
predsjedatelj Općinskog vijeća, bez rasprave. Članak 96.
Ako je na jedan članak prijedloga akta podneseno više 
prijedloga za izmjenu i dopunu identičnog sadržaja, Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 
glasuje se samo o prvom od njih. općinskom načelniku, zamjeniku općinskog 
Ako se na isti članak prihvati više prijedloga za načelnika i pročelnicima upravnih tijela u svezi 
izmjenu i dopunu koji se međusobno isključuju, poslova iz njihovog djelokruga rada.
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Vijećnička pitanja mogu se postavljati usmeno i u Pisana vijećnička pitanja
pisanom obliku. Vijećnik je dužan navesti kome 
upućuje vijećničko pitanje. Članak 100.

Usmena vijećnička pitanja Vijećnici mogu, posredovanjem predsjednika 
Općinskog vijeća, postavljati vijećnička pitanja u 

Članak 97. pisanom obliku, a nakon dobivenog odgovora i 
dopunska vijećnička pitanja.

Usmena pitanja općinskom načelniku, odnosno 
njegovom zamjeniku, te pročelnicima upravnih tijela Članak 101.
vijećnici mogu postavljati na sjednicama Općinskog 
vijeća. Vijećničko pitanje mora biti postavljeno u skladu s 
Redoslijed za postavljanje pitanja određuje se prema odredbama ovoga Poslovnika.
redosljedu prijave vijećnika, koji žele postaviti Ako postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama 
vijećničko pitanje. Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća će pozvati 
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička vijećnika da svoje pitanje uskladi s odredbama 
pitanja,. Ono mora biti kratko i jasno formulirano i u Poslovnika.
pravilu takvo da se na njega može odgovoriti odmah i Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama 
bez pripreme. ovoga Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće 
Nakon dobivenog odgovora, vijećnik može iznijeti to pitanje uputiti općinskom načelniku, i o tome će 
mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. izvijestiti vijećnika.
Vijećnik, koji nije postavio vijećničko pitanje, nema 
pravo zatražiti riječ da bi odgovorio na navod koji je u Članak 102.
odgovoru na vijećničko pitanje iznio općinski 
načelnik, njegov zamjenik i pročelnik upravnog tijela. Pisani odgovor na pitanje postavljeno u pisanom 
Postavljanje pitanja ne može trajati dulje od tri minute. obliku daje se u roku 30 dana od dana kada je pitanje 

dostavljeno općinskom načelniku, njegovom 
Članak 98. zamjeniku ili pročelniku upravnog tijela. U istom roku 

općinski načelnik, njegovo zamjenik ili pročelnik 
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj upravnog tijela dužni su odgovoriti na usmeno 
sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti postavljeno pitanje, ako vijećnik nije dobio odgovor 
razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj na sjednici Općinskog vijeća ili je zatražio pisani 
sjednici. Odgovor može trajati najviše pet minuta. odgovor.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može Ako općinski načelnik, njegov zamjenik ili pročelnik 
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor upravnog tijela ne može odgovoriti u roku iz stavka 1. 
daje se najkasnije na sljedećoj sjednici. ovoga članka dužni su, preko predsjednika Općinskog 

vijeća izvijestiti vijećnika o razlozima zbog kojih to ne 
Članak 99. mogu učiniti i vremenu kada će dostaviti odgovor.

Ako je odgovor povjerljive naravi, općinski načelnik, Članak 103.
njegov zamjenik ili pročelnik upravnog tijela može 
predložiti da odgovori neposredno vijećniku ili na Općinski načelnik, njegov zamjenik, odnosno 
zatvorenoj sjednici radnog tijela u čijem je djelokrugu pročelnik upravnog tijela dostavlja pisani odgovor 
to pitanje. vijećniku na vijećničko pitanje posredovanjem 

predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik 
Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim 
vijećnicima.
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Članak 104. Članak 108.

Ako općinski načelnik, njegov zamjenik ili pročelnik Ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije, sjednice 
upravnog tijela ne odgovore na vijećničko pitanje Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni 
prema članku 102. ovoga Poslovnika, predsjednik dnevni red, a redni broj sjednice određuje se u nizu za 
Općinskog vijeća će na kraju vremena određenog za sjednice koje se održavaju u redovitom i izvanrednom 
postavljanje vijećničkih pitanja, izvijestiti vijećnike o zasjedanju, tijekom jednog saziva Općinskog vijeća.
pitanjima na koja općinski načelnik, njegov zamjenik 
ili pročelnik upravnog tijela nisu dostavili odgovor u 
propisanom roku i zahtijevati da se u roku od osam Dnevni red
dana dostavi odgovor.

Članak 109.

IX. RED NA SJEDNICI Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže 
predsjednik Općinskog vijeća. Ako je dnevni red 

Sazivanje sjednice sjednice predložen u pisanom obliku uz poziv za 
sjednicu, predsjednik Općinskog vijeća može na 

Članak 105. samoj sjednici mijenjati prijedlog dnevnog reda, na 
način što će iz predloženoga dnevnog reda izostaviti 

Općinsko vijeće zasjeda po potrebi, a najmanje pojedine teme, ili dopuniti dnevni red novim temama. 
jednom u tri mjeseca. Tako izmijenjen ili dopunjen dnevni red dostavlja se 
Na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnicima u obliku konačnog prijedloga dnevnog 
vijećnika predsjednik Općinskog vijeća dužan je reda.
sazvati sjednicu Općinskog vijeća u roku od 15 dana Na predloženi dnevni red, koji je upućen uz poziv za 
od dana kad primi zahtjev. sjednicu, vijećnik ili drugi predlagatelj akta može 
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove podnijeti pisani prigovor najkasnije jedan dan prije 
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će zakazane sjednice Općinskog vijeća. Pisani prigovor 
sazvati općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana. na predloženi dnevni red može se podnijeti ako 

predsjednik Općinskog vijeća nije uvrstio u prijedlog 
Članak 106. dnevnog reda teme koje su upućene u postupak na 

način propisan ovim Poslovnikom. Ako je prigovor 
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik opravdan, tema se uvrštava u dnevni red bez rasprave.
Općinskog vijeća. Ako nitko od vijećnika ili drugih predlagatelja akata 

ne podnese u pisanom obliku prigovor na dnevni red 
Članak 107. koji je predložen uz sjednicu, najkasnije jedan dan 

prije zakazane sjednice, predloženi dnevni red smatra 
Kada Općinsko vijeće redovito zasjeda, sjednice se utvrđenim.
Općinskog vijeća održavaju se jednom u tri mjeseca a Na sjednici Općinskog vijeća, vijećnik ili drugi 
ako je to potrebno i češće. Za redovite sjednice predlagatelj akta može podnijeti prigovor samo na one 
dostavlja se vijećnicima prijedlog dnevnog reda 5 točke dnevnog reda koje nije sadržavao prijedlog 
dana prije održavanja sjednice. dnevnog reda upućen uz poziv za sjednicu ili koje su 
Iznimno, predsjednik Općinskog vijeća može, u izostavljene u konačnom prijedlogu dnevnog reda, a 
slučajevima kada je neophodno donijeti pojedini akt bile su sadržane u prijedlogu dnevnog reda upućenog 
po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju drugi uz poziv za sjednicu.
osobito opravdani razlozi, sazvati sjednicu Općinskog O podnesenim prigovorima na izmjene dnevnog reda 
vijeća u roku kraćem od 5 dana, a dnevni red za tu odlučuje se na sjednici bez rasprave.
sjednicu može predložiti i na samoj sjednici.
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Članak 110. onoga koji je iznio navod. Vijećnik se u svom govoru 
mora ograničiti na ispravak, u protivnom će mu 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se, u predsjedatelj oduzeti riječ, a vijećnikov govor ne 
pravilu, na početku sjednice. može trajati dulje od dvije minute.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je predložiti Ako vijećnik zatraži riječ da bi odgovorio na navod iz 
dopunu dnevnog reda kada to traži, tijekom sjednice, u izlaganja prethodnog govornika (replika), 
pisanom obliku 1/3 ukupnog broja vijećnika predsjedatelj će mu dati riječ čim završi govor onoga 
Općinskog vijeća. koji je navod iznio. Replika vijećnika, odnosno govor 

na repliku ne mogu trajati dulje od dvije minute.

Predsjedanje i sudjelovanje Članak 115.

Članak 111. Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se 
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Sjednici Općinskog vijeća predsjeda predsjednik Ako se govornik udalji od teme dnevnog reda, 
Općinskog vijeća, a kad je on odsutan ili spriječen, predsjedatelj će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.
sjednici predsjeda potpredsjednik Općinskog vijeća. Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme 
Sjednici, kao gosti mogu prisustvovati svi oni koje je dnevnog reda, predsjedatelj će mu oduzeti riječ. U tom 
pozvao predsjednik Općinskog vijeća. slučaju vijećnik više ne može sudjelovati u raspravi o 
Na sjednici može održati govor i državni dužnosnik toj temi dnevnog reda.
kao gost, na poziv predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 116.
Članak 112.

Vijećnik u raspravi, u pravilu, može govoriti najdulje 
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što 10 minuta, a predstavnici klubova do 15 minuta. 
zatraži i dobije riječ od predsjedatelja. Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može 
Prijave za govor podnose se neposredno prije početka odlučiti da pojedini predstavnik kluba ili vijećnik 
rasprave. može govoriti i dulje.

Vijećnik koji se prijavio za govor i nije bio nazočan u 
Članak 113. vijećnici kada je pozvan gubi pravo govoriti o temi 

dnevnog reda za koju se prijavio.
Predsjedatelj daje vijećnicima riječ po redoslijedu Nakon što svi vijećnicii koji su se prijavili za raspravu 
kojim su se prijavili. završe svoj govor, predstavnici klubova vijećnika 
Neovisno o redoslijedu vijećnik može dobiti riječ mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti 
kada želi govoriti o povredi Poslovnika, kada želi najviše pet minuta neovisno o tome je li predstavnik 
ispraviti navod za koji drži da je netočan, te za repliku. kluba vijećnika već sudjelovao u raspravi o toj temi 
Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru dnevnog reda.
samo predsjedatelj. Predsjedatelj se brine da govornik 
ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Održavanje reda i stegovne mjere
Članak 114.

Članak 117.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika 
predsjedatelj daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor toga Red na sjednici osigurava predsjedatelj.
vijećnika ne može trajati dulje od dvije minute, a Za remećenje reda na sjednici predsjedatelj može 
vijećnik odmah mora navesti članak Poslovnika o vijećniku izreći stegovne mjere:
čijoj povredi govori. Predsjedatelj je dužan poslije 1. opomenu,
iznesenog prigovora dati objašnjenje. 2. opomenu s oduzimanjem riječi,
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio netočan 3. udaljenja sa sjednice.
navod, predsjedatelj će mu dati riječ čim završi govor Stegovne mjere iz stavka 2. ovoga članka su izvršne i o 
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njima se ne vodi rasprava. udalji iz dvorane.
Predsjedatelj može od nadležnih redarstvenika 

Članak 118. zatražiti da vijećniku, kojemu je izrečena mjera 
udaljenja sa sjednice, onemogući ulazak u dvoranu, 

Vijećniku se izriče opomena ako: dok traje stegovna mjera.
- se u svom govoru ne drži teme o kojoj se 

raspravlja, Članak 121.
- govori, a nije dobio odobrenje predsjedatelja,
- svojim upadicama ili na drugi način ometa Protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice 

govornika, Općinskog vijeća vijećnik ima pravo prigovora.
- se javi za povredu Poslovnika ili ispravak Prigovor se podnosi predsjedniku Općinskog vijeća 

netočnog navoda, a započne govoriti o drugoj najkasnije u roku od 24 sata od izricanja stegovne 
temi za koju nije dobio riječ, mjere, a predsjednik ga upućuje svim vijećnicima.

- omalovažava ili vrijeđa predsjedatelja ili Predsjedatelj unosi prigovor u dnevni red za prvu 
druge vijećnike, iduću sjednicu.

- svojim ponašanjem odstupa od općih pravila Odluku po prigovoru Općinsko vijeće donosi 
ponašanja u Općinskom vijeću, većinom glasova nazočnih vijećnika, bez rasprave, 

- na drugi način remeti red na sjednici. time da pravo govora ima samo zastupnik koji je 
podnio prigovor.

Članak 119.
Članak 122.

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se vijećniku koji 
i nakon izricanja opomene svojim govorom ili Općinsko vijeće može po prigovoru:
ponašanjem nastavi kršiti odredbe Poslovnika zbog - potvrditi izrečenu stegovnu mjeru,
čega mu je već izrečena opomena. - ukinuti stegovnu mjeru.
Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se vijećniku i Odluka Općinskog vijeća je konačna.
kada svojim govorom vrijeđa hrvatski narod, vjerske 
zajednice i nacionalne manjine. Članak 123.

Članak 120. Predsjedatelj može zatražiti da se iz dvorane udalji 
svaki slušatelj koji narušava red. U tom slučaju 

Vijećniku se izriče stegovna mjera udaljenja sa predsjedatelj može od nadležnih redarstvenika 
sjednice Općinskog vijeća kada je svojim ponašanjem zatražiti udaljenje iz dvorane slušatelja ili posjetitelja 
toliko narušio red i prekršio odredbe ovoga koji narušava red na sjednici.
Poslovnika o redu na sjednici da je daljnje održavanje 
sjednice dovedeno u pitanje.
Stegovna mjera udaljenja sa sjednice može se izreći za Tijek sjednice
vrijeme trajanja rasprave i odlučivanja o jednoj ili više 
točaka dnevnog reda ili za dan kada mu je izrečena Članak 124.
stegovna mjera udaljenja sa sjednice.
Kada je vijećniku izrečena stegovna mjera udaljenja Prije početka sjednice vijećnici se upisuju u 
sa sjednice Općinskog vijeća, vijećnik je dužan evidenciju nazočnih sjednici.
odmah napustiti sjednicu, a ako to ne učini, 
predsjedatelj mu može izreći stegovnu mjeru u Članak 125.
dvostrukom trajanju.
Ako se vijećnik niti nakon izricanja mjere iz stavka 3. Nakon otvaranja sjednice, predsjedatelj daje potrebna 
ovoga članka, ne udalji sa sjednice, predsjedatelj će objašnjenja u vezi s radom sjednice i obavještenja o 
prekinuti sjednicu i naložiti da se vijećnik udalji iz drugim prethodnim pitanjima.
dvorane za sjednice. U tom slučaju predsjedatelj može 
zatražiti od nadležnih redarstvenika da vijećnika 
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Članak 126. - Obračun Proračuna općine
- Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na potpredsjednika Općinskog vijeća
raspravu o pojedinim temama dnevnog reda, i to - Odluku o raspisivanju referenduma o 
redom koji je utvrđen u dnevnom redu. razrješenju općinskog načelnika i zamjenika 
Rasprava o pojedinim temama iz utvrđenog dnevnog općinskog načelnika
reda vodi se bez obzira na broj nazočnih vijećnika. - Odluku o raspisivanju referenduma o 
U raspravi o temama utvrđenog dnevnog reda, svoja pitanjima iz samoupravnog djelokruga 
stajališta mogu iznijeti i predstavnici klubova općine
vijećnika s tim da u redoslijedu govornika imaju - Poslovnik Općinskog vijeća. 
prednost.

Članak 127. Glasovanje

Na sjednici se o svakoj temi utvrđenoga dnevnog reda Članak 131.
najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako je ovim 
Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave. Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Općinsko 
Na prijedlog predsjedatelja o dvije ili više točaka vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.
utvrđenog dnevnog reda može se provesti objedinjena Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili 
rasprava. poimeničnim glasovanjem.

Poimenično glasovanje provodi se kada to zatraži klub 
Članak 128. vijećnika ili predlagatelj akta.

Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da 
Predsjedatelj zaključuje raspravu kada utvrdi da nema predsjedatelj prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je 
više prijavljenih govornika. »za« prijedlog, zatim tko je »protiv« prijedloga, te tko 
Predsjedatelj zaključuje sjednicu, u pravilu, kada se se »uzdržao« od glasovanja.
iscrpi utvrđeni dnevni red sjednice. Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se »za« ili 

»protiv«.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ako se 

Odlučivanje prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih 

Članak 129. vijećnika, predsjedatelj može odmah konstatirati da je 
amandman odbijen.

Za donošenje odluka na sjednici Općinskog vijeća Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki 
potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u prozvani vijećnik ustane i izgovara »za« ili »protiv« 
slučajevima kada je zakonom ili ovim Poslovnikom prijedloga, odnosno »uzdržan«.
drukčije određeno. Vijećnike proziva i glasove broji predsjedatelj.
Prigodom svakog odlučivanja, u pravilu, predsjedatelj 
utvrđuje broj nazočnih. Članak 132.

Članak 130. Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje je li pojedina 
odluka dobila potrebnu većinu glasova i objavljuje 

Odluke, rezolucije, zaključke i druge akte Općinsko rezultat glasovanja.
vijeće donosi većinom glasova, ukoliko je na sjednici Na zahtjev jednog vijećnika, koji zatraži provjeru 
Općinskog vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako glasovanja, predsjedatelj nalaže brojenje i ponovno 
zakonom i ovim Poslovnikom nije drukčije određeno. objavljuje rezultat glasovanja. Provjera glasovanja 
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće mora se zatražiti prije nego što predsjedatelj utvrdi da 
donosi: je pojedina odluka donesena.
- Statut općine
- Proračun općine
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Članak 133. Članak 138.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke 
Glasački listići su iste veličine, boje i oblika i ovjereni listiće i nakon što je predsjedatelj objavio da je 
su pečatom Općinskog vijeća. glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje 
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena rezultata glasovanja u dvorani u kojoj se održava 
su abecednim redom. sjednica.

Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi predanih 
Članak 134. glasačkih listića.

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjedatelj u 
Predsjedatelju kod tajnog glasovanja pomaže i nazočnosti vijećnika koji su mu pomagali kod 
određeni broj vijećnika. glasovanja.
Vijećnici koji pomažu predsjedatelju u provođenju 
tajnog glasovanja predaju vijećnicama glasačke Članak 139.
listiće. Predaju glasačkog listića bilježi na popisu 
vijećnika zapisničar na sjednici Općinskog vijeća Predsjedatelj objavljuje rezultat izbora i imenovanje 
zaokruživanjem rednog broja ispred imena vijećnika na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno 
kojemu je predan glasački listić. glasovanje.

Predsjedatelj objavljuje koliko je vijećnika od 
Članak 135. ukupnog broja vijećnika primilo glasačke listiće, 

koliko je vijećnika ukupno glasovalo, koliko je bilo 
Broj glasačkih kutija i mjesta na koje će se postaviti nevažećih glasačkih listića, te koliko je vijećnika 
određuje predsjedatelj. glasovalo za izbor, odnosno imenovanje pojedinog 
Glasovanju kod svake glasačke kutije prisustvuje kandidata.
jedan od vijećnika izabranih da pomažu Iza toga predsjedatelj proglašava koji su kandidati 
predsjedatelju. izabrani ili imenovani.

Članak 136.
X IZBOR I IMENOVANJA

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida 
radi pripreme novih glasačkih listića. Članak 140.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i 
prvo glasovanje. Općinsko vijeće bira, odnosno imenuje dužnosnike 

Općinskog vijeća i u određena tijela i organizacije, te 
Članak 137. ostale institucije na temelju prijedloga ovlaštenih 

predlagatelja.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim 
listićem, i to osobno. Članak 141.
Vijećnik glasuje tako da na glasačkom listiću 
zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za koga Prije početka glasovanja, predsjedatelj izvješćuje 
glasuje. vijećnike o načinu glasovanja i o načinu utvrđivanja 
Glasački listić na kojem je zaokružen redni broj ispred rezultata izbora i imenovanja, odnosno razrješenja i 
imena većeg broja kandidata od broja koji se bira opoziva.
smatra se nevažećim.
Nevažeći je i nepopunjeni glasački listić, kao i listić na Članak 142.
kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački 
listić koji je tako popunjen da se ne može sa Ako se ne može utvrditi koji su kandidati izabrani, 
sigurnošću utvrditi za koje je kandidate glasovao odnosno imenovani zbog toga što su dva ili više 
vijećnik. kandidata dobili jednak broj glasova, glasovanje se 

ponavlja samo za te kandidate.
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Članak 143. Članak 147.

Ako prilikom glasovanja potrebnu većinu ne dobije Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice iznijeti 
broj kandidata koji se bira, glasovanje se ponavlja za primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
kandidate koji nisu dobili potrebnu većinu. O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na 
U prvom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, 
kandidati koji su dobili manje od petine glasova obavit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
nazočnih vijećnika. Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno 
U drugom ponavljanju glasovanja ne mogu zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim 
sudjelovati kandidati koji su dobili manje od trećine primjedbama obavljene izmjene, smatra se 
glasova nazočnih vijećnika. usvojenim.
Ako ni u drugom ponovljenom glasovanju pojedini 
kandidat ne dobije potrebnu većinu, prijedlog za izbor Članak 148.
tog kandidata skida se s popisa predloženih kandidata.

Usvojeni zapisnik potpisuju predsjedatelj Općinskog 
Članak 144. vijeća i zapisničar.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća, te Članak 149.
predsjednici, potpredsjednici i članovi radnih tijela 
Općinskog vijeća, biraju se na vrijeme do isteka Izvornici zapisnika sjednica Općinskog vijeća čuvaju 
vijećničkog mandata, odnosno do dana razrješenja. se u Jedinstvenom upravnom odjelu općine a nakon 
Razrješenje predsjednika i potpredsjednika isteka mandata Općinskog vijeća pohranjuju u 
Općinskog vijeća mogu predložiti Odbor za izbor i pismohrani općine.
imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika.
Izbor, imenovanje te razrješenje predsjednika i XII. JAVNOST RADA
članova radnih tijela Općinskog vijeća obavlja se na 
prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog Članak 150.
najmanje 1/5 vijećnika.

Općinsko vijeće izvješćuje javnost o radu Općinskog 
Članak 145. vijeća i odlukama koje je donijelo, kao i o temama o 

kojima je raspravljalo.
Prijedlog kandidata za izbore i imenovanja, odnosno Prijedlozi akata Općinskog vijeća, odnosno akti 
razrješenja i opozive Općinskom vijeću podnosi Općinskog vijeća mogu se u cijelosti objaviti u 
Odbor za izbor i imenovanja ako zakonom ili ovim sredstvima javnog priopćavanja ili kao posebne 
Poslovnikom nije propisano da prijedlog kandidature publikacije.
za izbor ili imenovanja, odnosno prijedlog za 
razrješenje i opoziv podnosi drugo tijelo ili određeni Članak 151.
broj vijećnika.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i 
XI. ZAPISNICI materijali Općinskog vijeća koji, u skladu s posebnim 

propisima, nose oznaku tajnosti.
Članak 146. Vijećnik ne smije, na sjednici, iznositi podatke iz 

dokumenata navedenih u stavku 1. ovoga članka.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, Članak 152.
sudjelovanju u raspravi, te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinoj Sjednica ili pojedini dio sjednice radnih tijela 
temi. Općinskog vijeća mogu se na temelju odluke radnog 

tijela održati bez nazočnosti javnosti.
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Članak 153. XIII. OBAVLJANJE STRUČNIH, 
ADMINISTRATIVNIH, TEHNIČKIH I 

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju DRUGIH POSLOVA ZA POTREBE 
pravo pratiti rad Općinskog vijeća i njegovih radnih OPĆINSKOG VIJEĆA
tijela i izvješćivati javnost o njihovom radu.
Na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća može se Članak 156.
odlučiti da izvjestitelji tiska i drugih sredstava javnog 
priopćavanja mogu prisustvovati sjednici i ako se na Jedinstveni upravni odjel općine obavlja stručne, 
njoj raspravlja o nekom pitanju bez prisustva javnosti. administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe 
O takvom pitanju mogu izvjestitelji tiska i drugih Općinskog vijeća. 
sredstava priopćavanja davati za javnost samo one 
obavijesti za koje se to na sjednici odluči. Na sjednici 
se može odlučiti da se obavijesti o takvom pitanju XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
mogu davati tek nakon isteka određenog roka.

Članak 157.
Članak 154.

Na dan stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje 
Radi pružanja pomoći i stvaranja povoljnih uvjeta za važiti Poslovnik Općinskog vijeća općine Donji 
rad predstavnika tiska i drugih oblika priopćavanja u Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
Općinskom vijeću, osigurava im se pravovremena županije“ br. 10/01.).
dostava materijala i uvjeti za praćenje rada na 
sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela, razgovori Članak 158.
s predstavnicima predlagatelja ili s dužnosnicima u 
Općinskom vijeću i drugi kontakti s izvjestiteljima. Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objavljivanja u 

»Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«.
Članak 155.

OPĆINSKO VIJEĆE
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može 
se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva Klasa:012-01/09-01/02
priopćavanja. Konferencija za tisak održava se na Urbroj:2178/04-01-09-1
temelju odluke predsjednika Općinskog vijeća. Donji Andrijevci, 20.7.2009. 
Tiskovnu konferenciju može održati i radno tijelo na 
temelju odluke radnog tijela ili predsjednika radnog Predsjednik
tijela, odnosno predsjedatelja radnog tijela. Stanko Ćorić, v.r.
Tiskovnu konferenciju može održati i klub vijećnika.
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OPĆINA  KLAKAR

2. 1. Vinko Lucić,ing. HDZ 
2. Antun Baričić   HDZ
3. Jakob Blaževac ,ing HDZ

Na temelju članka 31. Statuta općine Klakar 4. Franjo Stanić   HDZ
(“Službeni vjesnik Brodsko posavske županije” 5. Stipo Martić HDZ
br.1/06.), članovi Općinskog vijeća na 1. 6. Josip Matičević     HSP
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj 7. Stjepan Tolić   HSP
16. lipnja 2009.godine, na prijedlog Mandatnog 8. Đuro Baričić HSP
povjerenstva donose 9. Željko Čizmić      HSP

10. Đuka Janković HSP
Z A K LJ U Č A K 11. Marko Kudrić,ing. Nezavisna lista

 12. Andrija Rašić Nezavisna lista
o usvajanju Izvješća o provedenim izborima za  13. Stjepan Deanović    HSS

Općinsko vijeće i potvrđivanja mandata 
izabranim članovima 

III

I Izabrani član Općinskog vijeća na stranačkoj listi 
Hrvatske stranke prava - HSP  Mario   

Usvaja se Izvješće Mandatnog povjerenstva o Pejić podnio je zahtjev za mirovanje mandata u 
provedenim izborima za članove  Općinskog  vijeća, Općinskom vijeću općine Klakar u smislu članka 5. 
održanim 17. svibnja 2009.godine. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz 
razloga što će prihvatiti dužnost člana Županijske 

II skupštine Brodsko posavske županije u koju je 
 izabran na stranačkoj listi HSP na izborima 17.svibnja 
Potvrđuju se mandati izabranim članovima 2009.godine.
Općinskog vijeća  i utvrđuje da će dužnost vijećnika  Politička stranka Hrvatska stranka prava  kao 
obnašati: predlagatelj liste odredila je da  Maria Pejića 
 zamjenjuje neizabrani kandidat sa stranačke  liste 
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Hrvatske stranke  prava  Josip Matičević. 3.
Slijedom utvrđenog ispunjeni su zakonski uvjeti da se 
potvrdi mandat Josipu  Matičeviću. 

Na temelju članka 29. Poslovnika Vijeća 
općine Klakar (Službeni vjesnik Brodsko posavske 

IV županije” br.5/06.) Općinsko vijeće na 1. 
konstituirajućoj sjednici održanoj 16. lipnja 2009. 

Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati izabranim godine, donijelo je 
članovima Općinskog vijeća općine Klakar, odnosno 
njihovim zamjenicima. RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova
V  Mandatnog povjerenstva

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

U Mandatno povjerenstvo izabiru se: 

VI 1. Jakob Blaževac (HDZ)    za predsjednika,
2. Đuka Janković (HSP)    za člana,

Zaključak će biti objavljen u “Službenom vjesniku 3. Marko Kudrić (Nezavisna lista) - za člana.
Brodsko posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE II
OPĆINE KLAKAR

Rješenje stupa na snagu odmah, a objavit će se u 
Klasa:  013-03/09-01/4 “Službenom vjesniku Brodsko posavske županije”.
Ur.br.   2178/07-02-09-1
Klakar, 16.lipnja 2009. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR
    Predsjedatelj,

  Predstojnik Ureda državne uprave Klasa:  013-03/09-01/2
    u Brodsko posavskoj županiji  Ur.br.   2178/07-02-09-1
    Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r. Klakar, 16.lipnja 2009.

 Predsjedatelj,
  Predstojnik Ureda državne uprave

    u Brodsko posavskoj županiji  
    Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.
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4. 5.

Na temelju članka 31.Statuta općine Klakar Na temelju članka 32. i 35. Statuta općine 
(“Službeni vjesnik Brodsko posavske županije” Klakar (“Službeni vjesnik Brodsko posavske 
br.1/06.) i članka 40. Poslovnika općine Klakar županije” br.1/06.) članovi Općinskog vijeća općine 
(Službeni vjesnik Brodsko posavske županije” Klakar su na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog 
br.5/06.), Općinsko vijeće općine Klakar je  na vijeća od 16. lipnja 2009. godine donijeli
1.konstituirajućoj  sjednici Općinskog vijeća od 
16.lipnja 2009. godine donijelo RJEŠENJE

RJEŠENJE o izboru predsjenika 
Općinskog vijeća općine Klakar

o izboru predsjednika i članova
Odbora  za izbor i imenovanja

I

I  
Vinko Lucić, ing. izabire se za predsjednika 

U Odbor za izbor i imenovanja izabiru se: Općinskog vijeća općine Klakar.

1. Franjo Stanić (HDZ)  za predsjednika,
2. Stjepan Tolić  (HSP)  za člana II
3. Andrija Rašić (Nezavisna lista)  za člana,

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 
   se u “Službenom vjesniku Brodsko posavske 

II županije”.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a OPĆINSKO VIJEĆE 
objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko OPĆINE KLAKAR
posavske županije”.

Klasa:  013-03/09-01/5
OPĆINSKO VIJEĆE Ur.br.   2178/07-02-09-1
OPĆINE KLAKAR Klakar, 16.lipnja 2009.

PREDSJEDATELJ,   
Klasa:  013-03/09-01/3     Đuro Baričić, v.r.
Ur.br.   2178/07-02-09-1
Klakar, 16.lipnja 2009.
 

   Predsjedatelj
    Đuro Baričić, v.r.
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6. 7.

Na temelju članka 32. i  35. Statuta općine Na temelju članka 32. i  35. Statuta općine 
Klakar (“Službeni vjesnik Brodsko posavske Klakar (“Službeni vjesnik Brodsko posavske 
županije” br.1/06.) članovi Općinskog vijeća općine županije” br.1/06.) članovi Općinskog vijeća općine 
Klakar su na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog Klakar su na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog 
vijeća od 16. lipnja 2009. godine donijeli vijeća od 16. lipnja 2009. godine donijeli

RJEŠENJE RJEŠENJE

o izboru potpredsjednika o izboru potpredsjednika 
Općinskog vijeća  općine Klakar Općinskog vijeća  općine Klakar

I I
  
Stjepan Deanović,  izabire se za potpredsjednika Andrija Rašić,  izabire se za potpredsjednika 
Općinskog vijeća općine Klakar. Općinskog vijeća općine Klakar.

II II

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR OPĆINE KLAKAR

Klasa:  013-03/09-01/6 Klasa:  013-03/09-01/7
Ur.br.   2178/07-02-09-1 Ur.br.   2178/07-02-09-1
Klakar, 16.lipnja 2009. Klakar, 16.lipnja 2009.

  PREDSJEDATELJ,   PREDSJEDATELJ,
  Đuro Baričić, v.r.   Đuro Baričić, v.r.
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8. Članak 5.

Utvrđuje se prijem u Općinsku službu na 
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima određeno vrijeme zbog povećanog obima posla:

i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 1 službenik  VŠS
samoupravi („Narodne Novine“ broj 86/08), a 
sukladno Općinskom proračunu općine Klakar za 
2009. godinu, načelnik općine Klakar utvrđuje Članak 6.
sljedeći

Na temelju ovoga Plana slobodna radna 
PLAN mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja i 

internog oglasa ili premještanjem, te putem oglasa 
prijema službenika i namještenika u koji se objavljuje kod nadležne službe za 

Jedinstveni upravni odjel općine Klakar zapošljavanje.
za 2009. godinu

Članak 7.
Članak 1.

Plan prijema službenika i namještenika u 
Ovima Planom prijema utvrđuje se prijem Jedinstveni upravni odjel općine Klakar objavljuje se 

lokalnih službenika i namještenika u Jedinstveni u „Službenom vjesnik Brodsko  posavske županije“.
upravno odjel općine Klakar tijekom 2009. godine.

Članak 8.
Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.
Plan prijema službenika i namještenika u 

Jedinstveni upravni odjel općine Klakar sadrži stvarno NAČELNIK 
stanje popunjenosti radnih mjesta u Općinskoj upravi, OPĆINE KLAKAR
potreban broj lokalnih službenika i namještenika na 
neodređeno vrijeme za 2009. godinu, potreban broj Klasa: 023-05/09-02/1
vježbenika i potreban broj službenika i namještenika Ur. broj: 2178/07-01-09-1
na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla. Klakar, 23. siječnja 2009.g.

NAČELNIK 
Članak 3. Josip Stanić, dipl. ing. geod., v.r.

U Općinskoj upravi općine Klakar zaposlen je 
1 dužnosnik i 1 službenik.

Članak 4.

Utvrđuje se potreban broj Općinskih 
službenika na neodređeno vrijeme za 2009. godinu:

VSS  1 službenik
SSS  2 službenika od toga 2 vježbenika
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9. Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela 
određuje se aktom Općinskog poglavarstva ili 
općinskog načelnika na prijedlog pročelnika.

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i Općinski načelnik izvršava sve ovlasti i odgovornosti 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) pročelnika u slučaju njegove spriječenosti.
samoupravi („Narodne Novine“ broj 86/08), članka Općinski načelnik po vlastitoj odluci i u drugim 
48. Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko  slučajevima izvršava ovlasti i odgovornosti 
posavske županije“ br. 01/06) i članka 1. Odluke o pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 07/08) načelnik općine Klakar donosi: Članak 4.

PRAVILNIK Godišnji plan i program rada Jedinstvenog upravnog 
odjela donosi, uz prethodnu suglasnost Općinskog 

o unutarnjem redu poglavarstva ili načelnika, pročelnik Jedinstvenog 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Klakar upravnog odjela.

Godišnji program rada sadrži prikaz poslova i radnih 
I. Opće odredbe zadaća iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 1. Prijedlog godišnjeg programa za sljedeću kalendarsku 
godinu, pročelnik dostavlja Općinskom poglavarstvu 

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog ili općinskom načelniku najkasnije do 15. prosinca 
upravnog odjela općine Klakar (u nastavku: Pravilnik) tekuće godine.
uređuje se unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Klakar, broj potrebnih djelatnika, te opis Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su 
i popis osnovnih poslova i radnih zadaća sa stručnim sudjelovati u izradi plana i programa iz stavka 1. ovog 
uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova, te druga članka s obzirom na poslove i radne zadaće koje 
pitanja značajna za rad odjela. izvršavaju.

Članak 2. Članak 5.

U Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar Izvješće o ostvarenju Plana i Programa za proteklu 
obavljanju se poslovi utvrđeni zakonom, Statutom kalendarsku godinu izrađuje pročelnik Jedinstvenog 
općine Klakar, Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela i podnosi ga Općinskom 
upravnog odjela i ovim Pravilnikom. poglavarstvu ili općinskom načelniku na usvajanje 

najkasnije do 15. veljače tekuće godine.

II. Način rada i rukovođenja poslovima Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su 
Jedinstvenog upravnog odjela sudjelovati u izradi izvješća iz stavka 1. ovog članka s 

obzirom na poslove i radne zadaće koje izvršavaju.
Članak 3.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi III. Radna mjesta i stručna sprema
pročelnik.

Članak 6.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odredit će 
radno vrijeme u tijeku radnog tjedna u kojem su U Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar 
djelatnici dužni primati stranke. ustrojava se sljedeća organizacija i utvrđuju sljedeća 
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radna mjesta i poslovi: 2. VODITELJ ODJELA ZA 
GOSPODARSTVO I KOMUNALNE 
POSLOVE

1. PROČELNIK JEDINSTVENOG     
 UPRAVNOG ODJELA Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:

    Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka: - VI/I stupanj stručne spreme
- 1 godina radnog iskustva u struci,

- VII/I stupanj stručne spreme pravnog, - poznavanje rada na računalu,
ekonomskog ili tehničkog smjera, - položen državni stručni ispit ili obavezno 

- najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, polaganje državnog stručnog ispita u roku 
- poznavanje rada na računalu, godine  dana.
- položen državni stručni ispit. Broj izvršitelja: 1
Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:
Opis poslova: - organizira rad službe, te odgovara za njenu 
- rukovodi radom odjela, efikasnost,
- osigurava zakonit rad odjela, - priprema nacrte općih akata iz oblasti 
- planira, organizira, koordinira i kontrolira rad komunalnog gospodarstva, provodi upravni 

unutar odjela, postupak u najsloženijim upravnim stvarima 
- provodi i osigurava izvršenje odluka do donošenja rješenja,

Općinskog vijeća općine Klakar, - prati problematiku i propise iz svog 
- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa, te djelokruga, te načelniku i pročelniku predlaže 

daje prijedloge za primjenu istih, mjere, sredstva i  akte za njegovo 
- donosi rješenja u upravnim postupcima iz unapređenje,

nadležnosti odjela, - obavlja poslove vezane uz katastarsku 
- odgovoran je za materijalno-financijsko izmjeru, vodi katastarsku evidenciju prostora,

poslovanje upravnog odjela, - priprema nacrte općih akata iz oblasti 
- predlaže pokretanje sudskih sporova radi komuna lnog  gospodar s tva  i  p ra t i  

naplate općinskih prihoda, problematiku i propise iz tih oblasti,
- obavlja pravne i kadrovske poslove - provodi upravni postupak do donošenja 

Jedinstvenog upravnog odjela, rješenja o utvrđivanju komunalne naknade i 
- po ovlaštenju čelnika tijela lokalne komunalnog doprinosa,

samouprave donosi akte iz nadležnosti - obavlja poslove vezane uz gospodarenje 
Jedinstvenog upravnog odjela, javnim površinama, te vodi poslove 

- izrađuje program rada odjela te podnosi održavanja i izgradnje komunalnih objekata i 
izvješća, infrastrukture,

- razmatra predstavke i pritužbe na rad - priprema nacrte općih akata iz oblasti 
djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela, graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite 

- izrađuje prijedloge ugovora iz nadležnosti okoliša, te gospodarenja stambenim i 
Jedinstvenog upravnog odjela, poslovnim prostorima,

- koordinira rad odbora, te drugih tijela - odgovorna je osoba za pravilno i zakonito 
Općinskog vijeća, donašanje prostorno-planske dokumentacije,

- vodi evidenciju i prati postupak javne nabave, - obavlja ostale poslove po nalogu čelnika tijela 
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, lokalne samouprave i pročelnika.

Statutom i drugim aktima općine kao i 
poslove po nalogu čelnika tijela lokalne 
samouprave.
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3. VODITELJ ODJELA ZA STRUČNE I - obavlja ostale poslove po nalogu čelnika tijela 
ADMINISTRATIVNE POSLOVE lokalne samouprave i pročelnika.
OPĆINSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA

Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka: 4. ADMINISTRATIVNI TAJNIK/REFERENT

- IV/I stupanj stručne spreme upravnog, Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:
ekonomskog ili drugog odgovarajućeg 
smjera, - IV/I stupanj stručne  spreme upravnog ili 

- poznavanje rada na računalu, drugog odgovarajućeg smjera
- položen državni stručni ispit ili obavezno - Poznavanje rada na računalu

polaganje državnog stručnog ispita u roku - Položeni državni stručni ispit ili obavezno 
godine  dana. polaganje državnog stručnog ispita u roku 

Broj izvršitelja: 1 godine dana.
Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:
Opis poslova:

- obavlja radnje u upravnom postupku do - vrši protokolarne poslove za potrebe 
donošenja rješenja, o p ć i n s k o g  n a č e l n i k a ,  O p ć i n s k o g  

- predlaže rješenja u jednostavnijim stvarima u poglavarstva,
granicama dobivene ovlasti, - prima stranke i usmjerava ih nadležnim 

- sudjeluje u pripremi sjednica Općinskog osobama,
vijeća, vodi i izrađuje zapisnik sa sjednica - vodi telefonsku centralu,
Općinskog vijeća, izrađuje pismene otpravke - obavlja uredske i tehničke poslove za potrebe 
akata Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i odjela,

- vodi evidenciju o postavljenim pitanjima - prima i otprema poštu,
vijećnika i brine za pravovremenu dostavu - sudjeluje u obavljanju poslova pisarnice,
odgovora, - obavlja i druge poslove po nalogu voditelja 

- vodi evidenciju o nagrađenima općine službe i pročelnika.
Klakar,

- dostavlja akte na nadzor i objavu,
- vodi i izrađuje zapisnike radnih tijela 5. KOMUNALNI REDAR

Općinskog vijeća, Uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:
- vodi poslove arhive i skrbi o arhivskom 

materijalu, - IV/I stupanj stručne spreme, srednja stručna 
- vodi registar Općinskog vijeća, sprema (četverogodišnja srednja škola)
- vodi poslove pisarnice, - poznavanje rada na računalu,
- vrši protokolarne poslove za potrebe čelnika - državni stručni ispit ili obavezno polaganje 

tijela lokalne samouprave kao i za pročelnika državnog stručnog ispita u roku godine  dana.
Jedinstvenog upravnog odjela, - položen vozački ispit »B« kategorije.

- vodi zapisnike javnih rasprava u postupku Broj izvršitelja: 1
donošenja prostornih planova i drugih javnih 
rasprava uz djelokrug rada općinskih tijela, Opis poslova:

- prati problematiku i propise, te priprema - provodi nadzor nad komunalnim redom,
nacrte općih akata iz oblasti predškolskog i - nadzire provođenje odluka i drugih akata iz 
školskog obrazovanja, kulture, socijalne oblasti komunalnog gospodarstva,
skrbi, sporta i drugih društvenih djelatnosti, - obavlja radnje u upravnom postupku 

- predlaže pročelniku i načelniku mjere, s u k l a d n o  Z a k o n u  o  k o m u n a l n o m  
sredstva i akte za unapređenje poslova iz gospodarstvu i Zakonu o sigurnosti prometa,
oblasti društvenih djelatnosti i informiranja, - nadzire rad poslovnih subjekata koji na 
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području općine Klakar obavljaju komunalnu Članak 10.
djelatnost,

- obavlja poslove umnažanja i dostave Prava iz radnog odnosa i druga prava u svezi s radom 
materijala, djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela ostvaruju 

- odgovara za održavanje i ispravnost voznog sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u 
parka, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“  

- obavlja ostale poslove po nalogu čelnika tijela br. 86/08) i Kolektivnom ugovoru za državne 
lokalne samouprave i pročelnika. službenike i namještenike (Kolektivni ugovor).

Članak 7. Članak 11.

Za radna mjesta navedena u prethodnom članku ovog Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi 
Pravilnika, za koje je kao uvjet za zasnivanje radnog pročelnik.
odnosa određen položeni državni stručni ispit, radni 
odnos se može zasnovati sa službenikom koji ne Djelatnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je 
ispunjava navedeni uvjet, uz uvjet da stručni ispit izvršavati poslove i zadatke, koji po svojoj naravi 
položi u roku od godine dana od dana zasnivanja spadaju u njegov djelokrug, kao i druge poslove kad to 
radnog odnosa. odredi rukovoditelj.

Za radno mjesto navedeno u točki 4. i  5. članka 6. Odluke o zasnivanju radnog odnosa djelatnika u 
ovog Pravilnika, radni odnos može se zasnovati sa Jedinstvenom upravnom odjelu na temelju javnog 
službenikom u svojstvu vježbenika. natječaja ili oglasa donosi općinski načelnik, a po 

pribavljenom mišljenju pročelnika.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka, pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela donijet će Pravilnik o Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su 
programu stručnog osposobljavanja vježbenika za kvalitetno i učinkovito obavljati poslove i zadaće 
navedena radna mjesta. utvrđene ovim Pravilnikom, te se pridržavati uputa 

pročelnika i općinskog načelnika.

Članak 8.
Članak 12.

Djelatnicima zaposlenim u Jedinstvenom upravnom 
odjelu općine Klakar izdat će se rješenja o rasporedu Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i 
na radno mjesto najkasnije u roku od 30 dana od objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko  
stupanja na snagu ovog Pravilnika. posavske županije“.

NAČELNIK 
Članak 9. OPĆINE KLAKAR

Plaće djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela općine Klasa: 023-05/09-02/2
Klakar određuju se temeljem uvjeta određenih Ur. broj: 2178/07-01-09-1
člankom 6. ovog Pravilnika, Odluke o izmjenama i U Klakaru, 23. siječnja 2009.g. 
dopuni Odluke o plaći, dodacima na plaću, te radnom 
vremenu, odmorima, dopustima i ostalim NAČELNIK
materijalnim pravima načelnika, službenika Josip Stanić, dipl. ing. geod., v.r.
zaposlenika općine Klakar („Službeni vjesnik 
Brodsko posavske županije“ br. 02/07) i vrijednosti 
koeficijenta isto kao za državne službenike i 
namještenike.
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10. - Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju, 
Klasa UP/I-943-01/00-02/75 od 6.4.2001.

Na temelju članka 35. stavak. Zakona o priznaje društvu JANAF- d.d. iz Zagreba, Miramarska 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne cesta 24, pravo vlasništva, bez naknade, na zemljištu 
novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, oznake 553/2 k.o. Rušćica površine 267 m2, i dopušta 
79/06, 1¸41/06 i 146/08) i članka 54. točka 7. Statuta društvu JANAF d.d. da bez ikakova njegova daljnjeg 
općine Klakar  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske pitanja i sudjelovanja u zemljišnoj knjizi nadležnog 
županije“ br. 1/06), Općinsko poglavarstvo općine suda uknjiži svoje pravo vlasništva na zemljištu 
Klakar na 59. sjednici, održanoj 8. travnja 2009. g. oznake z.k.č.br. 553/2 k.o. Rušćica, a sve sukladno 
donijelo je „Situaciji s ucrtanim položajem objekta i novim 

oblikom čestice mjerila 1:1000“ kojeg je izradio Odjel 
ZAKLJUČAK geodetskih poslova JANAF-a d.d. u travnju 2009. 

(ovlašteni inženjer geodezije Vladimir Sulimanović, 
o priznavanju prava vlasništva na zemljištu dipl.ing.geod.) koja je sastavni dio ovog Zaključka.

2. O priznanju prava vlasništva iz ovog 
1.    Općina Klakar  na temelju: Zaključka općina Klakar i JANAF d.d. zaključit će 

poseban ugovor.
- Rješenja Općinskog sekretarijata za upravno 

pravne poslove općine Slavonski Brod broj: 3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u 
UP/I-02-2300/1977 od 24. 2. 1978. „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

- Sporazuma o  naknadi štete između 
Jugoslavenskog naftovoda u osnivanju, OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
Rijeka, i SOUR-a Jasinje RO „Ratarstvo“ od OPĆINE KLAKAR
9. IV 1982.

- P r a v o m o ć n e  g r a đ e v i n s k e  d o z v o l e  Klasa:  940-01/09-02/2
Republičkog sekretarijata za urbanizam, Ur.br:  2178/07-03-09-2
građevinarstvo, stambene i komunalne Klakar, 08.travnja 2009.
poslove RS Hrvatske broj: UP/I-08-372/1978 
od 30. listopada 1978. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

- Pravomoćnog Rješenja Republičkog POGLAVARSTVA,
komiteta za građevinarstvo, stambene i Josip Stanić,dipl.ing.geod., v.r.
komunalne poslove i zaštitu čovjekove 
okoline kojim se dozvoljava upotreba 
izgrađenih objekata Jugoslavenskog 
naftovoda, Broj: UP/I-08-289/1981. od 28. 6. 
1982.
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OPĆINA  OKUČANI

28. Okučani, Bodegraj, Lađevac, Vrbovljani, Čovac, 
Benkovac, Trnakovac, Bobare, Žuberkovac, Bijela 
Stijena, Čaprginci, Širinci, Mašićka Šagovina, Donji 
Rogolji, Lještani, Cage i Gornji Rogolji.STATUT

Članak 4.općine  Okučani

Granice općine idu rubnim granicama 
katastarskih općina naselja u sastavu općine Okučani..I OPĆE ODREDBE

Granice općine mogu se mijenjati na način i 
po postupku propisanom zakonom.Članak 1.

Članak 5.Ovim Statutom uređuje se status, područje i 
granice općine Okučani (u daljnjem tekstu: općina , 

Zaštitnik općine i patron župe je sv. Vid općinska obilježja, javna priznanja, samoupravni 
mučenik..djelokrug, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način 

U znak poštivanja zaštitnika  općine obavljanja poslova, neposredno sudjelovanje građana 
obilježava se dan  15. lipanj kao Dan općine.u odlučivanju, provođenje referenduma o pitanjima iz 

djelokruga lokalne samouprave, mjesna samouprava, 
Članak 6.ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica 

lokalne samouprave i Županije, te druga pitanja od 
Općina ima svoj grb, zastavu i pečat.važnosti za ostvarivanje prava i obveza.
Grb općine ima lik polukrugog štita /klasičan 

oblik /, unutar grba koji je plave boje heraldički je Članak 2.
stilizirana munja / bljesak /.

Zastava općine je  jednobojne plave boje, Naziv općine je: OPĆINA OKUČANI.
tamnija u odnosu na plavu boju grba, omjer širine i Sjedište općine je u zgradi Općinske uprave 
duljine zastave iznosi 1:2. u Okučanima, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

U sredini zastave, na sjecištu dijagonala je grb Općina ima svojstvo pravne osobe.
općine obrubljen žutom bojom.. 

Zastava općine može se izrađivati Članak 3.
otiskivanjem ili našivanjem grba na obje strane 
zastave.Područje općine utvrđeno je Zakonom i 

obuhvaća sljedeća naselja:
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Članak 7. javnih priznanja i počasti propisuju se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća.

U općini, Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo i 
općinski načelnik kao nositelj izvršne vlasti općine Članak 12.
imaju svoje pečate.

Općinsko vijeće i općinski načelnik imaju po Pripadnicima etničkih i nacionalnih zajednica 
dva pečata jednakog oblika ali različitih veličina. ili manjina osiguravaju se sva prava utvrđena 
Veliki pečati su promjera 38 mm, a mali 25 mm. Ustavom, Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i 

Pečati su kružnog oblika. U koncentričnom slobodama etničkih i nacionalnih zajednica ili 
krugu upisane su riječi"  Republika Hrvatska, manjina u Republici Hrvatskoj i zakonom.
Brodsko-posavska županija,  općina Okučani ", a u U cilju zaštite kolektivnih prava autohtonih 
sredini " Općinsko vijeće ", odnosno " općinski etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, općina će 
načelnik ". poduzimati mjere posebne zaštite u sudjelovanju u 
Pečati su obilježeni brojevima 1 i 2. javnim poslovima, obrazovanju, kulturi, duhovnom i 

vjerskom životu, te pristupu javnim medijima.
Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel općine ima također Članak 13.
svoj pečat promjera 38 mm koji sadrže tekst njihovih 
naziva. Hrvatskim državljanima pripadnicima srpske 

nacionalne manjine na području općine jamči se 
Članak 9. zastupljenost u Općinskom vijeću s dva člana.

Pripadnicima nacionalne manjine iz stavka 1. 
Općinsko vijeće može proglasiti počasnim ovog članka pripada  pravo na zastupljenost  u 

građaninom općine pojedinu osobu koja se istakla Jedinstvenom upravnom odjelu općine.
naročitim zaslugama za općinu.

Počasnom građaninu dodjeljuje se Povelja 
općine Okučani. Članak 14.

Počasni građanin upisuje se u knjigu počasnih 
građana. U općini Okučani pripadnici srpske 

Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno nacionalne manjine imaju pravo na razmjernu 
obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže zastupljenost u Općinskom vijeću, te stoga imaju 
nedostojnim takve počasti. pravo i na jednog zamjenika općinskog načelnika koji 

mora biti iz redova srpske nacionalne manjine. 
Članak 10. Ako na izborima ne bude ostvareno pravo iz 

stavka 1. raspisat će se dopunski izbori za zamjenika 
Za istaknuta dostignuća na svim područjima općinskog načelnika iz redova srpske nacionalne 

gospodarskog i društvenog života od značaja za manjine na kojima pravo glasa imaju samo pripadnici 
općinu, građanima i pravnim osobama dodjeljuju se srpske nacionalne manjine i u tome slučaju u općini 
nagrade i javna priznanja. Okučani, općinski načelnik imat će dva zamjenika.

Javna priznanja i nagrade mogu se 
dodjeljivati prijateljskim gradovima, stranim Članak 15.
državnicima, međunarodnim organizacijama i 
organizacijama drugih zemalja i njihovim tijelima. Na području općine mogu se koristiti i isticati 

Nagrade i druga javna priznanja dodjeljuju se nacionalne zastave i simboli etničkih i nacionalnih 
na Dan općine. zajednica ili manjina.

Nacionalne zastave i simboli etničkih i 
Članak 11. nacionalnih zajednica ili manjina mogu se koristiti i 

isticati u prostorijama u kojima se održavaju i 
Vrste, uvjete i način dodjeljivanja nagrada, obilježavaju kulturne, umjetničke i druge priredbe 
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sličnog sadržaja etničkih i nacionalnih zajednica ili - uređenje naselja i stanovanje,
manjina. - prostorno i urbanističko planiranje,

Znamenja iz prethodnog stavka ovog članka - komunalne djelatnosti,     
ističu se uz državni grb i zastavu Republike Hrvatske i - brigu o djeci,
zastavu općine u skladu s odgovarajućim propisima. - socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,
 Članak 16. - odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
Radi promicanja ostvarivanja zajedničkih - zaštitu potrošača,

interesa općina međusobno surađuje s drugim - zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
jedinicama lokalne i područne (regionalne) - protupožarnu i civilnu zaštitu,
samouprave na unapređenju gospodarskog i - promet na svom području,
društvenog razvitka. - te ostale poslove sukladno zakonima.

Oblici suradnje, uzajamne obveze, prava i 
organizacijska pitanja, financijski odnosi i način 
rješavanja sporova, utvrđuju se sporazumom sa Članak 20.
zainteresiranim jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. Općina je samostalna u odlučivanju u 

O p ć i n a  m o ž e  s u k l a d n o  z a k o n u  i  poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu 
međunarodnim ugovorima uspostaviti prekograničnu s Ustavom Republike Hrvatske, Europskom poveljom 
suradnju s jedinicama lokalne, odnosno regionalne o lokalnoj samoupravi, zakonima i ovim Statutom.
samouprave drugih država. Općina u okviru samoupravnog djelokruga:

Članak 17. - osigurava uvjete za razvitak gospodarskih, 
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti 

Sporazum o prekograničnoj suradnji koji je od važnosti za područje općine,
sklopila općina s jedinicama lokalne i regionalne - osigurava uvjete za uređenje prostora i 
samouprave drugih država objavljuje se u urbanističko planiranje, te zaštitu čovjekovog 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. okoliša, ako posebnim zakonom nije 

drugačije određeno,
- brine o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, 

II SAMOUPRAVNI DJELOKRUG  OPĆINE komunalnih objekata, obavljanju komunalnih 
i drugih uslužnih djelatnosti, te lokalne 

Članak 18. infrastrukture, ako zakonom nije drugačije 
određeno,

Općina poduzima aktivnosti usmjerene na - osigurava lokalne potrebe stanovnika u 
jačanje i poticanje svoga društvenog i gospodarskog području brige o djeci, odgoju i izobrazbi, 
razvoja i napretka. javnom zdravlju (ambulante, domovi 

Općina promiče društveni i gospodarski zdravlja i sl.), zdravstvenoj zaštiti životinja i 
napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i zaštiti bilja, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj 
poštivanja prirodnih i prostornih potencijala, te kulturi i športu, ako zakonom nije drugačije 
poboljšava uvjete života i privređivanja. određeno,

- upravlja gradskom imovinom,
Članak 19. - osniva javne ustanove, i druge pravne osobe u 

skladu sa zakonom, radi ostvarivanja 
U svom samoupravnom djelokrugu općina određenih gospodarskih, društvenih, 

obavlja poslove lokalnog značaja kojima se komunalnih i drugih socijalnih interesa i 
neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu potreba stanovništva,
Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i - obavlja i druge poslove koji su u neposrednoj 
to osobito poslove koji se odnose na: svezi s interesom općinske zajednice za 
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njezin gospodarski, kulturni i socijalni - praćenju i poticanju mjera očuvanja i zaštite 
napredak, a nisu u nadležnosti drugih tijela i prirodnog okoliša, zaštite značajnih 

- uređuje i druga pitanja u skladu sa zakonom. krajolika, parkova i zelenih površina,
- zbrinjavanju štetnog otpada, uređenju 

Članak 21. komunalnih deponija, te uklanjanju divljih 
deponija.

U općini se osiguravanju uvjeti za razvitak 
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih Članak 24.
djelatnosti od važnosti za općinu, a posebno se vodi 
računa o poslovima na: U okviru poslova uređenja naselja, 
- praćenju stanja u tim djelatnostima i unapređenja kvalitete stanovanja, izgradnje i 

definiranju potreba općine u istima, održavanja komunalnih objekata, komunalnih i 
- utvrđenju zemljišne politike općine koja drugih uslužnih djelatnosti, te izgradnje i održavanja 

obuhvaća pravovremenu izradu prostornih lokalne infrastrukture, obavljat će se i poslovi 
planova, promidžbu radi zainteresiranosti za upravljanja komunalnom imovinom i upravljanje 
novčana ulaganja u općinu i pronalaženja stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu 
investitora, općine.

- ustupanju zainteresiranima pod određenim Upravljanje stambenim i poslovnim 
uvjetima zemljišta i objekata koji su u objektima obuhvaća i poslove izgradnje stambenog i 
vlasništvu općine, poslovnog prostora.

- davanju koncesija, Poslovi iz stavka 1. ovog članka odnose se na 
- vođenju brige o odgovarajućim standardima osiguranje uvjeta i materijalnih sredstava za izgradnju 

u ugostiteljskim i turističkim kapacitetima u komunalne infrastrukture, financiranje i organiziranje 
općini, protupožarne i civilne zaštite.

- poslovnoj politici odabira industrije koja će 
poslovati u općini, Članak 25.

- izgradnji općinskih prometnica,
- osiguranju uvjeta i stvaranju pretpostavki da Održavanje komunalnih objekata, pored 

javni  prijevoz bude u funkciji općine i utvrđivanja i osiguravanja izvora financiranja za te 
njezinih stanovnika. namjene, obuhvaća poslove u svezi s javnom 

rasvjetom, održavanja zelenih površina i opreme 
Članak 22. zelenih površina, čišćenje javno prometnih površina, 

održavanje prometnica i svih javnih pješačkih 
Posebna briga vodi se o primjerenoj, komunikacija u nadležnosti općine, vodoskoka, 

stimulativnoj i učinkovitoj poreznoj politici u općini, groblja, organizacija dežurne pogrebne službe, briga u 
u cilju potreba razvoja deficitarnih zanimanja i svezi veterinarskih usluga, prigodne rasvjete za 
optimalnog prostornog razmještaja. ukrašavanje općine, autobusnih stajališta, te sanaciju 

neuređenih deponija.
Članak 23.

Članak 26.
Osiguravanje uvjeta za uređenje prostora i 

urbanističko planiranje, te briga o unapređenju Osiguravanje lokalnih potreba u području 
okoliša obuhvaća poslove na: brige o djeci, odgoju i izobrazbi obuhvaća i poslove 
- utvrđivanju politike gospodarenja prostorom utvrđivanja javnih potreba u sustavu brige o djeci 

općine, predškolskog uzrasta i osiguravanja uvjeta za rad u 
- s t v a r a n j u  p r e t p o s t a v k i  z a  i z r a d u  okviru nadležnosti općina, te gospodarenje 

urbanističkih, prostorno-planerskih i drugih materijalnim sredstvima u ovim djelatnostima.
razvojnih dokumenata općine, 

- vođenju brige o održavanju i očuvanju 
kulturnih dobara i graditeljskog naslijeđa,
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Članak 27. Članak 30.

Osiguravanje lokalnih potreba u zdravstvu Općina može obavljati i druge poslove koji 
obuhvaća i utvrđivanje javnih potreba u zaštiti nisu zakonima izrijekom zabranjeni, a za koje je 
zdravlja, usklađivanje aktivnosti u primarnoj zainteresirana.
zdravstvenoj zaštiti, radu zdravstvenih ustanova i 
drugih pravnih osoba koje pružaju zdravstvenu Članak 31.
zaštitu. U socijalnoj skrbi potiče se primjena 
djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini 
zbrinjavanju socijalno ugroženih iz humanitarnih poslovi iz samoupravnog djelokruga općine iz članka 
izvora radi racionalnog i učinkovitog korištenja 19. ovog Statuta prenesu na Županiju, odnosno 
robnih i novčanih resursa i obavljaju se poslovi mjesnu samoupravu.
socijalne skrbi u skladu sa zakonom. Općinsko vijeće može tražiti od Županije da 

Zdravstvena zaštita životinja i zaštita bilja se pojedini poslovi iz njezina samoupravnog 
p o d r a z u m i j e v a  u s k l a đ i v a n j e  d j e l o v a n j a  djelokruga povjere općini, ako općina za to osigura 
odgovarajućih pravnih i fizičkih osoba u tim dovoljno sredstava za njihovo obavljanje.
djelatnostima u cilju osiguravanja lokalnih potreba 
stanovnika.

III TIJELA OPĆINE
Članak 28.

Članak 32.
Osiguravanje lokalnih potreba u kulturi i 

umjetnosti obuhvaća poslove na: Tijela općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik.

- utvrđivanju javnih potreba i razvitka kulture i 
umjetnosti, kulturnog i umjetničkog života i 1. OPĆINSKO  VIJEĆE
zaštite kulturne baštine općine, te drugih 
uvjeta za rečene namjene, Položaj i nadležnost Općinskog vijeća

- vođenju brige i  praćenju stanja o 
pravodobnom i kvalitetnom informiranju Članak 33.
građana putem lokalnih  s reds tava  
informiranja i uređivačke politike, Općinsko vijeće je predstavničko tijelo 

- definiranju i utvrđivanju profesionalnih i građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u 
amaterskih kulturno-umjetničkih društava, te okviru prava i dužnosti grada, a obavlja poslove u 
praćenje i poticanje razvoja ovih društava, skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj 
organiziranju i financiranju stalnih i samoupravi, zakonima i ovim Statutom.
povremenih kulturnih i umjetničkih priredbi i 
očuvanju kulturne baštine općine. Članak 34.

Članak 29. Općinsko vijeće u okviru samoupravnog 
djelokruga:

Osiguranje lokalnih potreba u športu i - donosi Statut općine i odlučuje o njegovim 
tehničkoj kulturi podrazumijeva utvrđivanje javnih izmjenama i dopunama,
potreba i razvitak u tom sustavu, utvrđivanje kriterija - donosi odluke i druge opće akte kojima se 
za razvoj športova općine, definiranje športova na uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga 
amaterske i profesionalne, te stvaranje uvjeta i općine,
pretpostavki za odmor i rekreaciju građana. - razmatra stanje iz područja samoupravnog 

djelokruga općine, te utvrđuje programe 
razvoja pojedinih djelatnosti važnih za 
općinu,
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- donosi akte urbanističkog planiranja u općini, - odlučuje o pristupanju općine udruženjima 
- donosi Godišnji proračun prihoda i rashoda lokalnih zajednica, odnosno međunarodnim 

općine, te Godišnji obračun i odluke o udruženjima lokalnih zajednica,
izvršenju Proračuna, - odlučuje o raspisivanju referenduma za 

- donosi odluke o odobravanju jednokratnih područje općine,
novčanih pomoći u iznosima preko 5.000,00 - donosi Poslovnik o svom radu,
kuna - donosi program rada za svaku godinu,

- donosi odluku o privremenom financiranju, - donosi odluku o plaćama dužnosnika, ukoliko 
- b i r a  i  r a z r j e š u j e  p r e d s j e d n i k a  i  zakonom nije drugačije propisano,

potpredsjednike  Općinskog vijeća, - obavlja i druge poslove određene zakonom.
- imenuje, bira i razrješuje osobe određene Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

zakonom, ovim Statutom i odlukama svog samoupravnog djelokruga prenijeti na Županiju, 
Općinskog  vijeća, te daje suglasnost na odnosno mjesnu samoupravu.
imenovanja, izbor i razrješenja kada je to 
određeno zakonom, Statutom ili drugim Članak 35.
propisima,

- odlučuje o raspisivanju referenduma o Način rada Općinskog vijeća, te prava i 
razrješenju načelnika i njegovih    zamjenika, dužnosti člana Vijeća određuje se Poslovnikom 

- osniva radna tijela Općinskog vijeća, te bira i Općinskog vijeća.
razrješuje njihove članove,

- donosi odluke o općinskim porezima, 
naknadama, pristojbama i drugim prihodima Sastav i izbor Općinskog vijeća
od interesa za općinu,

- odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Članak 36.
Općinsko vijeće,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog Općinsko vijeće broji 11 članova.
upravnog odjela općine,

- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za Članak 37.
obavljanje gospodarskih, društvenih, 
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Mandatno razdoblje Općinskog vijeća traje 4 
općinu, te daje prethodnu suglasnost na godine.
statute ustanova, ako zakonom nije drugačije Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na 
propisano, redovnim izborima traje četiri godine.

-  odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i Mandat člana izabranog na prijevremenim 
nekretnina općine čija pojedinačna vrijednost izborima traje do isteka tekućeg mandata člana 
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.
ostvarenih u godini koja prethodi godini u Članovi Općinskog vijeća biraju se na način i 
kojoj odlučuje o stjecanju i otuđivanju po postupku koji je propisan posebnim zakonom.
pokretnina ili nekretnina, a najviše do Članovima prestaje mandat prije isteka 
1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i vremena na koje su izabrani u skladu sa zakonom.
otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno 
u skladu sa zakonom i pod zakonskim Članak 38.
propisima,

- odlučuje o zaduživanju općine i o Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući 
raspisivanju javnog zajma, mandat i nisu opozivi.

- odlučuje o utvrđivanju uvjeta i načinu Članu koji za vrijeme trajanja mandata 
dodjeljivanja javnih priznanja, prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama 

- odlučuje o proglašenju počasnog građanina posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme 
općine, obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to 

- dodjeljuje javna priznanja i nagrade općine, vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama 
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posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti Članak 43.
člana Općinskog vijeća na temelju prestanka 
mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku Općinsko vijeće smatra se konstituiranim 
trajanja mandata. izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je 
Član Općinskog vijeća, koji je izabran za općinskog nazočna većina članova, nakon provedenih izbora za 
načelnika ili zamjenika mora prije preuzimanja te članove Općinskog vijeća općine Okučani.
dužnosti dati ostavku na dužnost člana Općinskog 
vijeća, na način i u rokovima predviđenim zakonom. Članak 44.

Članak 39. Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se 
javno, ako Vijeće ne odluči da se o nekom pitanju 

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja glasuje tajno.
počasno i za to ne prima plaću.

Član ima pravo na naknadu troškova u skladu Članak 45.
s odlukom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, 
ako je na sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Članak 40. O donošenju Statuta općine, Proračuna i 
Godišnjeg obračuna, Poslovnika Općinskog vijeća, 

Član Općinskog vijeća ne može biti pozvan izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika 
na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasovanje u Vijeća, te o raspisivanju referenduma za razrješenje 
Općinskom vijeću. općinskog načelnika i njegovih zamjenika, Vijeće 

odlučuje većinom glasova svih članova.
Članak 41. Većinom glasova iz stavka 2. ovog članka 

Vijeće donosi odluke koje se odnose na zaduženje 
Član Općinskog vijeća ima pravo predlagati općine, odluke o osnivanju zajedničkih poduzeća i 

Općinskom vijeću otvaranje rasprave o pitanjima koja trgovačkih društava s drugim jedinicama lokalne i 
se odnose na rad općinskog načelnika i njegovih područne (regionalne) samouprave, te o promjeni 
zamjenika, na izvršavanje odluka ili na rad granica općine.
Jedinstvenog upravnog odjela.

Član Općinskog vijeća ima pravo općinskom Članak 46.
načelniku, njegovim zamjenicima, pročelniku 
postavljati pitanja koja se odnose na njihov rad ili na Općinsko vijeće ima predsjednika i 
poslove iz njihovog djelokruga. potpredsjednika koji se biraju iz reda članova 

Općinskog vijeća, većinom glasova svih članova.
Članak 42. Predsjednik i potpredsjednik obavljaju svoju 

funkciju volonterski.
Prva konstituirajuća sjednica Općinskog U slučaju odsutnosti ili spriječenosti 

vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave predsjednika zamjenjuje potpredsjednik Općinskog 
izbornih rezultata. vijeća.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća 
saziva se sukladno zakonskim propisima. Članak 47.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u 
zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice 
novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u Općinskog vijeća, predsjeda im i predstavlja 
roku od 15 dana. Općinsko vijeće.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice 
do izbora predsjednika, predsjedava najstariji član. po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu 
Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 
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jedne trećine članova Vijeća u roku od 15 dana od Članak 51.
primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u Općinski načelnik i njegovi zamjenici se u 
roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će sazvati roku osam dana od dana stupanja na dužnost 
općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana. izjašnjavaju hoće li dužnost obavljati profesionalno, 

pisanom obaviješću tajniku   Općinskog vijeća.
U slučaju da općinski načelnik i njegovi 

2. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA zamjenici u roku iz stavka 1. ovog članka ne dostave 
pisanu obavijest, dužnost će obavljati volonterski.

Članak 48. Općinski načelnik određuje koji će ga 
zamjenik zamjenjivati u slučaju njegove duže 

Općinsko vijeće osniva stalna i povremena odsutnosti ili spriječenosti.
radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svog 
djelokruga, odnosno za obavljanje drugih poslova. Članak 52.

Osnivanje, sastav, izbor, broj članova, 
djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik zastupa općinu..
utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća. Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene 

Stalna radna tijela su: ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

1.   Mandatno komisija, Članak 53.
2.   Komisija za izbor i imenovanja,
3.   Odbor za Statut i Poslovnik i Općinski načelnik je odgovoran središnjim 
4.   Odbor za mjesnu samoupravu, tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne 
5.   Odbor za javna priznanja i nagrade općine uprave prenesenih u nadležnost općine.
6. Odbor za financije i Proračun
7. Odbor za komunalno gospodarstvo Članak 54.

Radna tijela za svoj rad odgovaraju Općinski načelnik, u obavljanju poslova iz 
Općinskom vijeću. samoupravnog djelokruga općine, ima pravo 

obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako 
ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi 

3. OPĆINSKI  NAČELNIK propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 
15 dana ukloni uočene nedostatke. Ako Općinsko 

Članak 49. vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan u roku od 
8 dana o tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela 

Nositelj izvršne vlasti u općini je općinski državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću 
načelnik. rada tijela lokalne i područne (regionalne) 

Mandat općinskog načelnika traje četiri samouprave.
godine.

Članak 55.
Članak 50.

Općinski načelnik u slučaju dulje odsutnosti 
Općinski načelnik ima zamjenika, a izuzetno ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove 

radi ostvarivanja prava srpske nacionalne manjine na dužnosti, zamjenjuje zamjenik, u skladu s ovim 
zamjenika nakon provođenja dopunskih izbora može Statutom.
imati dva zamjenika. Općinski načelnik, u skladu s ovim Statutom, 

Općinskog načelnika i zamjenika biraju može obavljanje određenih poslova iz svog 
građani na neposrednim izborima, u skladu sa djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju 
zakonom. povjerenih poslova, zamjenik je dužan pridržavati se 

uputa općinskog načelnika. 
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Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga -  imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog -  utvrđuje plan prijema u Jedinstveni upravni 
načelnika za njihovo obavljanje. odjel

-  podnosi Općinskom vijeću izvješća o 
Članak 56. izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture i izvršenju Programa gradnje 
Općinski načelnik u obavljanju izvršne vlasti: objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za prethodnu godinu,
-  priprema prijedloge općih akata, - upućuje službena izaslanstva u posjete u 
-  provodi ili osigurava provedbu općih akata zemlji ili inozemstvu kada je u pitanju 

Općinskog vijeća, izvršenje zadataka od interesa za općinu i 
-  utvrđuje prijedlog Proračuna općine i određuje njihov sastav,

izvješća o izvršenju Proračuna, - prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća
-  usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog -  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, 

odjela u obavljanju poslova iz njihova Statutom i drugim općim aktima Općinskog 
samoupravnog djelokruga i nadzire njegov vijeća.
rad,

-  upravlja i raspolaže nekretninama i Članak 57.
pokretninama u vlasništvu općine kao, u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom, Općinski načelnik  je odgovoran za ustavnost 

-  odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
nekretnina općine čija pojedinačna vrijednost djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata 
ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka Jedinstvenog upravnog odjela. 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u Općinski načelnik može obavljanje 
kojoj odlučuje o stjecanju i otuđivanju određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti 
pokretnina ili nekretnina, a najviše do zamjenicima, ali time ne prestaje njegova 
1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i odgovornost za njihovo obavljanje.
otuđivanje planirano u Proračunu i 
provedeno u skladu sa zakonom i pod 
zakonskim propisima, IV OBAVLJANJE UPRAVNIH I DRUGIH 

- upravlja prihodima i rashodima općine STRUČNIH POSLOVA IZ DJELOKRUGA 
- odobrava jednokratne novčane pomoći do OPĆINE

iznosa od 5.000,00 kuna
- dva puta godišnje svakih šest mjeseci podnosi Članak 58.

izvješće o svom radu,
-  upravlja raspoloživim novčanim sredstvima Za obavljanje upravnih poslova iz 

na računu Proračuna općine, samoupravnog djelokruga općine kao i poslova 
-  odlučuje o davanju suglasnosti  za državne uprave prenijetih na općinu, osnivaju se 

zaduživanje trgovačkim društvima u Jedinstveni upravni odjel općine Okučani. 
većinskom vlasništvu općine i ustanovama Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik 
čiji je općina osnivač, kojega na temelju javnog natječaja imenuje općinski 

-  imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog načelnik
upravnog odjela na temelju javnog natječaja, Općinski načelnik može razriješiti pročelnika 

-  donosi Pravilnik o unutarnjem redu iz stavka 1. ovoga članka:
Jedinstvenog upravnog odjela,

-  p red laže  osn ivanje  ob l ika  mjesne  1.  ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
samouprave i obavlja nadzor nad njihovim 2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim 
radom, propisima kojima se uređuju radni odnosi 

-  osniva i imenuje stalna i povremena radna dovode do prestanka radnog odnosa,
tijela, 3.  ako pročelnik ne postupa po propisima ili 
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općim aktima  ili neosnovano ne izvršava Članak 60.
odluke Općinskog vijeća ili općinskog 
načelnika ili postupa protivno njima, Jedinstveni upravni odjel općine samostalan 

4. ako  pročelnik svojim nesavjesnim  ili je u okviru svog djelokruga i za svoj rad odgovora 
nepravilnim radom prouzroči općini veću općinskom načelniku.
štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno 
obavlja svoje dužnosti, a to može štetiti Članak 61.
interesima općine

Sredstva za obavl janje  djelatnost i  
Pročelnik koji bude razriješen sukladno Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u 

stavku 2. ovog članka rasporedit će se na drugo Proračunu  ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom i 
slobodno radno mjesto za koje ispunjava stručne drugim propisima.
uvjete.

Općinska uprava dužna je svojim radom 
omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i V NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom. GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Pročelnik za svoj rad odgovora općinskom 
načelniku. Članak 62.

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela iz 
stavka 1. ovog članka uređuje Općinsko vijeće Građani mogu neposredno sudjelovati u 
posebnom odlukom u skladu s ovim Statutom i odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
zakonom. referenduma i mjesnog zbora građana, sukladno 

zakonu i ovom Statutu.
Članak 59.

Članak 63.
Jedinstveni upravni odjel u okviru svog 

djelokruga i ovlasti: Referendum se mora raspisati radi odlučivanja o:

  neposredno izvršava odluke i druge opće akte - prijedlogu za promjenu imena općine, 
Općinskog vijeća i u tu svrhu, u skladu sa - prijedlogu za promjenu granica općine, 
zakonom, donose pojedinačne akte kojima - prijedlogu za postavljanje gospodarskih i 
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim drugih kapaciteta koji su ekološki 
interesima fizičkih i pravnih osoba, te nadziru neprihvatljivi za općinu i 
njihovo provođenje, - prijedlogu za razrješenje dužnosti općinskog 

-  neposredno izvršava  poslove državne načelnika i njegovih zamjenika.
uprave, kad su ti poslovi prenijeti u djelokrug 
općine, Referendum iz stavka 1. alineja 1. do 3. ovog 

-  prati  stanje u područjima za koje je osnovan  i članka raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog 1/3 
o tome izvješćuju općinskog načelnika, članova Općinskog vijeća, 1/2 mjesnih odbora na 

-  priprema  nacrte odluka i drugih općih akata području općine  ili na prijedlog 20% birača upisanih 
koje donosi Općinsko vijeće, nacrte akata u popis birača općine.
koje donosi općinski načelnik, te pripremaju Referendum iz stavka 1. alineja 4. ovog 
izvješća, analize i druge materijale iz svoga članka raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog 
djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, pod uvjetima 
općinskog načelnika, i na način određen zakonom.

-  pruža stručnu i drugu pomoć građanima u 
okviru prava i ovlasti općine, Članak 64.

-  podnosi izvješće Općinskom vijeću i 
općinskom načelniku o svom radu, Referendum se može raspisati i o prijedlogu 

- obavljaju i druge poslove za koje su ovlašteni. za promjenu Statuta općine, o prijedlogu općeg akta ili 

Broj:  10Strana:  1314 »SLUŽBENI  VJESNIK«



drugog pitanja iz djelokruga općine kao i o drugim pitanja o kojima će se tražiti mišljenje mjesnih 
pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom. zborova građana.

Članak 65. Članak 68.

Referendum se raspisuje odlukom. Građani imaju pravo podnijeti inicijativu 
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži: Općinskom vijeću za:

- naziv tijela koje raspisuje referendum, - donošenje ili izmjenu propisa, posebno 
- područje za koje se raspisuje referendum, izmjenu Statuta općine ili drugog akta koji 
- naziv akta o kojem se odlučuje na spada u njegovu nadležnost,

referendumu, odnosno naznaku pitanja o - raspisivanje referenduma,
kojima će birači odlučivati na referendumu, - razmatranje i rješavanje određenog pitanja iz 

- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, njegove nadležnosti i osnivanje mjesnih 
odnosno kojima se raspisuje referendum, odbora.

- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno 
jedan ili više prijedloga o kojima će birači O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka 
odlučivati, Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom 

- dan održavanja referenduma. podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis 
birača općine, te dati odgovor podnositeljima 

Odluka o raspisivanju referenduma najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.
objavljuje se u službenom glasilu, lokalnim 
sredstvima javnog priopćavanja i na drugi pogodan Članak 69.
način.

Tijela općine iz članka 32. ovog Statuta dužna 
Članak 66. su omogućiti građanima i pravnim osobama 

podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na 
Pravo glasovanja na referendumu imaju rad njihovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos 

građani koji imaju prebivalište na području općine i zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi 
upisani su u popis birača. ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 

Odluka donesena na referendumu obvezatna svojih građanskih dužnosti.
je za Općinsko vijeće. Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik 

Prijedlog koji na referendumu nije prihvaćen tijela  pročelnik Upravnog odjela, dužan je građanima 
može se ponovno iznijeti na referendum u roku i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od 
određenom posebnim zakonom. dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u 
Članak 67. službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati 

potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje 
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje putem predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i 

mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili omogućiti usmeno izjavljivanje predstavki i pritužbi.
pojedinom pitanju iz djelokruga općine, te o drugim 
pitanjima određenim zakonom, u skladu s posebnom 
odlukom. VI MJESNA SAMOUPRAVA

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. 
ovog članka može dati 1/3 članova Općinskog vijeća.  Osnivanje mjesnih odbora

Vijeće je dužno razmotriti prijedlog iz stavka 
2. ovog članka, a ako prijedlog ne prihvati, o Članak 70.
razlozima odbijanja prijedloga dužno je obavijestiti 
predlagatelja. Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana 

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i 

Strana:  1315Broj:  10 »SLUŽBENI  VJESNIK«



svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. 
području općine osnivaju se mjesni odbori. Članovi Vijeća biraju se neposredno tajnim 

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više glasovanjem, a na postupak izbora shodno se 
međusobno povezanih manjih naselja ili za dio općine primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor 
koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 
razgraničenu cjelinu. samouprave.

Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje 
Članak 71. četiri godine.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog Članak 74.
odbora mogu dati građani, Općinsko vijeće i općinski 
načelnik. Vijeće mjesnog odbora donosi program rada 

Inicijativu građani podnose sukladno mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o 
odredbama članka 68. ovog Statuta. svom radu u skladu s ovim Statutom, financijski plan i 

Osim podataka o potrebi osnutka mjesnog godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene 
odbora, prijedlog za osnivanje sadrži osobito podatke zakonom i Statutom.
o nazivu mjesnog odbora, području mjesnog odbora, 
te sjedištu mjesnog odbora. Članak 75.

Članak 72. Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava 
tajnim glasovanjem bira predsjednika Vijeća na 

U općini Okučani osnivaju se sljedeći mjesni vrijeme od četiri godine.
odbori, i to: Predsjednik Vijeća mjesnog odbora 

predstavlja mjesni odbor, saziva sjednice, predsjedava 
MJESNI ODBOR OKUČANI, za područje cijelog sjednicama, brine se za realizaciju programa rada 
naselja Okučani mjesnog odbora, usmjerava članove Vijeća na 

izvršavanje određenih zaključaka, te obavlja i druge 
MJESNI ODBOR VRBOVLJANI - ČOVAC, za poslove utvrđene pravilima mjesnog odbora.
područje naselja Vrbovljana i Čovca, Predsjednik Vijeća mjesnog odbora je za svoj 

rad odgovoran Vijeću mjesnog odbora, a općinskom 
MJESNI ODBOR CAGE  BENKOVAC, za područje načelniku za obavljanje onih poslova iz 
naselja Caga i Benkovca, samoupravnog djelokruga općine koji su prenijeti u 

nadležnost mjesnom odboru.
MJESNI ODBOR BODEGRAJ - LAĐEVAC, za 
područje naselja Bodegraj i Lađevac, Članak 76.

MJESNI ODBOR  TRNAKOVAC  - BIJELA Vijeće mjesnog odbora, u skladu s ovim 
STIJENA, za područje naselja Trnakovac, Bijela Statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima 
Stijena i Čaprginci, građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od 
 mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove 
MJESNI ODBOR  ROGOLJI, za područje naselja građana.
Donji Rogolji, Gornji Rogolji, Lještani i Bobare Mjesni zbor građana saziva se za dio područja 

mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio 
Članak 73. naselja, stambeni blok i sl.).

Mjesni zbor građana vodi predsjednik 
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog mjesnog odbora ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg 

odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora. odredi Vijeće.
Broj članova mjesnog odbora utvrđuje se 

pravilima mjesnog odbora, a broji 7 članova.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s 
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Program rada mjesnog odbora - prihode od imovine i imovinskih prava 
mjesnih odbora ,

Članak 77. - dotacije pravnih subjekata i građana i druga 
sredstva.

Programom rada mjesnog odbora utvrđuju se 
poslovi koji su od svakodnevne važnosti za potrebe Obavljanje administrativnih i drugih 
građana, kao što su: poslova za mjesne odbore

- uređenje mjesta, izgradnja i održavanje Članak 80.
manjih parkova, naselja, dječjih igrališta, 
rekreacionih i športskih igrališta, Mjesni odbori organiziraju odgovarajući 

- izgradnja i održavanje objekata koji služe za način administrativnog i financijskog poslovanja za 
svakodnevne potrebe građana (parkirališta, svoje potrebe, sukladno propisima.
nogostupi, poljski puteva, tržnice, sajmišta, Općinska uprava osigurava odgovarajuće 
mjesna kanalizacija, vodovod i sl.), uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u 

- čišćenje javnih površina, odvoz smeća, obavljanju administrativnih, računovodstvenih i 
odvodnja atmosferskih voda, zaštita okoliša i drugih odgovarajućih poslova.
dr.

Nadzor nad zakonitošću rada mjesnog odbora
Osnove pravila mjesnog odbora

Članak 81.
Članak 78.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
Pravilima mjesnog odbora utvrđuju se odbora obavlja općinski načelnik koji može raspustiti 

osnovna pitanja od značaja za status i rad mjesnog Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut 
odbora, a posebice: naziv mjesnog odbora; područje općine, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava 
mjesnog odbora; sjedište mjesnog odbora; organi povjerene mu poslove.
mjesnog odbora i organizacija njihovog rada; oblici 
neposrednog sudjelovanja u odlučivanju; broj članova Članak 82.
Vijeća mjesnog odbora; mjerila, kriterije i način za 
izbor članova Vijeća; dužnosti i prava članova Vijeća i Predsjednik Vijeća mjesnog odbora dužan je 
predsjednika Vijeća, te određivanje područja za u roku od 8 dana od dana donošenja dostaviti 
sazivanje mjesnih zborova. općinskom načelniku akte koje je donijelo Vijeće 

Način financiranja djelatnosti mjesnih  mjesnog odbora.
odbora

Članak 83.
Članak 79.

Kada općinski načelnik ocijeni da je akt iz 
Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu prethodnog članka u suprotnosti sa zakonom, 

osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje obustavit će od izvršenja taj akt i predložiti 
(minimalne administrativne i slične troškove), te za Općinskom vijeću da pokrene postupak za ocjenu 
obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog zakonitosti tog akta.
djelokruga općine, mjesnim odborima se sredstva Kada općinski načelnik ocijeni da je akt iz 
osiguravaju u Proračunu općine. stavka 1. članka 82. ovog Statuta u suprotnosti s ovim 

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu Statutom ili općim aktima Općinskog vijeća predložit 
obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori će Općinskom vijeću da obustavi izvršenje tog akta u 
mogu osiguravati druga sredstva i to: roku od 30 dana.
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Članak 84. - prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u 
vlasništvu općine,

Općinsko vijeće  propisat će posebnom - prihodi od trgovačkih društava i drugih 
odlukom pobliže odredbe o načinu osnivanja mjesnih pravnih osoba u vlasništvu općine, te prihodi 
odbora i o radu mjesnih zborova građana. od koncesija koje odobrava općina,

- prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih 
stvari u vlasništvu općine,

VII USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI - darovi, nasljedstva i legati,
- općinski porezi, prirezi, naknade i takse, čije 

Članak 85. stope, u skladu sa zakonom, općina utvrđuje 
samostalno,

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog - pomoć i dotacije Republike Hrvatske 
samoupravnog djelokruga, općina može osnovati predviđene u Državnom proračunu 
trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, Republike Hrvatske, odnosno propisane 
sukladno zakonu. posebnim zakonom,

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. - naknade iz Državnog proračuna Republike 
ovog članka djelatnosti iz njihova djelokruga Hrvatske za obavljanje poslova državne 
obavljaju kao javnu službu. uprave koji su preneseni na općinu,

- drugi prihodi utvrđeni zakonom i drugim 
Članak 86. propisima.

Jedinstveni upravni odjel nadzire rad i vodi Članak 90.
brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih 
društava i ustanova u svom vlasništvu. Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog 

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. načelnika, donosi Godišnji proračun općine.
ovog članka obvezni su tijela općine redovito Proračun se donosi za iduću proračunsku 
izvještavati o svom radu. godinu, a prije isteka tekuće godine.

Uz Godišnji proračun iz stavka 1. ovog 
članka, Općinsko vijeće na prijedlog općinskog 

VIII IMOVINA I FINANCIRANJE  OPĆINE načelnika donosi odluku o izvršenju Proračuna, 
kojom se utvrđuju uvjeti način i postupak izvršenja 

Članak 87. Proračuna, te gospodarenje prihodima i rashodima 
općine.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te Ukoliko se Godišnji proračun ne donese u 
imovinska prava koje pripadaju općini, čine imovinu roku iz stavka 1. ovog članka, uvodi se privremeno 
općini. financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca, 

sukladno posebnom zakonu.
Članak 88. Odluku o privremenom financiranju donosi 

Općinsko vijeće.
Na temelju općeg akta Općinskog vijeća o 

uvjetima, načinu i postupku gospodarenja Članak 91.
nekretninama u vlasništvu općine, upravljanje 
imovinom provodi općinski načelnik pažnjom dobrog Nadzor nad ukupnim materijalnim i 
gospodara. financijskim poslovanjem općine, u skladu sa 

U okviru svog samoupravnog djelokruga, zakonom, provodi Općinsko vijeće.
općina slobodno raspolaže svojim prihodima.

Članak 89.

Prihodi općine su osobito:
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IX AKTI  TIJELA OPĆINE akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte 
kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim 

Članak 92. interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog 

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja članka može se u zakonskom roku izjaviti žalba 
utvrđenih zakonom donosi Statut općine, Poslovnik nadležnom upravnom tijelu Brodsko-posavske 
Općinskog vijeća, Program rada Općinskog vijeća, županije.
Općinski proračun, godišnji obračun Općinskog Na donošenje akata iz ovog članka shodno se 
proračuna, pravilnike, odluke, preporuke, rješenja, primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
zaključke, upute, naputke, deklaracije, rezolucije, te postupku, ako posebnim zakonom nije propisan 
daje autentična tumačenja ovog Statuta ili drugih drugačiji postupak.
općih akata Općinskog vijeća, na način i po postupku Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i 
utvrđenom Poslovnikom Općinskog vijeća, a u skladu općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, 
s ovim Statutom. obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 

osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije 
Članak 93. propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može 

pokrenuti upravni spor.
Općinski načelnik donosi pravilnike, 

preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke i Članak 98.
naredbe, na način i po postupku utvrđenom sukladno 
ovom Statutu. Nadzor zakonitosti općih akta koje u 

samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće 
Članak 94. obavljaju uredi državne uprave u županijama i 

nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 
Radna tijela Općinskog vijeća i općinskog svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

načelnika donose prijedloge, rješenja, zaključke i Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut, 
preporuke. Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt (u daljnjem 

tekstu: opći akt) predstojniku ureda državne uprave u 
Članak 95. županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se 

odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan 
Općinski načelnik osigurava izvršavanje Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana 

općih akata Općinskog vijeća na način utvrđen donošenja općeg akta.
člankom 54. ovoga Statuta, te obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada upravnih odjela i službi koji Članak 99.
obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga 
općine. Opći akti koje donosi Općinsko vijeće 

objavljuju se „Službenom vjesniku Brodsko-
Članak 96. posavske županije.“

Način i postupak objavljivanja akata 
Jedinstveni upravni odjel općine neposredno propisuje Općinsko vijeće svojom odlukom.

izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog 
vijeća i općinskog načelnika.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog X JAVNOST RADA I ODGOVORNOST
članka  upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja 
općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i Članak 100.
zakonom.

Rad tijela općine i Jedinstvenog upravnog 
Članak 97. odjela je javan.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih 
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Članak 101. birača općine.
Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se 

Javnost rada Općinskog vijeća, općinskog Odboru za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća koji ga 
načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela općine nakon razmatranja upućuje Općinskom vijeću na 
osigurava se: raspravu.
-  javnim održavanjem sjednica, O Prijedlogu za promjenu Statuta općine 
-  izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih 

oblicima javnog priopćavanja, članova.
-  objavljivanjem općih akata i drugih 

dokumenata u službenom glasilu Brodsko- Članak 105.
posavske županije.

Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća 
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni može predložiti promjene Statuta radi usklađivanja 

dokumenti i materijali Općinskog vijeća koji su u Statuta sa zakonom, bez prethodne rasprave.
skladu s posebnim propisima označeni kao službena, 
vojna, odnosno državna tajna.

Općinsko vijeće svojom odlukom ili XIII PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Poslovnikom određuje koji se podaci iz rada i 
nadležnosti Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Članak 106.
Jedinstvenog upravnog odjela ne mogu objavljivati, 
jer predstavljaju tajnu, te način njihova čuvanja. Danom stupanja na snagu ovog Statuta 

prestaje važiti Statut općine Okučani i njegove 
Članak 102. izmjene objavljene u („Službenom vjesniku  

Brodsko-posavske županije“  broj  3/02, 4/03, 8/04 i 
Izabrani i imenovani čelnici u općini obnašaju 5/05  ).

svoje funkcije na temelju i u okviru Ustava Republike 
Hrvatske, zakona, ovoga Statuta, te dobivenih ovlasti i Članak 107.
osobno su odgovorni za zakonito obnašanje svojih 
dužnosti. Jedinstveni upravni odjel općine Okučani 

dužan je uskladiti svoje opće akte s odredbama Statuta 
u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog 

XI NAČIN DONOŠENJA STATUTA OPĆINE Statuta.

Članak 103. Članak 108.

Statut općine donosi se većinom glasova svih Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon 
članova Općinskog vijeća. objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

Predlagatelj Statuta je Odbor za Statut i posavske županije“.
Poslovnik.

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

XII IZMJENE STATUTA
Klasa: 012-03-09-01-01

Članak 104. Ur.broj: 2178/21-01-09-01
Okučani, 13. srpnja 2009. godine. 

Postupak za promjenu Statuta općine pokreće 
se Prijedlogom za promjenu Statuta. Predsjednik

Promjenu Statuta općine može predložiti Ivica Pivac, v.r.
općinski načelnik, 1/3 članova Općinskog vijeća, te 
1/2 mjesnih odbora ili 10% birača upisanih u popis 
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29. Dosadašnji članci 24-40 postaju članci 17- 
33. 

Na temelju članka 33. stavak 1. Zakona o Članak 7.
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., U dosadašnjem članku 24. koji postaje članak 
109/07. i 125/08.), Općinsko vijeće općine Okučani 17. u stavku 1.,  u alineji 10 " Općinskom poglavarstvu 
na 4. sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine " se briše.
donijelo je

Članak 8.
IZMJENE I DOPUNE

U dosadašnjem članku 31. koji postaje članak 
PoslovnikaOpćinskog vijeća općine Okučani 24. u stavku 2. umjesto riječi " 1/5 vijećnika " 

zamjenjuje se riječima " 1/3 vijećnika ".

Članak 1. Stalna radna tijela su:

U Poslovniku Općinskog vijeća općine 1.   Mandatna komisija,
Okučani u članku 1. stavak 1. 2.   Komisija za izbor i imenovanja,
- alineja 1. se briše, alineja 5. mijenja se i glasi 3.   Odbor za Statut i Poslovnik i
- " odnos Općinskog vijeća i  općinskog 4.   Odbor za mjesnu samoupravu,

načelnika " 5.   Odbor za javna priznanja i nagrade općine
6. Odbor za financije i Proračun

Članak 2. 7. Odbor za komunalno gospodarstvo

U članku 4. stavak 2. umjesto riječi " 1/5 Radna tijela za svoj rad odgovaraju 
vijećnika " zamjenjuje se riječima " 1/3 vijećnika ". Općinskom vijeću.

Stavak 3.  " se briše ".
Članak 9.

Članak 3.
Dodaje se novi članak 34. " ODBOR ZA 

U članku 5. stavak 1. umjesto riječi " 1/5 JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE ".
vijećnika " zamjenjuje se riječima " 1/3 vijećnika ".

Odbor za javna priznanja i nagrade općine 
Članak 4. provodi postupak prikupljanja prijedloga i daje 

mišljenje Općinskom vijeću uz prijedloge za dodjelu 
U članku 10. stavak 1. umjesto riječi " 1/5 javnih priznanja i nagrada koje dodjeljuje Općinsko 

vijećnika " zamjenjuje se riječima " 1/3 vijećnika ". vijeće, u skladu s ovim Statutom i općim aktom koji 
uređuje dodjelu javnih priznanja i nagrada općine 

Članak 5. Okučani.

U članku 11. stavak 2. umjesto riječi " 1/5 Članak 10.
vijećnika " zamjenjuje se riječima " 1/3 vijećnika ".

Dosadašnji članci 41.  43, postaju članci 35  
Članak 6. 37. 

Glava Poslovnika " IZBOR OPĆINSKOG Članak 11.
NAČELNIKA, ZAMJENIKA I ČLANOVA 
OPĆINSKOG POGLAVARSTVA  se briše, zajedno Dosadašnji članak 43. koji postaje članak 37. 
sa člancima 17- 23 " se briše.
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Članak 12. zamjenjuju se riječima "Općinski načelnik".

Članci 44.   139. postaju članci 38.  133. Članak 19.

Članak 13. U dosadašnjem članku 68. stavak 1. koji 
postaje članak 62. riječi "Općinsko poglavarstvo" 

U dosadašnjem članku 45. koji postaje članak zamjenjuju se riječima "Općinski načelnik".
39. u stavku 1. i  2. riječi " Općinsko poglavarstvo " se 
brišu. Članak  20.

Članak 14.
U dosadašnjem članku 69. stavak 2. koji 

U dosadašnjem članku 46. koji postaje članak postaje članak 63. riječi "Općinsko poglavarstvo" 
40. stavak 2. mijenja se o glasi: zamjenjuju se riječima "Općinski načelnik".

"Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut, Članak 21.
Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt predstojniku 
ureda državne uprave u Županiji zajedno s izvatkom iz U dosadašnjem članku 75. koji postaje članak 
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg 69. u stavku 1. umjesto riječi "Općinskom 
akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 poglavarstvu" zamjenjuje se riječima "općinskom 
dana od dana donošenja akta, koji je dužan izvršiti načelniku" te riječi "1/5 vijećnika" zamjenjuje se 
nadzor nad zakonitošću istih i ukoliko utvrdi da su isti riječima "1/3 vijećnika", a "članak 66. Statuta"  
u suprotnosti s Ustavom i zakonom dužan je u zamjenjuje se člankom "104. Statuta".
daljnjem roku od osam dana od dana dostave donijeti 
odluku o obustavi od primjene dostavljenih akata koja Članak 22.
mora biti pismeno obrazložena."

U dosadašnjem članku 79. koji postaje članak 
73. u stavku 1. umjesto riječi "1/5 vijećnika" 

Članak 15. zamjenjuje se riječima "1/3 vijećnika".

Članak 23.
U dosadašnjem članku 50. koji postaje članak 

44. u stavku 1. riječi "Općinsko poglavarstvo" se U dosadašnjem članku 83. koji postaje članak 
brišu. 77. u stavku 2. riječi "Općinsko poglavarstvo" se 

brišu.
Članak 16.

Članak 24.
U dosadašnjem članku 58. stavak 1. koji 

postaje članak 52. riječi "Općinsko poglavarstvo" U dosadašnjem članku 94. koji postaje članak 
zamjenjuju se riječima "općinski načelnik". 88. u stavku 1. i 2. riječi "Općinsko poglavarstvo" se 

brišu.
Članak 17.

Članak 25.
U dosadašnjem članku 59. koji postaje članak 

53. u stavku 3. riječi "Općinsko poglavarstvo" se Dosadašnji članak 116. koji postaje članak 
brišu. 110. mijenja se i glasi

Članak 18. "O donošenju Statuta općine, Proračuna, 
Godišnjeg obračuna i odluke o privremenom 

U dosadašnjem članku 62. stavak 1. koji financiranju, Poslovnika Općinskog vijeća, 
postaje članak 56. riječi "Općinsko poglavarstvo" prijedlogu za izmjene i dopune Statuta i Poslovnika 
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izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Članak 28.
Vijeća, te o raspisivanju referenduma za razrješenje 
općinskog načelnika i njegovih zamjenika, Vijeće U dosadašnjem članku 137. koji postaje 
odlučuje većinom glasova svih članova. članak 131. stavak 3. mijenja se i glasi:
Većinom glasova svih članova Vijeće donosi odluke "O  Programu rada Općinskog vijeća raspravljanju 
koje se odnose na zaduženje općine, tajnom glasanju, radna tijela Općinskog vijeća, te se s istim upoznaje  
odluke o osnivanju zajedničkih poduzeća i trgovačkih općinski načelnik koji svoje stavove, prijedloge i 
društava s drugim jedinicama lokalne i područne primjedbe može iznijeti na sjednici Općinskog 
(regionalne) samouprave, te o promjeni granica vijeća."
općine."

Članak 29.
Članak 26.

Ove izmjene i dopune Poslovnika Općinskog 
U dosadašnjem članku 119. koji postaje vijeća općine Okučani stupaju na snagu osmog dana 

članak 113. u stavku 1. umjesto riječi "1/5 vijećnika" od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 
zamjenjuje se riječima "1/3  vijećnika". Brodsko-posavske županije.“ 

Članak 27. Klasa: 022-01/09-01-01
Ur.broj: 2178/21-01-09-01

U dosadašnjem članku 123. koji postaje Okučani, 13. srpnja 2009. god.
članak 117. u stavku 2. umjesto riječi "1/5 vijećnika" 
zamjenjuje se riječima "1/3 vijećnika", a riječ "članku Predsjednik Općinskog vijeća
116." zamjenjuje se riječima "članku 110.". Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA  ORIOVAC

11. 1. VLATKO KLARIĆ, zamjenik člana 
Općinskog vijeća kao kandidat na listi 
H D S S B  u m j e s t o  D U B R AV K A  

Na temelju članka 6. Zakona o izboru članova KOLUNDŽIĆA.
predstavničih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (N.N. br. 44/05 i 109/07) i 
č lanka 35.  Zakona o lokalnoj  i  područ II
noj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Općinsko vijeće Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje, a 
općine Oriovac na 2. sjednici održanoj 14. 7. 2009. objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
godine donosi posavske županije“.

ZAKLJUČAK OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

o mirovanju mandata člana Općinskog vijeća i 
početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Klasa: 022-01/09-01/32

Općinskog vijeća Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 14. 7. 2009. godine.

I PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Dana 19. 6. 2009. godine počinje mirovanje mandata  Jadranko Mličević, v.r.
članu Općinskog vijeća i tim danom dužnost člana 
Općinskog vijeća počinje obnašati zamjenik člana:
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12. 13.

Na temelju članka 25. Statuta općine Oriovac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
13/01, 10/04, 4/06 i 11/06), Općinsko vijeće općine (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 
Oriovac na 2. sjednici održanoj 14. 7. 2009. godine, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
donosi 125/08 i 36/09) Općinsko vijeće općine Oriovac na 2. 

sjednici održanoj 14. 7. 2009. godine, donosi
RJEŠENJE

STATUT 
o verifikaciji mandata

člana Općinskog vijeća općine Oriovac OpćineOriovac

I I.OPĆE ODREDBE

Verificira se mandat zamjenika člana Općinskog Članak1.
vijeća, koji počinje obnašati dužnost člana Općinskog Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni 
vijeća općine Oriovac i to: djelokrug općine Oriovac, njegova obilježja, javna 

priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada, način 
1. VLATKOKLARIĆ (HDSSB)-Slavonski obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja 

Kobaš građana u odlučivanju, provođenje referenduma u 
pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna 
samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s 

II drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, te druga pitanja od važnosti za 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a ostvarivanje prava i obveza općine Oriovac.
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. Članak 2.

Općina Oriovac je jedinica lokalne samouprave. 
OPĆINSKO VIJEĆE Naziv općine je: općina Oriovac.
OPĆINE ORIOVAC Općina Oriovac obuhvaća sljedeća naselja: Bečic, 

Ciglenik, Kujnik, Lužani, Malino, Oriovac, Pričac, 
Klasa: 022-01/09-01/33 Radovanje, Slavonski Kobaš i Živike.
Urbroj: 2178/10-01-09-1 Granice općine Oriovac mogu se mijenjati na način i 
Oriovac, 14. 7. 2009. godine po postupku propisanomzakonom.

PREDSJEDNIK VIJEĆA Članak 3.
 OPĆINE ORIOVAC Općina Oriovac je pravna osoba.

 Jadranko Mličević, v.r.
Sjedište općine je u Oriovcu, Trg Hrvatskog 
preporoda broj 1.

II. OBILJEŽJA OPĆINE ORIOVAC

Članak 4.
Općina Oriovac ima grb i zastavu .
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Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Članak 10.
općina Oriovac i izražava pripadnost općini Oriovac. Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i 
Način uporabe i zaštita obilježja općine Oriovac oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja 
utvrđuje se posebnom odlukomnačelnika, u skladu sa provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se 
zakonom i ovim Statutom . posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 5.
Grb općine Oriovacje trokutasto-srcoliki štit, a sastoji IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
se od jednog polja crvene boje. U sredini polja nalazi LOKALNE I PODRUČNE
se bijeli (srebrni) ždral «u svojoj budnosti» koji stoji (REGIONALNE)SAMOUPRAVE
na jednoj nozi, a u drugoj drži zlatni orah.

Članak 11.
Članak 6. Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 

Zastava općine Oriovac je jednobojna tamnocrvene gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
(bordo) boje, dimenzija omjera dužine i širine zastave općina Oriovac uspostavlja i održava suradnjus 
1:2. Na sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i 
grb općine Oriovac obostrano. Grb na zastavi ima inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim 
zlatni rub, a omjer i širina grba i zastave je 1:3. ugovorima.

Članak 12.
Članak 7. Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 

U općini se svečano obilježava 17. travanj kao Dan suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, 
općine. povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim 
U povodu Dana općine dodjeljuju se priznanja općine, jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da 
te priređuju druge svečanosti. postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje 

suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. 

III. JAVNA PRIZNANJA Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 

Članak 8. Općinskog vijeća .
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna 
dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak Članak 13.
i ugled općine Oriovac, a poglavito za naročite Sporazumo suradnji općine Oriovac i općine ili grada 
uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, druge države objavljuje se u službenom glasilu .
kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, 
športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 
djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
usmjerene.

Članak 14.
Članak 9. Općina Oriovac je samostalna u odlučivanju u 

Javna priznanja općine Oriovac su: poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe 

1. Nagrada za životno djelo općine Oriovac samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela općine 
2. Nagrada općine Oriovac Oriovac.
3. Plaketa općine Oriovac
4. Grb općine Oriovac Članak 15.
5. Priznanje počasnog građanina općine Općina Oriovac u samoupravnom djelokrugu obavlja 

Oriovac poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 
ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili 

 zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito 
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poslove koji se odnose na: VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

- uređenje naselja i stanovanje,
Članak 18.- prostorno i urbanističko planiranje,

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o - komunalno gospodarstvo, 
lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i - brigu o djeci,
zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,
Članak 19 .

- odgoj i osnovno obrazovanje, 
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu 
- zaštitu potrošača, općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, stanovnika o promjeni područja općine kao i o drugim 
- protupožarnu i civilnu zaštitu, pitanjima određenim zakonom.
- promet na svom području,

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju - ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
referendumaiz stavka 1. ovog članka može temeljem 
odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina Općina Oriovac obavlja poslove iz samoupravnog 
članova Općinskog vijeća, načelnik, polovina mjesnih djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 
odbora na području općine ili 20% birača upisanih uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
upopis birača općine.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se 
Članak 20.utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u 

Referendum se može raspisati radi razrješenja skladu sa zakonom i ovim Statutom.
načelnika i njegovog zamjenika u slučaju : 
- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog Članak 16.

vijeća,Općina Oriovac može organizirati obavljanje 
- kada svojim radom prouzroče općini znatnu pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta 

materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili 
1% od Proračuna općine Oriovac u tekućoj više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 
godinizajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili 

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički 
referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s 
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. posebnim zakonom.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan 
od vijećnika.Odluku o obavljanju poslova na način propisan u 
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, 
razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može dati temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom 
i 20% birača upisanih u popis birača općine organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni 
Oriovac.Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.
potpisan od birača.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o Članak 17.
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije Općinsko vijeće općine Oriovac, može posebnom 
proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata odlukom pojedine poslove iz samoupravnog 
načelnika i njegovog zamjenika.djelokruga općine, čije je obavljanje od šireg interesa 
Ako na referendumu nije donesena odluka o za građane na području više jedinica lokalne 
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi samouprave prenijeti naŽupaniju, u skladu s njezinim 
referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od Statutom, odnosno na mjesnu samoupravu.
12 mjeseci od dana održavanja prethodnog 
referenduma.
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Članak 21. prijedloga.
Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni 
prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja 
roku od 30 dana od dana prijema prijedloga. o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana, te 

vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za 
raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači Članak 27.
sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u 
je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog 
roku od tri mjeseca od prijema prijedloga. vijeća.

Članak 22. Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana 
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u 
koje raspisuje referendum, područje za koje se popis birača mjesnog odbora za čije područje je 
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje sazvan zbor građana.
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će 
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a 
se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će 
birači odlučivati, te dan održavanja referenduma. Članak 28.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću 
Članak 23. donošenje određenog akta ili rješavanja određenog 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
imaju prebivalište na području općine Oriovac, 
odnosno na području za koje se raspisuje referendum i Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. 
upisani su u popis birača. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 

10% birača upisanih u popis birača općine.
Članak 24.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz Općinsko vijeće dužno je dati odgovorpodnositeljima, 
članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.
vijeće.

Članak 29.
Članak 25. Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete predstavke i pritužbe na rad tijela općine Oriovac kao i 
na referendumu podliježu nadzoruzakonitosti općih na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos 
akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 
samoupravu. svojih građanskih dužnosti.

Članak 26. Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela općine 
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova Oriovac, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je 
građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja 
djelokruga općine kao i o drugim pitanjima određenim predstavke, odnosno pritužbe.

 
zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava 
članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem 
vijeća i načelnik. sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 

komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela 
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, 
stavka 2. ovog članka u roku od60 od dana zaprimanja sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, 
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kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i - 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  
chatom). potpredsjednika Općinskog vijeća,

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih 
VII. TIJELAOPĆINE ORIOVAC tijela Općinskog vijeća,

- odlučuje o pokroviteljstvu,
Članak 30. - donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku 

Tijela općine Oriovac su Općinsko vijeće i načelnik. za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna 
 priznanja, 

- imenuje i razrješava i druge osobe određene 
VIII.  OPĆINSKO VIJEĆE zakonom, ovim Statutom i posebnim 

odlukama Općinskog vijeća,
Članak 31.

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu 
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo 

s t a v l j e n i  u  d j e l o k r u g  z a k o n o m  i  
lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u 

podzakonskim aktima.
okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge 
poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, 
Statutom.

predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog 
vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, 

Članak 32.
kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja 

Općinsko vijeće donosi:
za općinu Oriovac. O preuzetom pokroviteljstvu 

- Statut općine,
predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj 

- Poslovnik o radu, sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.
- odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Članak 33.
općine, Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

- Proračun i odluku o izvršenju Proračuna,

- godišnje izvješće o izvršenju Proračuna, Funkcija predsjednika i potpredsjednika Vijeća je 
- počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. odluku o privremenom financiranju

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
Članak 34. nekretnina općine Oriovac čija ukupna 

Predsjednik Općinskog vijeća:vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 

- zastupa Općinsko vijećegodini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđenju pokretnina i nekretnina, - saziva i organizira, te predsjedava sjednicama 

- Općinskog vijeća, odluku o promjeni granice općine

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela - predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
i službi, - upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

- propisani postupak,osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 
društva i druge pravne osobe, za obavljanje - brine o postupku donošenja odluka i općih 
gospodarskih, društvenih, komunalnih i akata, 
drugih djelatnosti od interesa za  općinu, - održava red na sjednici Općinskog vijeća,

- daje prethodne suglasnosti na statute - usklađuje rad radnih tijela,
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o - potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko 
osnivanju nije drugačije propisano, vijeće,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o - brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika,
suradnji s drugim jedinicama lokalne - brine se o zaštiti prava vijećnika,
samouprave, u skladu s općim aktom i - obavlja i druge poslove određene zakonom i 
zakonom, Poslovnikom Općinskog vijeća.

- raspisuje lokalni referendum,
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Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednicu po Članak 38.
potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati 
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona 
pismeni i obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, 
članova Vijeća ili načelnika u roku od 15 dana od mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje 
primitka zahtjeva. zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik 
u roku iz prethodnog stavka sjednicu će sazvati nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako 
načelnik u roku od 15 dana. podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća 

u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja 
Članak 35. nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje 

Općinsko vijeće čini 13 (trinaest) vijećnika. osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Članak 36. Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti 
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine. vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to Članak 39.
vijećnik ne prima plaću. Vijećnik ima prava i dužnosti:

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s - sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
posebnom odlukom Općinskog vijeća. - raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 

je na dnevnom redu sjednice Vijeća
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. - predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi 

prijedloge akata i podnositi amandmane na 
Članak 37. prijedloge akata

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji - postavljati pitanja iz djelokruga rada 
je izabran: Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja načelniku i zamjeniku 
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena načelnika,

najkasnije tri dana prije zakazanog - sudjelovati na sjednicama radnih tijela 
održavanja sjednice Općinskog vijeća i 

Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u 
ovjerena kod javnog bilježnika najranije 

radnim tijelima kojih je član i glasovati,
osam dana prije podnošenja iste, 

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje 
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 

dužnosti vijećnika, od tijela općine, te u svezi 
oduzeta, odnosno ograničena poslovna 

s tim koristiti njihove stručne i tehničke 
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske 

usluge.
odluke,

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu 
- ako je pravomoćnom sudskom presudom odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u radu Općinskog vijeća.
trajanju dužem od šest mjeseci, danom 
pravomoćnosti presude, Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao 

- ako odjavi prebivalište s područja općine tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje 
Oriovac, danom odjave prebivališta, sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
prestanka, Općinskog vijeća. 

- smrću.

Broj:  10Strana:  1330 »SLUŽBENI  VJESNIK«



Članak 40. Članak 44.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje Mandatno povjerenstvo:
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, - na konstituirajućoj sjednici obavještava 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog Općinsko vijeće o provedenim izborima za 
vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, Općinsko vijeće i imenima izabranih 
način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, vijećnika, temeljem objavljenih rezultata 
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na nadležnog Izbornog povjerenstva o 
sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad provedenim izborima,
Općinskog vijeća. - obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 

ostavkama na vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 

1.1.RADNA TIJELA počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 
Članak 41. mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika 

Radna tijela Općinskog vijeća su: koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 
dužnost,

1. Komisija za izbor i imenovanja, - obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
2. Komisija za Statut i Poslovnik mirovanja mandata vijećnika,
3. Mandatno povjerenstvo - obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
4. Odbor za financije i Proračun

mandata kada se ispune zakonom predviđeni 
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su 

Članak 42.
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
zamjeniku vijećnika. 

-
- izbor  i  razr ješenje  predsjednika i  

Članak 45.
potpredsjednika Općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Odbor za financije i Proračun:
Općinskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba - predlaže Općinskom vijeću prijedlog 
određenih ovim Statutom i drugim odlukama Proračuna, te prijedlog izmjena i dopuna 
Općinskog vijeća, Proračuna općine Oriovac

- obavlja i druge poslove određene ovim 
Članak 43. Statutom.

Odbor za Statut i Poslovnik :

Članak 46.
- predlaže Statut općine i Poslovnik Općinskog 

vijeća, Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim 
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna 

Statuta, odnosno Poslovnika Općinskog tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz 
vijeća, djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga 

- odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u razmatra prijedloge odluka i drugih općih 
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog 
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim vijeća.
sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade 
i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih 
vijeću, tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama. 

- obavlja i druge poslove određene ovim 
Statutom.
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2. NAČELNIK - donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda 
ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

Članak 47. komunalnih djelatnosti,
Načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti - sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 
općine. komunalnih djelatnosti

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda 
Mandat načelnika traje četiri godine. ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i 
U obavljaju izvršne vlasti načelnik: sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
- priprema prijedloge općih akata, - daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena 
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata komunalnih usluga,

Općinskog vijeća - provodi postupak natječaja i donosi odluku o 
- utvrđuje prijedlog Proračuna općine i najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 

izvršenje Proračuna, poslovnog prostora u vlasništvu općine u 
- upravlja nekretninama, pokretninama i skladu s posebnom odlukom Općinskog 

imovinskim pravima u vlasništvu općine u vijeće o poslovnim prostorima
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim - organizira zaštitu od požara na području 
aktom Općinskog vijeća, općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od 
nekretnina općine Oriovac čija pojedinačna požara 
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez - usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i djelokruga općine, odnosno poslova državne 
otuđivanju pokretnina i nekretnina, uprave, ako su preneseni općini,

- upravlja prihodima i rashodima općine, - daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima drugi ovlašteni predlagatelji,

na računu Proračuna općine - obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela 
- odlučuje o davanju suglasnosti  za mjesnih odbora,

zaduživanje pravnim osobama u većinskom - obavlja i druge poslove predviđene ovim 
izravnom ili neizravnom vlasništvu i o Statutom i drugim propisima.
davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova 
kojih je osnivač općina Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim 

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. 
upravna tijela općine ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za 

- prethodno izvještajno razdoblje.imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela općine,

Članak 48.- predlaže izradu Prostornog plana kao i 
Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost njegove izmjene i dopune na temelju 
obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za obrazloženih i argumentiranih prijedloga 
ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog fizičkih i pravnih osoba,
odjela općine.- može povjeriti izradu urbanističkih planova 

uređenja i obavljanja drugih poslova 
 Članak 49.prostornog uređenja ovlaštenom Zavodu za 

Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje prostorno uređenje,
izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine - razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 
za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. Prostornog plana,
rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog 

pogona
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. 
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ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim Članak 53.
pitanjima iz njegovog djelokruga. Načelnik dužnost obavlja profesionalno.

Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. Članak 54.
ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka Načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po 
zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj sili zakona:
različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 
dana od dana primitka zahtjeva. - danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju 
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika poslovne sposobnosti,
izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka - danom pravomoćnosti sudske presude kojom 
roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o je osuđen radi počinjenja kaznenog djela 
istom pitanju. protiv slobode i prava čovjeka i građanina, 

Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih 
Članak 50. međunarodnim pravom,

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog - danom odjave prebivališta s područja 
djelokruga općine: jedinice,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt 

- smrću.
Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom 
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti 

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu 
od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana 

Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika 
otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko 

radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od 

načelnika.
osam dana o tome obavijestiti predstojnika 
ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj 

Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se 
županiji, te čelnika središnjeg tijela državne 

održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, 
uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću 

dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik 
rada tijela jedinica lokalne samouprave,

načelnika. 
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog 

odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti Članak 55.
sa zakonom, Statutom i općim aktima Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u 
Općinskog vijeća. slučajevima i u postupku propisanom člankom 20. 

ovog Statuta.

Članak 51. Ako na referendumu bude donesena odluka o 
Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat 
slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti im prestaje danom objave rezultata referenduma, a 
u obavljanjusvoje dužnosti Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade 

 Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 
Članak 52. nadležnosti gradonačelnika.

Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog 
djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne 
prestaje odgovornost za njihovo obavljanje. VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA 

NACIONALNIHMANJINA
Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog 
članka dužan pridržavati se uputa načelnika. Clanak 56.

Općina na svom podrucju osigurava, podupire i štiti 
ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici 
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Hrvatskoj na izražavanje svoje kulture i uporabu IX. JAVNE SLUŽBE
svoga jezika i pisma, odgoja i obrazovanja i drugih 
prava zajamčenih Ustavom i zakonom. Članak 60.
U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovog članka, Općina Oriovac u okviru samoupravnog djelokruga 
Općinska tijela surađuju s viječnicima i osigurava obavljanje djelatnosti kojima se 
predstavnicima nacionalnih manjina izabranih zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na 
temeljem zakona, manjinskim udrugama i drugim području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, 
oblicima djelovanja nacionalnih manjina na području za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna 
općine Oriovac i Županije. služba. 
Način ostvarivanja suradnje iz stavka 2. ovog članka 
uredit će se PoslovnikomOpćinskog vijeća općine Članak 61.
Oriovac i drugim aktima.
Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na Obavljanje određenih djelatnosti općina Oriovac 
zastupljenost u tijelima općine srazmjerno svom može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama 
udjelu u ukupnom stanovništvu općine u skladu sa temeljem ugovora o koncesiji.
zakonom.
Uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike 
Hrvatske, nacionalne manjine mogu isticati X. MJESNA SAMOUPRAVA
odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih 
manjina. Kada se ističe zastava i simbol nacionalne Članak 62.
manjine, tada se obvezno ističe uz zastavu i grb Na području općine Oriovac osnivaju se mjesni 
Republike Hrvatske. odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi 

ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u 
odlučivanju o lokalnim poslovima. 

VIII. UPRAVNA TIJELA
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više 

Članak 57. međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove 
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na 
općine Oriovac, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, način i po postupku propisanom zakonom, ovim 
te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, 
prenijeti na općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora 
odjel općineOriovac. tijela mjesnog odbora.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Mjesni odbor je pravna osoba.
općine Oriovacuređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća. 
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik Članak 63.
kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik. Mjesni odbori na području općine Oriovac su:

1. MO Oriovac
Članak 58. 2. MO Malino

Jedinstveni upravni odjel općine samostalan je u 3. MO Lužani
okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno 4. MO Ciglenik
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je 5. MO Bečic
načelniku. 6. MO Živike

7. MO Pričac
Članak 59. 8. MO Slavonski Kobaš

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela općine 
osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac .
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Članak 64. samouprave.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 
može dati 10 % građana upisanih u popis birača za Članak 69.
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje 
odbora, organizacije i udruženja građana, načelnik. načelnik u roku od osam dana od dana donošenja 

odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora 
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju odnosno u roku od osam danaod dana isteka mandata 
građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog ili raspuštanja Vijeća mjesnog odbora.
se dostavlja u pisanom obliku načelniku.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može 
proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 65.
Načelnik u roku od 15 dana od dana primitka Članak 70.
prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na Vijeća mjesnih odbora ima, uključujući i 
način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim predsjednika, imaju:
Statutom. - VMO Oriovac-11 članova

- VMO Malino5 članova
Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na - VMO Lužani9 članova
propisani način i po propisanom postupku, obavijestit - VMO Živike5 članova
će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni - VMO Pričac5 članova
prijedlog za osnivanje mjesnog odbora. - VMO Ciglenik- 5 članova 

- VMO Bečic- 5 članova
Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje Općinskom - VMO Slavonski Kobaš- 9 članova
vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 
60 dana od prijema prijedloga. Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran 

hrvatski državljanin s navršenih 18 godina 
Članak 66. života koji ima prebivalište na području mjesnog 

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se odbora.
podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog 
odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila Članak 71.
mjesnog odbora, te zadaci i izvori financiranja Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz 
mjesnog odbora. svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri 

godine.
Članak 67.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj 
predsjednik Vijeća mjesnog odbora. rad odgovoran je  Vijeću mjesnog odbora. 

Članak 68. Članak 72.
Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog 
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na odbora, pravila mjesnog odbora,poslovnik o svom 
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja 
vrijeme od četiri godine. druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i 

odlukama Općinskog vijeća i načelnika.
Izbornu jedinicu za izbor članova Vijeća mjesnog 
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Članak 73.
Postupak izbora članova Vijeća mjesnog odbora Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, 
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja 
shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih 
izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne akcija kojima se poboljšava komunalni standard 
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građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o Načelnik može u postupku provođenja nadzora nad 
poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti Vijeće 
građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog 
športa i drugih lokalnih potreba na svom području . Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava 

povjerene mu poslove.
Članak 74.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način 
konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća mjesnog odbora,  XI. IMOVINAIFINANCIRANJEOPĆINE 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova ORIOVAC
Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti 
predsjednika Vijeća mjesnog odbora, način Članak 80.
odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad 
mjesnog odbora. Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 

koja pripadaju općini Oriovac, čine imovinu općine 
Članak 75. Oriovac.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i 
dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje Članak 81.
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće. Imovinom općine upravljaju načelnik i Općinsko 

vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom 
Članak 76. dobrog domaćina.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o 
potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga Načelnik u postupku upravljanja imovinom općine 
za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, 
sazivati zborove građana. na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, 

načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 
Zbor građana može se sazvati i za dio područja vlasništvu općine. 
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Članak 82.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili Općina Oriovac ima prihode kojima u okviru svog 
član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće. samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Članak 77. Prihodi općine su:
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog 
odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel općine - općinski porezi, naknade, doprinosi i 
Oriovac na način propisan općim aktom kojim se pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim 
uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela općine. odlukom Općinskog vijeća,

- prihodi od stvari u vlasništvu općine i 
Članak 78. imovinskih prava,

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog - prihodi od koncesija,
odbora mogu dati tijela mjesnog odbora ili načelnik. - novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše općina Oriovac u 
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka skladu sa zakonom,
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno - sredstva pomoći i dotacije Republike 
pribavljeno mišljenjegrađana mjesnog odbora za koje 

Hrvatske predviđena u Državnom proračunu, 
se tražipromjena područja.

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 79.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora 

Članak 83.
obavlja načelnik. 

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni 
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iznosi izdataka i drugih plaćanja općine Oriovac XII. AKTI OPĆINE
iskazuju se u Proračunu općine Oriovac.

Članak 88.
Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 
raspoređeni u Proračunu i iskazni po izvorima iz kojih utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, 
potječu. Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenjuProračuna, 

odluke i druge opće akte i zaključke.
Svi izdaci Proračuna moraju biti utvrđeni u Proračunu 
i uravnoteženi s prihodima i primicima. Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne 

akte, kada u skladu sa zakonom rješava o 
Članak 84. pojedinačnim stvarima.

Proračun općine Oriovac i odluka o izvršenju 
Proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za Članak 89.
godinu za koju je donesen. Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi 

odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za 
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog 
koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca. vijeća.

Članak 85.
Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću Članak 90.
proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i 
zakonom. preporuke. 

Ukoliko seProračun za sljedeću proračunsku godinu Članak 91.
ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 92. 
donosi odluku o privremenom financiranju na način i ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim 
postupku propisanim zakonom i to najduže za Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada 
razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. upravnih tijela. 

Članak 86. Članak 92.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac u 
primici ili povećaju izdaci utvrđeni Proračunom, izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose 
Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, 
izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 

osoba.
Uravnoteženje Proračuna provodi se izmjenama i Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, 
dopunama Proračuna po postupku propisanom za može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
donošenje Proračuna. Brodsko posavske županije. 

Članak 87. Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
nadzire Općinsko vijeće. postupku i drugih propisa.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja Članak 93.
proračunskih sredstava općine nadzire Ministarstvo Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza 
financija. općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u 

skraćenom upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i 
načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i 
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pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako županije“ i na web stranicama općine 
posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može Oriovac.
se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

-Javnost rada načelnika osigurava se:
Članak 94.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća - održavanjem konferencija za medije prema 
u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured potrebi,
državne uprave u Brodsko posavskoj županiji i - izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u oblicima javnog priopćavanja,
svojem djelokrugu. - objavljivanjem općih akata i drugih akata u 

„Službenom vjesniku Brodsko- posavske 
Članak 95. županije“ i na web stranicama općine 

Detaljnije odredbe o aktima općine Oriovac i Oriovac.
postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom 
Općinskog vijeća. Javnost rada osigurava se izvještavanjem i napisima u 

tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.
Članak 96.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u 
„Službenom vjesniku Brodsko- posavske županije“. XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana Članak 99.
objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna 
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na trećina vijećnika Općinskog vijeća, načelnik ili 
snagu danom objave. Komisija za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća.

XIII. JAVNOST RADA Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 
odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj 

Članak 97. promjeni Statuta.
Rad Općinskog vijeća, načelnika, zamjenika 
načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela općine Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese 
Oriovac je javan. odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj 

promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na 
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest 
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 100.
Članak 98. Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta 

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se: općine Oriovaci zakona, uskladit će se s odredbama 
ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino 

 - javnim održavanjem sjednica, područje u zakonom propisanom roku.
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim  

oblicima javnog priopćavanja, Članak 101.
- Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanjem općih akata i drugih akata u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- 
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posavske županije“. II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut 
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko posavske Članak 2.
županije" 13/01,10/04,4/06 i 1/06). Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se 

na način, po postupku i u rokovima utvrđenim 
OPĆINSKO VIJEĆE zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom 
OPĆINE ORIOVAC predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na 

konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova 
Klasa: 022-01/09-01/34 Općinskog vijeća.
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 14. 7. 2009. godine Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem 

tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika 
Predsjednik Općinskog vijeća Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika 

općine Oriovac: Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i 
Jadranko Mličević, v.r. rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatnog 

povjerenstva i Komisije za izbor i imenovanja, 
ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo 
pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim 
Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke 
predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.

14.
Nakon što jeOpćinsko vijeće konstituirano, izvodi se 
himna Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino”.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Članak 3.
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o 
129/05,109/07, 125/08 i 36/09)Općinsko vijeće provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu. 
općine Oriovac na 2. sjednici održanoj 14. 7. 2009. 
godine donosi Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u 
POSLOVNIK Općinskom vijeću općine Oriovac obavljati savjesno i 

odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava 
Općinskog vijeća općine Oriovac Republike Hrvatske, zakona i Statuta općine Oriovac, 

te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike 
Hrvatske i općine Oriovac”.

I. UVODNE ODREDBE
Poslije pročitane prisege vijećnici izgovaraju: 

Članak 1. “Prisežem”.
Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način 
konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj 
obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje 
dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj 
vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i sjednici na kojoj je nazočan.
postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, 
sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i 
imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Članak 4.
Općinskog vijeća općine Oriovac. U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata 

vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.

Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje 
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kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja 
odredi politička stranka. radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na 

koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više 
političkih stranaka zamjenjuje kandidat stranke kojoj Članak 9.
je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub 
je prestao mandat. vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub 

nezavisnih vijećnika.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju 

obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti 
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnom svoja pravila rada, te podatke o članovima.
povjerenstvu na način propisan odredbama Statuta Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima 
općine Oriovac. vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za 

rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i 
Članak 5. dostavu materijala i dr.).

Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika 
Vijeća, članova Mandatnog povjerenstva i Komisije 
za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 1. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I 
1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda POTPREDSJEDNIKA
konstituirajuće sjednice. OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 10.
. III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika 

Članak 6. Predsjednika, odnosno potpredsjednika bira Općinsko 
Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na 
općine Oriovac. prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na 

prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, 
Članak 7. većinom glasova svih vijećnika.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Oriovac dužan je vijećniku pružiti obavijesti i uvide u Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom 
materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može 
Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog 
Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge kandidata.
obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.

Članak 11.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja 
predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju. 

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i 
Članak 8. potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije 

Jedinstveni upravni odjel općine koji obavlja stručne potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se 
poslove za Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć ponavlja.
vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u 
izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo 
poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom 
Općinskog vijeća, odnosno da mu osigura dopunsku glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili 
dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su najviše glasova.
na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih 
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Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o Članak 17.
istim kandidatima se ponavlja. Komisiju za izbor i imenovanja, čine predsjednik i dva 
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat člana.
ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni 
postupak u cijelosti. Komisiju za izbor i imenovanja bira se na prvoj 

sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova 
Članak 12. vijećnika Općinskog vijeća.

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 
propisana su Statutom općine Oriovac i ovim Članak 18.
Poslovnikom. Komisiju za Statut i Poslovnik čine predsjednik i dva 

člana. 
Članak 13.

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva Predsjednik i članovi Komisije biraju se iz redova 
međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika vijećnika.
klubova vijećnika.  

Članak 19.
Članak 14. Odbor za financije i Proračun čine predsjednik i dva 

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i člana.
organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja Predsjednik i članovi Odbora biraju se iz redova 
stručne poslove za Općinsko vijeće. vijećnika.

Članak 20.
V. RADNA TIJELA

Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, reguliran je 
Članak 15. odlukom o osnivanju radnih tijela.

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom 
općine su: O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, 

vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, 
1. Mandatno povjerenstvo obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog 
2. Komisija za izbor i imenovanja vijeća i objavom na web stranici općine Oriovac.
3. Komisija za Statut i Poslovnik U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi 
4. Odbor za financije i Proračun Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog 

tijela.
Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima 
Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i Općinsko 
radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga vijeće.
Općinskog vijeća.

Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I 
vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i NAČELNIKA
drugi javnih osoba, na prijedlog Komisije za izbor i 
imenovanja,uz prethodni poziv političkim strankama Članak 21.
koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.

Načelnik i zamjenik načelnika prisustvuju 
Članak 16. sjednicamaVijeća.

Mandatno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana.
Načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda 

Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u dnevni red 
Općinskog vijeća  iz redova vijećnika. sjednice Općinskog vijeća. 
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Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i Članak 27.
radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko 
radu, iznosi stajališta načelnika, daje obavijesti i vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, načelnik i radna 
stručna objašnjenja, te obavještava načelnika o tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom 
stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća, odnosno propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo 
radnih tijela. određena tijela.

Članak 22. Članak 28.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća Ako predsjednik Općinskogvijeća utvrdi da 
i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s 
izvješćuju načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od 
prije dana održavanja sjednice. predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi 

prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.
Članak 23.

Način i postupak pokretanja razrješenja načelnika Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta 
propisan je Statutom općine Oriovac. ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku 

rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim 
Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u 

VII. AKTI VIJEĆA roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, 
smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.

Članak 24.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili 
Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se 
utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 
Vijeća. mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije.

Članak 25.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća Članak 29.
stavlja se pečat Općinskog vijeća. Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.

Pod izvornikom odluka, odnosno drugih akata Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, 
Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba 
odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici važećeg akta koja se mijenja, odnosno dopunjuje. Uz 
Općinskog vijeća. prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća 

dokumentacija.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u 
pismohrani općine. Predlagatelj akta, odnosno njegov predstavnik može 

na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno 
Članak 26. izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a 

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom 
odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje objave, dužan je posebno obrazložitio pravdanost 
bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u ranijeg stupanja na snagu.
„Službenom vjesniku i na službenim web stranicama Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku 
općine“. rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i 

izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o 
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine izraženim mišljenjima i primjedbama.
se Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac koji 
obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće. Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i 

kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj 
radnog tijela i Komisija za Statut i Poslovnik.
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Članak 30. Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, 
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 
prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, zatraži načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.
predsjednik Općinskogvijeća pozvat će predlagatelje 
da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog. Članak 35.

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i načelnik, 
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.
Općinskogvijeća će unijeti prijedloge odluka u 
prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu 
redoslijedom kojim su dostavljeni. usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije 

glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
Članak 31.

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga Članak 36.
akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim 
Proračuna i prijedlog Prostornog plana 15 minuta. dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se 
Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i odvojeno ne glasuje:
duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od 
propisanog stavkom 1. ovog članka. - ako ga je podnio predlagatelj akta,

- ako ga je podnijela Komisija za Statut i 
Članak 32. Poslovnik i s njima se suglasio predlagatelj 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta akta,
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz - ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s 
obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice. njima se suglasio predlagatelj akta.

Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći Članak 37.
akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke Ako konačni prijedlog akta nije podnio načelnik, o 
obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama. amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio 

načelnik,glasuje se odvojeno.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog 
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća 
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj 
načelniku, ukoliko on nije predlagatelj. se odlučuje.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni 
predlagatelji akata iz članka 28. ovog Poslovnika. Članak 38.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka 
 Članak 33. konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, 
vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta 
sjednici, u tijeku rasprave. podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 
zaključenja rasprave. rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim 
Načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmanima.
amandmane i na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
Članak 34. amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno 
mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, 
Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi 
kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za 
pripremu prije odlučivanja.
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VIII. DONOŠENJEAKTA PO HITNOM Članak 43.
POSTUPKU Proračun i godišnji izvještaj o izvršenjuProračuna 

donose se većinom glasova svih vijećnika.
Članak 39.

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku 
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili XI. VIJEĆNIČKA PITANJA
ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku 

 moglo uzrokovati znatniju štetu za općinu. Članak 44.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 

Za donošenje akata po hitnom postupku, ne načelniku, zamjeniku načelnika, pročelniku i 
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 29. djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela u svezi 
ovog Poslovnika. poslova iz njihovog djelokruga rada.

Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća 
podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi pod posebnom točkom dnevnog reda (Aktualan sat). 
vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od jedne 
trećine vijećnika. Vijećnik ima pravo postaviti jedno vijećničko pitanje, 
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku a svako postavljanje pitanja može trajati najviše pet 
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije minuta. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i 
dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća. klub vijećnika, s time da može postaviti samo jedno 

pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet 
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje minuta. 
prijedlog da se akt donese po hitnom postupku 
vijećnicima, te načelniku, ako on nije predlagatelj. Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj 
 sjednici, a ukoliko to nije moguće,dat će se odgovor na 

Članak 40. sljedećoj sjednici. Odgovor može trajati najviše pet 
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku minuta.
prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti 
razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može 
sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu. zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor 

daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.
Članak 41.

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku Načelnik, zamjenik načelnika, odnosno pročelnik 
mogu se podnositi amandmani do zaključenja dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem 
rasprave. predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik 

Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim 
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka vijećnicima.
primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se  
odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom Članak 45.
postupku. Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku, 

zamjeniku, odnosno pročelniku i djelatnicima 
Jedinstvenog upravnog odjela kao i odgovor na ta 

1. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu 
OBRAČUNA PRORAČUNAOPĆINE ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose 

na postavljeno pitanje.
Članak 42.

Prijedlog Proračuna, projekciju Proračuna za sljedeće Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s 
dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 
izvršenjuProračuna općine podnosi načelnik na način vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje 
i u rokovima propisanim zakonom. pitanje uskladi s tim odredbama.
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Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama Članak 51.
ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za 
to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog 
i o tome će obavijestiti vijećnika. vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.

Članak 46. Načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na 
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja podneseni prijedlog. 
profesionalnu tajnu, načelnik, zamjenik načelnika 
odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori Članak 52.
neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća Raspravu o izvješću načelnika Općinsko vijeće može 
bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je 
radnog tijela čiji djelokrug rada je to pitanje. zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili 

donošenjem zaključka kojim se od načelnika traži 
Članak 47. izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici  
Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovorui Članak 53.
postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje 
dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije izvješća načelnika mogu prijedlog povući najkasnije 
minute. prije odlučivanja o prijedlogu.

Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika nije 
predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno 
vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti 
odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti prije proteka roka od šest mjeseci od dana kada je 
dopunsko pitanje. Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća 

prijedlog za traženje izvješća od načelnika. 

XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA XIII   RED NA SJEDNICI

Članak 48. l.  Sazivanje sjednice
Načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s 
odredbama Statuta općine Oriovac. Članak 54.

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 
Članak 49. Općinskog vijeća.

Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o Općinsko vijeće zasjeda po potrebi, a najmanje 
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može jednom u tri mjeseca.
podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika. Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati 

sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog 
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog 
potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka 
zaključka o traženju izvješća načelnika. U prijedlogu zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku 
mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo i potpisan od vijećnika, odnosno načelnika.
pitanje o kojem se traži izvješće. 

Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi 
Članak 50. utvrđeni dnevni red.

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za 
traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 
Općinskog vijeća koja se održava sukladno Statutu sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će 
općine Oriovac. sazvati načelnik u roku od 15 dana.
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Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne 
trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela O  izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se 
mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet 
vijećnika. izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim 

predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti 
Članak 55. postupka.

Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u 
izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način. Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno 

odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 
Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red. 
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima pet
dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s 
opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti. prethodne sjednice.

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i Članak 58.
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed 
roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog 

reda.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se 
vijećnicima, načelniku, zamjeniku načelnika i Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog 
pročelniku Jedinstvenog  upravnog odjela . dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i 

nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra 
se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda 

2. Dnevni red sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

Članak 56. Članak 59.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta 
predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu. bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni 

red Općinskog vijeća na način propisan člankom 29. 
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge ovog Poslovnika prije proteka roka od šest mjeseci od 
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dana odlučivanja Općinskogvijeća o dnevnom redu.
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za 
sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog 
dnevnog reda sjednice. 3. Predsjedavanje i sudjelovanje

Članak 57. Članak 60.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik 
pravilu na početku sjednice. Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili 

spriječenosti  potpredsjednik.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik 
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu Članak 61.
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni  koje je 
predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za 
dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni. Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što 

zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog 
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, vijeća.
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Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava. broji prilikom glasovanja.

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u Članak 64.
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća. Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da 

govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne 
bude ometan ili spriječen u svom govoru. Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje 

pet minuta.
Članak 62.

Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može 
po redoslijedu kojim su se prijavili. odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se 
povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje prijavili za govor u skladu sa člankom 62. i 63. ovog 
riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu 
trajati duže od tri minute. govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li su 

ranije govorili o toj temi.
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati 
objašnjenje o povredi Poslovnika, odnosno utvrđenog 
dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim 4. Tijek sjednice
objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez 
rasprave. Članak 65.

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog 
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost 
drži da je netočno izložen i koji je bio povod vijećnika. 
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, 
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog 
koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora vijeća o tome obavještava predsjednikaOpćinskog 
ograničiti na ispravak, odnosno objašnjenje, a njegov vijeća ili djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela koji 
govor ne može trajati duže od dvije minute. obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće. 

Članak 63. Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici 
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik 
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i 

sat.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, 
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za 
upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine 
svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u vijećnika.
radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća 
će ga opomenuti. Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik 

Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na 
Ako govornik i poslije opomene nastavi s ponašanjem zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži jedna trećina 
zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik vijećnika.
Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i 
udaljiti ga sa sjednice.

5. Odlučivanje
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz 
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća Članak 66.
će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, 
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potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 
slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih 
određeno. vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah 

konstatirati da je amandman odbijen.
Članak 67.

Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, Članak 69.
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat 
većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom općine glasovanja.
ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, 
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i 
donosi sljedeće akte: ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

- Statut općine,
Članak 70.- Poslovnik Općinskog vijeća,

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. - Proračun,
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni - godišnji izvješće o izvršenju Proračuna
su pečatom Općinskog vijeća.- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena 

potpredsjednika Vijeća
su abecednim redom, a glasuje se na način da se 

- odluku o raspisivanju referenduma o 
zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.

razrješenju načelnika i njegovog zamjenika

- odluku o raspisivanju referenduma o 
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili 

pitanjima iz samoupravnog djelokruga 
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i 

utvrđenih Statutom općine Oriovac.
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.

Glasačke listiće priprema službenik iz članka 68. ovog 
6. Glasovanje

Poslovnika. Predsjednik Općinskog vijeća može 
odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati 

Članak 68.
kod tajnog glasovanja.

Glasovanje na sjednici je javno.

Članak 71.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju 

Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku 
glasuje tajno.

Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja 
predaje vijećnicima glasačke listiće.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
 

Članak 72.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da 

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida 
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike 

radi pripreme novih glasačkih listića.
da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je 

Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i 
“protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od 

prvo glasovanje.
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u 
vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» prijedloga 

Članak 73.
i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, 

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim 
smatraju se uzdržanim glasovima.

listićem i to osobno.

Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika 
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su 

glasuje se “za” ili “protiv”.
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je 
tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za 

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se 
koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je 
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zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira. Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog 
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se 

Članak 74. mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je 
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke prijedlog zaprimljen.
listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća 
objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju 
utvrđivanje rezultata glasovanja. predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih mandat i prava na temelju obavljanja dužnostiim 
glasačkih listića. prestaju izborom novog predsjednika Općinskog 

vijeća.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog 
vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu Članak 78.
pomagali kod samog glasovanja. Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu 

dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog 
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate predsjednika Općinskog vijeća. 
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno  
glasovanje. Članak 79.

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika 
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, 

XIV. IZBORI I IMENOVANJA potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i 
dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi 

Članak 75. predsjednik.
Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira 
i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od 
propisanim Statutom općine i ovim Poslovnikom. donošenja odluke o razrješenja predsjednika izabrati 
 novog predsjednika.

Članak 76.
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu XV.   ZAPISNICI
predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju poslove 
iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti. Članak 80.
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili O radu sjednice vodi se zapisnik.
odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o 
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u 
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. raspravi, te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom 
Članak 77. predmetu.

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili 
najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak Članak 81.
razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije 
vijeća. prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik 

prethodne sjednice.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća 
u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na 
prijedloga. sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, 

izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog 
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno 
u osam (8) dana od dostave prijedloga. zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim 

primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
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Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
vijeća i službenik koji vodi zapisnik. 

Članak 87.
Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva upravno Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a 
tijelo općine Oriovac. objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko 

posavske županije“.
Članak 82.

Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti 
prijepis tonske snimke sjednice čuva upravno tijelo Poslovnik Općinskog vijeća općine Oriovac 
općine Oriovac. („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ 

br.9/03 i 4/06). 
Upravno tijelo općine Oriovac je dužno omogućiti 
vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak OPĆINSKO VIJEĆE
sjednice. OPĆINE ORIOVAC

XVI.   JAVNOST RADA Klasa: 022-01/09-01/35
Urbroj: 2178/10-01-09-1

Članak 83. Oriovac, 14. 7. 2009.
Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici Predsjednik Općinskog vijeća
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća uz općine Oriovac:
prethodnu najavu i odobrenje predsjednika Općinskog JadrankoMličević, v.r.
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice 
(primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati 
mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća 
veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik 
Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu 15.
pratiti rad Općinskog vijeća.

Članak 84. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 
sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Općinsko 
objavom na web stranicama. vijeće općine Oriovac na 2. sjednici održanoj 14. 7. 

2009. godine donosi
Članak 85.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji RJEŠENJE
su u skladu s posebnim propisima klasificirani 
određenim stupnjem tajnosti. o izboru predsjednika i članova
 Odbora za Statut i Poslovnik

Članak 86.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti 
o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela I
može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga 
sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik U Odbor za Statut i Poslovnik izabiru se:
Općinskog vijeća.

1. Vladimir Prpić  za predsjednika
2.  Darko Krznarić   za člana
3.  Petar Delić  za člana
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II OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- Klasa: 022-01/09-01/37
posavske županije“. Urbroj: 2178/10-01-09-1

Oriovac, 14. 7. 2009. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC PREDSJEDNIK VIJEĆA

 OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/09-01/36  Jadranko Mličević, v.r.
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 14. 7. 2009. godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
 OPĆINE ORIOVAC

 Jadranko Mličević, v.r. 17.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Općinsko 

16. vijeće općine Oriovac na 2. sjednici održanoj 14. 7. 
2009. godine donosi

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i ODLUKU 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Općinsko o pravu raspolaganja novčanim
vijeće općine Oriovac na 2. sjednici održanoj 14. 7. sredstvima općine Oriovac
2009. godine donosi

RJEŠENJE Članak 1.

o izboru predsjednika i članova Ovom Odlukom za raspolaganje novčanim 
Odbora za financije i Proračun sredstvima općine Oriovac, koja se vode u PBZ Slav. 

Brod  poslovnica Oriovac, imenuje se:

I 1. Antun Pavetić
2. Ivan Kuzmić

U Odbor za financije i Proračun izabiru se: 3. Ankica Milković

1. Jadranko Mličević  za predsjednika
2. Marko Pejić   za člana Članak 2.
3. Mijo Galović   za člana

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

II posavske županije“.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE obrazloženjem za neusvajanje zahtjeva.
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/09-01/38 III 
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 14. 7. 2009. godine. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
PREDSJEDNIK VIJEĆA posavske županije“.

 OPĆINE ORIOVAC
 Jadranko Mličević, v.r. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/09-01/39
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 14. 7. 2009. godine.

18.
PREDSJEDNIK VIJEĆA

OPĆINE ORIOVAC
Na temelju članka 34. Zakona o popisima Jadranko Mličević, v.r.

birača (N.N. br. 19/07) i članka35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Općinsko 
vijeće općine Oriovac na 2. sjednici održanoj 14. 7. 
2009. godine donosi 19.

ODLUKU 
Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od 

o osnivanju Povjerenstva za popis birača elementarnih nepogoda (N.N. br. 73/97)i članka35. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

I 125/08 i 36/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 2. 
sjednici održanoj 14. 7. 2009. godine donosi

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za popis 
birača koje čine predsjednik i dva člana sa ODLUKU 
zamjenicima i to: 

o imenovanju Općinskog povjerenstva 
1. Damir Vučković   -predsjednik za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
2. Mato Schuller -član
3. Josip Bezina-član
4. Marko Jagodar-zamjenik predsjednika Članak 1.
5. Josip Šišić-zamjenik člana
6. Đuro Pavelić-zamjenik člana U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Općinsko 
povjerenstvo) imenuju se:

II
1. Pavo Pernar-predsjednik

Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke provjerava 2. Vjekoslav Štefančić -član
pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima 3. Antun Sekulić-član
građana za upis u popis birača, odnosno za njegovu 4. Dražen Marosavljević-član
dopunu ili ispravak koje nadležno tijelo nije usvojilo s 5. Tomislav Sušić -član
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Članak 2. OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Članovi Općinskog povjerenstva imenuju se na 
vrijeme od četiri godine. Klasa: 022-01/09-01/40

Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 14. 7. 2009. godine.

Članak 3.
PREDSJEDNIK VIJEĆA

Sredstva za rad Općinskog povjerenstva iz članka 1.  OPĆINE ORIOVAC
ove Odluke osiguravaju se u Proračunu općine  Jadranko Mličević, v.r.
Oriovac.

Članak 4.

Sredstva za uklanjanje i ublažavanje posljedica 20.
elementarnih nepogoda osiguravaju se iz Proračuna 
općine Oriovac.

Na temelju članka 37. Statuta Ustanove Dječji 
vrtić „Ivana Brlić Mažuranić“ Slav.Brod i članka48. 

Članak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

Općinsko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 125/08 i 36/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 2. 
sjednici održanoj 14. 7. 2009. godine donosi

1. Usklađuje štetu za područje općine, te 
organizira i usklađuje njezinu procjenu, RJEŠENJE

2. Surađuje sa Županijskim povjerenstvom,
3. Potvrđuje štetu, za čije se otklanjanje, o imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove

odnosno ublažavanje odobravaju sredstva iz Dječji vrtić „Ivana Brlić Mažuranić“ Slav.Brod
Proračuna općine Oriovac,

4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje 
žurne pomoći prema žurnom postupku, na I
temelju izvješća i mišljenja Županijskog 
povjerenstva, Za člana Upravnog vijeća Ustanove Dječji vrtić 

5. Daje podatke za proglašenje elementarne „Ivana Brlić Mažuranić“ Slav.Brod, ispred općine 
nepogode, Oriovac imenuje se:

6. Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu 
prema redovitom postupku, Anica Hemen

7. Za  Općinsko  v i jeće  i  Župani j sko  
povjerenstvo izrađuje izvješće o štetama i 
utrošku sredstava pomoći. II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
Članak 6. objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-

 posavske županije".
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.
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OPĆINSKOVIJEĆE Članak 4.
OPĆINE ORIOVAC

U članku 5. riječi:  „i Poglavarstva“  brišu se.
Klasa: 022-01/09-01/29
Urbroj: 2178/10-04-09-1 Članak 5.
Oriovac, 14. 7. 2009. godine

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

 OPĆINE ORIOVAC posavske županije“.
Jadranko Mličević, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/09-01/41
Urbroj: 2178/10-01-09-1

21. Oriovac, 14. 7. 2009. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Na temelju članka 31. stavak 2. i članka 35 OPĆINE ORIOVAC

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Jadranko Mličević, v.r.
samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08 i 36/09) Općinsko vijeće općine Oriovac na 2. 
sjednici održanoj 14. 7. 2009. godine donosi

ODLUKU 
22.

o izmjeni i dopuni
Odluke o naknadama za prisustvovanje 

sjednicama Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti 
i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 
10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 

Članak 1. snaga zaštite i spašavanja (N.N. br. 40/08 i 44/08), te 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

U Odluci o naknadama za prisustvovanje sjednicama (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01,60/01, 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Općinsko vijeće 
26/07) u članku 1. riječi   „i Poglavarstva“  brišu se. općine Oriovac na 2. sjednici održanoj 14. 7.2009. 

godine donosi

Članak 2. ODLUKU

U članku 2 .  r i j eč i :   „i  Poglavarstva“ o osnivanju i imenovanju članova 
brišu se. Stožera zaštite i spašavanja općine Oriovac

Članak 3. Članak 1.

Članak 4. briše se. Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja 
za područje općine Oriovac radi koordinacije 
aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja (u daljnjem 
tekstu: Stožer).
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Članak 2. Članak 4.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera 
koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac.
spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje 
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik Članak 5.
općine.
Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
putem nadležnog Županijskog centra 112. objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
Stožerom rukovodi načelnik općine. posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 3. OPĆINE ORIOVAC

U Stožer iz članka 1. ove Odluke imenuje se: Klasa: 022-01/09-01/42
Urbroj: 2178/10-04-09-1

1. Ivan Kuzmić- zamjenik načelnika, za Oriovac, 14. 7. 2009. godine
načelnika Stožera

2. Anica Hemen- pročelnica Jedinstvenog  PREDSJEDNIK VIJEĆA
upravnog odjela, za člana OPĆINE ORIOVAC

3. Ivica Terzić- predstavnik policijske uprave,  Jadranko Mličević, v.r.
za člana

4. Jadranka Čorluka- djelatnica Područnog 
ureda za zaštitu i spašavanje, za člana

5. Damir Milašin- zapovjednik VZ Oriovac, za 
člana

6. Pavao Haring - upravitelj Vlastitog 
komunalnog pogona općine Oriovac, za člana

7. Ivan Perić- član Općinskog vijeća općine 
Oriovac

8. Vlado Gabrić - tajnik Lovačkog društva 
Oriovac

9. Vladimir Tekić- predsjednik Udruge radio 
amatera općine Oriovac
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OPĆINA  SIKIREVCI

17. Općina Sikirevci smještena je četrdesetak kilometara 
istočno od županijskog središta Slav.Broda, dva 
kilometra sjeverno od rijeke Save.Na sjeveru graniči s 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i k.o. Gundinci, k.o. Beravci i k.o. Velika Kopanica, na 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne zapadu s k.o.Novi Grad, te na istoku s k.o.Kruševica i 
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, k.o. Babina Greda.
129/05, 109/07 i 125/08) Općinsko vijeće općine Općina Sikirevci obuhvaća područja naselja: 
Sikirevci na svojoj  3. sjednici održanoj  15.srpnja Sikirevci i Jaruge.
2009. donosi Granice područja općine Sikirevci idu katastarskim 

granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar 
STATUT  područja.

Granice općine Sikirevci mogu se mijenjati na način i 
općine  Sikirevci po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.
I.  OPĆE ODREDBE Općina Sikirevci je pravna osoba.

Članak  1. Sjedište općine Sikirevci je u Sikirevcima, ulica 
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni Ljudevita Gaja br.12.
djelokrug općine Sikirevci, njegova obilježja, javna Tijela općine i Jedinstveni upravni odjel općine 
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela općine Sikirevci imaju pečate.
Sikirevci, način obavljanja poslova, oblici Opis pečata iz stavka 3. ovog članka, način njihove 
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom koju 
provođenje  re fe renduma u  p i tan j ima  iz  donosi Općinsko vijeće.
samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, 
ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) II. OBILJEŽJA općine Sikirevci
samouprave, te druga pitanja od važnosti za 
ostvarivanje prava i obveza općine Sikirevci. Članak 4.

Općina Sikirevci ima grb, zastavu i svečanu zastavu .  
 Članak 2.

Općina Sikirevci je jedinica lokalne samouprave na Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se 
području utvrđenom Zakonom o područjima županija, općina Sikirevci i izražava pripadnost općine 
gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Sikirevci. 
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Način uporabe i zaštita obilježja općine Sikirevci posebnom odlukom Općinskog vijeća.
utvrđuje se posebnom odlukom  načelnika, u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom .

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
Članak 5. LOKALNE I PODRUČNE

Općina Sikirevci ima grb i zastavu. (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE
Grb općine Sikirevci je povijesni grb općine Sikirevci
Grb ima oblik štita, geometrijska dioba štita je oblik Članak 11.
štita u štitu. Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
U središnjem  (srcu) štita u zlatnome/žutome na gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
zelenome tlu panj u koji je ljevokoso zabodena sjekira općina Sikirevci uspostavlja i održava suradnju  s 

drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i 
Članak 6. inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim 

Zastava općine Sikirevci  je  zelena s bijelo ugovorima.
obrubljenim grbom općine u sredini.
Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Članak 12.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 
Svečana zastava općine Sikirevci je zelena s pleterom suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, 
. povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim 

jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da 
Članak 7. postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje 

Dan općine Sikirevci je  petak  BLAGDAN SRCA suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. 
ISUSOVA, koji se svečano  slavi kao općinski 
blagdan, a  1. konstituirajuća sjednica Općinskog Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 
vijeća održana je 19. 5. 1997. god. donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 

Općinskog vijeća

III. JAVNA PRIZNANJA Članak 13.
Sporazum  o suradnji općine Sikirevci i općine ili 

Članak 8. grada druge države objavljuje se u službenom glasilu 
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna općine Sikirevci.
dostignuća i doprinos od osobitog značenja za 
razvitak i ugled općine Sikirevci, a poglavito za 
naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog 
okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih Članak 14.
javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su Općina Sikirevci je samostalna u odlučivanju u 
tome usmjerene. poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 

Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te  podliježe 
Članak 9. samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela općine 

Javna priznanja općine Sikirevci su: Sikirevci.
 1. Počasni građanin općine Sikirevci
2. Nagrada općine Sikirevci za životno djelo Članak 15.
3. Nagrada općine Sikirevci Općina Sikirevci u samoupravnom djelokrugu 
4. Zahvalnica općine Sikirevci obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 

neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu 
Članak 10. Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima, i 

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i to osobito poslove koji se odnose na: 
oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja - uređenje naselja i stanovanje,
provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se - prostorno i urbanističko planiranje,
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- komunalno gospodarstvo, VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 
- brigu o djeci, GRAĐANA U ODLUČIVANJU
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu, Članak 18.
- odgoj i osnovno obrazovanje, Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o 
- odgoj i obrazovanje, lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i 
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, Članak 19 .
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 
- promet na svom području , prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu 
- održavanje nerazvrstanih  cesta, općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja 
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. stanovnika o promjeni područja općine kao i o drugim 

pitanjima koja su od bitnog značaja za općinu.
Općina Sikirevci obavlja poslove iz samoupravnog 
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju 
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. referenduma  iz stavka 1. ovog članka može temeljem 

odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina 
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se članova Općinskog vijeća, načelnika, polovina 
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u mjesnih odbora na području općine i 20% birača 
skladu sa zakonom i ovim Statutom. upisanih u  popis birača općine.

 
Članak 16. Članak 20.

Općina Sikirevci može organizirati obavljanje Referendum se može raspisati radi razrješenja 
pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta načelnika i njegovog zamjenika u slučaju :
zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili - kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog 
više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem vijeća,
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili - kada svojim radom prouzroče općini 
službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički Sikirevci znatnu materijalnu štetu, odnosno 
organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s štetu u iznosu od 1% od Proračuna općine 
posebnim zakonom. Sikirevci u tekućoj godini (napomena: za 

jedinice lokalne samouprave u kojima 1% od 
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u Proračuna iznosi preko 500.000 kuna tada je 
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od 
temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom 500.000 kuna i više). 
organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
odnosi u obavljanju zajedničkih poslova. referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati 

najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. 
Članak 17. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan 

Općinsko vijeće općine Sikirevci, može posebnom od vijećnika.
odlukom pojedine poslove iz samoupravnog Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju 
djelokruga općine, čije je obavljanje od šireg interesa razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može 
za građane na području više jedinica lokalne dati i 20% birača upisanih u popis birača općine 
samouprave prenijeti na  Brodsko-posavsku županiju, Sikirevci.
u skladu s njezinim  Statutom. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan 

od birača.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o 
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije 
proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata 
načelnika i njegovog zamjenika.
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Ako na referendumu nije donesena odluka o djelokruga općine kao i o drugim pitanjima određenim 
 razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi zakonom.

referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog 
12 mjeseci od dana održavanja prethodnog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog 
referenduma. vijeća i načelnika.

Članak 21. Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz 
Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana 
prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u zaprimanja prijedloga.
roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja 
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog  za o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana, te 
raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Općinsko 
vijeće je dužno  dati odgovor podnositeljima Članak 27.
najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga. Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u 

roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog 
Članak 22. vijeća.

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela 
koje raspisuje referendum, područje za koje se Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana 
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u 
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će popis birača mjesnog odbora za čije područje je 
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o sazvan zbor građana.
kojima se raspisuje referendum, referendumsko 
pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a 
kojima će birači odlučivati, te dan održavanja odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
referenduma.

Članak 28.
Članak 23. Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji donošenje određenog akta ili rješavanja određenog 
imaju prebivalište na području općine Sikirevci, pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
odnosno na području za koje se raspisuje referendum i 
upisani su u popis birača. Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. 

ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 
Članak 24. 10% birača upisanih u popis birača općine.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz 
članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko Općinsko vi jeće  dužno je  dat i  odgovor  
vijeće. podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od 

prijema prijedloga.
Članak 25.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete Članak 29.
na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave predstavke i pritužbe na rad tijela općine Sikirevci kao 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan 
samoupravu. odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju 

radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 
svojih građanskih dužnosti.

Članak 26.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela općine 
građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz Sikirevci, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je 
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odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
predstavke, odnosno pritužbe. - osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 

društva i druge pravne osobe, za obavljanje 
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava gospodarskih, društvenih, komunalnih i 
se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem drugih djelatnosti od interesa za  općinu, 
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim - daje prethodne suglasnosti na statute  
komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 
općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, osnivanju nije drugačije propisano,
sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, - donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 
kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i suradnji s drugim jedinicama lokalne  
chatom). samouprave, u skladu s općim aktom i 

zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,

VII. TIJELA  općine Sikirevci - 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  
potpredsjednike  Općinskog vijeća,  

Članak 30. - bira i razrješava predsjednike i članove radnih 
Tijela općine Sikirevci su: Općinsko vijeće i načelnik. tijela Općinskog vijeća,
 - odlučuje o pokroviteljstvu,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i 
1. OPĆINSKO VIJEĆE postupku za dodjelu javnih priznanja i 

dodjeljuje javna priznanja, 
Članak 31. - imenuje i razrješava i druge osobe određene 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo zakonom, ovim Statutom i posebnim 
lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u odlukama Općinskog vijeća,
okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge - donosi odluke i druge opće akte koji su mu 
poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim s t av l j en i  u  d j e lok rug  zakonom i  
Statutom. podzakonskim aktima.

Članak 32. U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, 
Općinsko vijeće donosi: predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog 
- Statut općine, vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, 
- Poslovnik o radu, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja 
- odluku o uvjetima, načinu i postupku za općinu Sikirevci. O preuzetom pokroviteljstvu 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj 
općine, sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

- Proračun i odluku o izvršenju Proračuna,
- godišnje izvješće o izvršenju Proračuna, Članak 33.
- odluku o privremenom financiranju Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i potpredsjednika.

nekretnina općine Sikirevci čija ukupna 
vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez Prvi i drugi potpredsjednik se u pravilu biraju 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi sukladno strukturi Općinskog vijeća.
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno Funkcija predsjednika i potpredsjednika Vijeća je 
čija je pojedinačna vrijednost veća  od počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. 
1.000.000 kuna), Predsjednik i potpredsjednici  imaju pravo na 

- odluku o promjeni granice općine Sikirevci naknadu troškova sukladno posebnoj odluci 
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela Općinskog vijeća.

i službi,
- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje 
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Članak 34. hrvatsko državljanstvo, danom njegovog 
Predsjednik Općinskog vijeća: prestanka,
- zastupa Općinsko vijeće - smrću.
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama 

Općinskog vijeća, Članak 38.
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća, Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati 
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona 

propisani postupak, nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, 
- brine o postupku donošenja odluka i općih mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje 

akata, zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela, Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik 
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako 

vijeće, podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog 
- brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika, vijeća u roku od osam dana od dana prestanka 
- brine se o zaštiti prava vijećnika, obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata 
- obavlja i druge poslove određene zakonom i prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog 

Poslovnikom Općinskog vijeća. zahtjeva.

Članak 35. Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti 
Općinsko vijeće čini 11 vijećnika. vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 36. Članak 39.
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine. Vijećnik ima prava i dužnosti:
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to - sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
vijećnik ne prima plaću. - raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s je na dnevnom redu sjednice Vijeća
posebnom odlukom Općinskog vijeća. - predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi 
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. prijedloge akata i podnositi amandmane na 

prijedloge akata
Članak 37. - postavljati pitanja iz djelokruga rada 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji Općinskog vijeća,
je izabran: - postavljati pitanja načelniku i zamjeniku 
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena načelnika,

najkasnije tri dana prije zakazanog - sudjelovati na sjednicama radnih tijela 
održavanja sjednice Općinskog vijeća i Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u 
ovjerena kod javnog bilježnika najranije radnim tijelima kojih je član i glasovati,
osam dana prije podnošenja iste, - prihvatiti se članstva u  najviše 2 radna tijela u 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom koje ga izabere Općinsko vijeće
oduzeta, odnosno ograničena poslovna - tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje 
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske dužnosti vijećnika, od tijela općine, te u svezi 
odluke, s tim koristiti njihove stručne i tehničke 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom usluge.
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od šest mjeseci, danom Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu 
pravomoćnosti presude, odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u 

- ako odjavi prebivalište s područja općine radu Općinskog vijeća. 
Sikirevci, danom odjave prebivališta, Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Strana:  1361Broj:  10 »SLUŽBENI  VJESNIK«



Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena Statuta, odnosno Poslovnika Općinskog 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika vijeća,
Općinskog vijeća. - razmatra prijedloge odluka i drugih općih 

akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu 
Članak 40. njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim 

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade 
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, vijeću,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog - obavlja i druge poslove određene ovim 
vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, Statutom.
način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, 
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na Članak 44.
sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad Mandatna komisija:
Općinskog vijeća. - na konstituirajućoj sjednici obavještava 

Općinsko vijeće o provedenim izborima za 
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i Općinsko vijeće i imenima izabranih 
standarde dobrog ponašanja predsjednika, vijećnika, temeljem objavljenih rezultata 
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te nadležnog izbornog povjerenstva o 
predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća provedenim izborima,
(u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u - obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 
obavljanju njihovih dužnosti. ostavkama na vijećničku dužnost, te o 

zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 
počinju obavljati vijećničku dužnost,

1.1.  RADNA TIJELA - obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika 

Članak 41. koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 
Radna tijela Općinskog vijeća su: dužnost,
- Komisija za izbor i imenovanja, - obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu mirovanja mandata vijećnika,

djelatnost, - obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
- Mandatna komisija. mandata kada se ispune zakonom predviđeni 

uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su 
Članak 42. ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže: zamjeniku vijećnika. 
- izbor  i  razr ješenje predsjednika i  

potpredsjednika Općinskog vijeća, Članak 45.
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim 

Općinskog vijeća, Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna 
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz 

određenih ovim Statutom i drugim odlukama djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga 
Općinskog vijeća, odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u 

- propise  o primanjima vijećnika, te naknade svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog 
troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeća.
vijeću.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih 
Članak 43. tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama. 

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut općine i Poslovnik Općinskog 

vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu 
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2. NAČELNIK državne uprave,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 

Članak 46. drugi ovlašteni predlagatelji,
Načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti - obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  
općine Sikirevci. mjesnih odbora,
Mandat načelnika traje  četiri godine. - donosi plan javne nabave sukladno Zakonu o 
U obavljaju izvršne vlasti načelnik: javnoj nabavi 
- priprema prijedloge općih akata, - provodi postupak javne nabave
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata - obavlja i druge poslove predviđene ovim 

Općinskog vijeća Statutom i drugim propisima.
- utvrđuje prijedlog Proračuna općine i 

izvršenje Proračuna, Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim 
- upravlja nekretninama, pokretninama i suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. 

imovinskim pravima u vlasništvu općine u ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za 
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim prethodno izvještajno razdoblje.
aktom Općinskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i Članak 47.
nekretnina općine Sikirevci čija pojedinačna Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost 
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela općine.
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 

 
otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše Članak 48.
do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje 
otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  
u skladu sa zakonskim propisima, za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 

- upravlja prihodima i rashodima općine, 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima 

na računu Proračuna općine, Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. 
- odlučuje o davanju suglasnosti  za ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim 

zaduživanje pravnim osobama u većinskom pitanjima iz njegovog djelokruga.
izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o 
davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. 
kojih je osnivač općina, ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka 

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj 
upravna tijela općine, različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih dana od dana primitka zahtjeva.
tijela,

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od načelnika 
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka 

tijela općine, roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o 
- predlaže izradu Prostornog plana kao i istom pitanju.

njegove izmjene i dopune na temelju 
obrazloženih i argumentiranih prijedloga Članak 49.
fizičkih i pravnih osoba, Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog 

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi djelokruga općine:
općine u obavljanju poslova iz samoupravnog - ima pravo obustaviti od primjene opći akt 
djelokruga općine, odnosno poslova državne Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom 
uprave, ako su preneseni općini, povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti 

- nadzire rad upravnih odjela i službi u od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana 
samoupravnom djelokrugu i poslovima otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko 
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vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika 
osam dana o tome obavijestiti  predstojnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj načelnika.
županiji, te čelnika središnjeg tijela državne 
uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću Ako  mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se 
rada tijela jedinica lokalne samouprave, održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, 

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik 
odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti načelnika. 
sa zakonom, Statutom i općim aktima 
Općinskog vijeća. Članak 54.

Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u 
Članak 50. slučajevima i u postupku propisanom člankom 20. 

Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u ovog Statuta.
slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga 
spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti. Ako na referendumu bude donesena odluka o 

 razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat 
Članak 51. im prestaje danom objave rezultata referenduma, a 

Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade 
djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 
prestaje odgovornost za njihovo obavljanje. nadležnosti načelnika.

Zamjenik  načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog 
članka dužan pridržavati se uputa načelnika. VII. UPRAVNA TIJELA

Članak 52. Članak 55.
Općinski načelnik i njihov zamjenik odlučit će hoće li Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 
dužnosti na koje su izabrani obavljati profesionalno . općine Sikirevci, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, 
Općinski načelnik i njegov zamjeniku dužni su u roku te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom 
od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu prenijeti na općinu, ustrojavaju se upravna tijela 
obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu općine  o općine.
tome hoće li dužnost na koju su izabrane obavljati 
profesionalno . Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se 

posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 53.

Načelniku i zamjeniku načelnika  mandat prestaje po Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i 
sili zakona: službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
- danom podnošenja ostavke, Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na 
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom Članak 56.

je osuđen radi počinjenja kaznenog djela Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u 
protiv slobode i prava čovjeka i građanina, okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, 
Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i 
međunarodnim pravom, pojedinačnih akata tijela općine, te u slučaju 

- danom odjave prebivališta s područja neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane 
jedinice, mjere. 

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću. Članak 57.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog 
Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje 
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poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su načelniku. Članak 62.
Mjesni odbori na području općine Sikirevci su:

Članak 58.  Mjesni odbor Sikirevci i Mjesni odbor Jaruge.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u 
Proračunu općine Sikirevci, Državnom proračunu i iz Područje i granice mjesnih odbora određuju se 
drugih prihoda u skladu sa zakonom. posebnom odlukom Općinskog vijeća  i prikazuju se   

na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te 
odluke.

VIII. JAVNE SLUŽBE
Članak 63.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 
Članak 59. može dati 10 % građana upisanih u popis birača za 

Općina Sikirevci u okviru samoupravnog djelokruga područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog 
osigurava obavljanje djelatnosti kojima se odbora, organizacije i udruženja građana, te načelnik.
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na 
području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju 
za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog 
služba. se dostavlja u pisanom obliku načelniku.

Članak 60. Članak 64.
Općina Sikirevci osigurava obavljanje  djelatnosti iz Načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka 
članka 58. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na 
društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim 
vlastitih pogona. Statutom. 

U trgovačkim društvima u kojima općina Sikirevci Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na 
ima udjele ili dionice načelnik je član skupštine propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit 
društva . će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  
Obavljanje određenih djelatnosti općina Sikirevci dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama 
temeljem ugovora o koncesiji. Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje Općinskom 

vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 
60 dana od prijema prijedloga.

IX. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 65.

Članak 61. U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se 
Na području općine Sikirevci osnivaju se mjesni podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog 
odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila 
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u mjesnog odbora, te zadaci i izvori financiranja 
odlučivanju o lokalnim poslovima. mjesnog odbora.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više Članak 66.
međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i 
naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
način i po postupku propisanom zakonom, ovim 
Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, Članak 67.
kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s 
tijela mjesnog odbora. područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na 

neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na 
Mjesni odbor je pravna osoba. vrijeme od četiri godine.
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Izbornu jedinicu za izbor članova Vijeća  mjesnog Članak 72.
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, 

osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja 
Postupak izbora Vijeća mjesnog uređuje se posebnom mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih 
odlukom Općinskog vijeća  uz shodnu  primjenjuju akcija kojima se poboljšava komunalni standard 
odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o 
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba 

građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, 
Članak 68. športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje 
načelnik (ALTERNATIVA: može se propisati da Članak 73.
odluku o raspisivanju izbora donosi Općinsko vijeće) 
u roku od 30 dana od dana donošenje Odluke Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način 
Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća mjesnog odbora, 
odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova 
raspuštanja Vijeća mjesnih odbora. Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti 

predsjednika Vijeća mjesnog odbora, način 
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad 
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana. mjesnog odbora.

Članak 69. Članak 74.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 
predsjednika, 5 do 11  članova: Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i 
 dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje 
Broj članova Vijeća mjesnog odbora se određuje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.
prema broju stanovnika na području mjesnog odbora 
na način da se do 1000 stanovnika  bira jedan član Članak 75.
Vijeća mjesnog odbora na približno  150 do 200 Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o 
stanovnika, a za preko 2000 stanovnika jedan član  na  potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga 
500 do  600 stanovnika. za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može 

sazivati zborove građana.
Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran 
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji Zbor građana može se sazvati i za dio područja 
ima prebivalište na području mjesnog odbora. mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Članak 70. Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili 
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.
svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri 
godine. Članak 76.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog 
Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj odbora  obavljaju upravna tijela općine na način 
rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora. propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i 

način rada upravnih tijela općine.
Članak 71.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog Članak 77 .
odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog 
radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i načelnik.
druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i 
odlukama Općinskog vijeća i načelnika. O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka 

Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno 
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pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za - novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 
koje se traži  promjena područja. prekršaje koje propiše općina Sikirevci u 

skladu sa zakonom,
Članak 78. - udio u zajedničkim porezima s Brodsko-

posavskom županijom i Republikom 
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na 
obavlja načelnik. dohodak za decentralizirane funkcije prema 

posebnom zakonu,
Načelnik  može u postupku provođenja nadzora nad - sredstva pomoći i dotacije Republike 
zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti Vijeće Hrvatske predviđena u Državnom proračunu, 
mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog - drugi prihodi određeni zakonom.
Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava 
povjerene mu poslove. Članak 82.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni 
 iznosi izdataka i drugih plaćanja općine Sikirevci 

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE iskazuju se u Proračunu općine Sikirevci.
SIKIREVCI

Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti 
Članak 79. raspoređeni u Proračunu i iskazni po izvorima iz kojih 

potječu.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 
koja pripadaju općini Sikirevci, čine imovinu općine Svi izdaci Proračuna moraju biti utvrđeni u Proračunu 
Sikirevci. i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 80. Članak 83.
Proračun općine Sikirevci i odluka o izvršenju 

Imovinom općine upravljaju načelnik i Općinsko Proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za 
vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom godinu za koju je donesen.
dobrog domaćina.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, 
Načelnik u postupku upravljanja imovinom općine koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, 
na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, Članak 84.
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću 
vlasništvu općine. proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim 

zakonom. 
Članak 81.

Općina Sikirevci ima  prihode kojima u okviru svog Ukoliko se  Proračun za sljedeću proračunsku godinu 
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće 

donosi odluku o privremenom financiranju na način i 
Prihodi općine Sikirevci su: postupku propisanim zakonom i to najduže za 
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. 

pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim 
odluka Općinskog vijeća, Članak 85.

- prihodi od stvari u vlasništvu  općine i Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i 
imovinskih prava, primici ili povećaju izdaci utvrđeni Proračunom, 

- prihod od  trgovačkih društava i drugih Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih 
pravnih osoba u vlasništvu općine odnosno u izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
kojima općina ima udjele ili dionice,

- prihodi od koncesija, Uravnoteženje Proračuna provodi se izmjenama i 
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dopunama Proračuna po postupku propisnom za Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
donošenje Proračuna. primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku i drugih propisa.
Članak 86.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
nadzire Općinsko vijeće. pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 

odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, 
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja povjerene javne ovlasti.
proračunskih sredstava općine nadzire Ministarstvo 
financija. Članak 92.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza 
gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u 

XII. AKTI OPĆINE skraćenom upravnom postupku.

Članak 87. Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja 
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, 
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od 
Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenju  Proračuna, strane pravnih osoba kojima je općina Sikirevci 

 odluke i druge opće akte i zaključke. osnivač.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i 
akte, kada u skladu sa zakonom rješava o načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i 
pojedinačnim stvarima. pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako 

posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može 
Članak 88. se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi 
odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za Članak 93.
to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća 
vijeća. u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured 

državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i 
Članak 89. nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 

Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i svojem djelokrugu. 
preporuke. 

Članak 94.
Članak 90. Detaljnije odredbe o aktima općine Sikirevci i 

Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom 
ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Općinskog vijeća.
Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada 
upravnih tijela. Članak 95.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u 
Članak 91. „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

Upravna tijela općine u izvršavanju općih akata 
Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana 
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima objavljivanja, osim ako nije zbog osobito opravdanih 
fizičkih i pravnih osoba. razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na 

snagu danom objave.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, 
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
Brodsko-posavske županije.
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XIII. JAVNOST RADA XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 96. Članak 100.
Rad Općinskog vijeća, načelnika i upravnih tijela Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna 
općine je javan. trećina vijećnika Općinskog vijeća, načelnik i 

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici Općinskog vijeća.
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s 
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 

predsjedniku Općinskog vijeća.
Članak 97.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se: Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 
- javnim održavanjem sjednica, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj 
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim promjeni Statuta.

oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese 

službenom glasilu  i na web stranicama odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj 
općine . promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na 

dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest 
Javnost rada načelnika osigurava se: mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
- o d r ž a v a n j e m  r e d o v n i h  m j e s e č n i h  

konferencija za medije, Članak 101.
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta 

oblicima javnog priopćavanja, općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u posavske županije“ br.3/06.) i zakona, uskladit će se  s 

službenom glasilu  i na web stranicama odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje 
 općine . pojedino područje u zakonom propisanom roku.

 
Javnost rada upravnih tijela općine osigurava se Članak 102.
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 
javnog priopćavanja i na web stranicama općine. objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.

XIV. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut 
općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-

Članak 98. posavske županije“ br.3/06.).
Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u 
obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim OPĆINSKO VIJEĆE 
zakonom. OPĆINE SIKIREVCI

Članak 99. Klasa:  012-01/09-01/1
Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se Ur.br.: 2178/26-02-09-1
smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne Sikirevci, 15. srpnja 2009. god. 
vlasti, te uređuje sprečavanje sukoba interesa između 
privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti. Predsjednik Općinskog vijeća

općine Sikirevci:
Ivan Ivešić, v.r.
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18. Nakon što je  Općinsko vijeće konstituirano, 
izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša 
domovino” .

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Članak 3.
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, Nakon izvješća Mandatne komisije o 
129/05,109/07 i 125/08) i članka 26 Statuta općine provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu. 
Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg 
županije“ br.3/06.) Općinsko vijeće općine Sikirevci sadržaja:
na svojoj  3. sjednici održanoj 15.srpnja 2009.god. “Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u 
donosi: Općinskom vijeću općine Sikirevci obavljati savjesno 

i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava 
POSLOVNIK Republike Hrvatske, zakona i Statuta općine 

Sikirevci, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak 
Općinskog  vijeća općine Sikirevci Republike Hrvatske i općine Sikirevci”.

Predsjedatelj poslije pročitane prisege 
proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je 

I. UVODNE ODREDBE izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: 
“Prisežem”.

Članak 1. Vijećnik koji nije bio nazočan na 
Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, 

način konstituiranja Općinskog  vijeća, ostvarivanje kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže 
prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.
prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, Članak 4.
način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, U slučaju mirovanja mandata i prestanka 
sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik 
imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad vijećnika.
Općinskog vijeća općine Sikirevci.

Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, 
zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a 

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA kojeg odredi politička stranka.
Vijećnika izabranog  na koalicijskoj listi 

Članak 2. dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje kandidat 
Konstituirajuća sjednica Općinskog  vijeća kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, 

saziva se na način, po postupku i u rokovima kojem je prestao mandat.
utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je Vijećnika  izabranog na nezavisnoj listi 
konstituirano izborom predsjednika Općinskog zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna Ostavka se podnosi u pisanom obliku 
većina  članova Općinskog vijeća. Mandatnoj komisiji na način propisan odredbama 

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u Statuta općine Sikirevci.
daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora 
predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti Članak 5.
predsjednika Općinskog vijeća u pogledu Nakon dane prisege vijećnika, izbora 
predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora predsjednika Vijeća, članova Mandatne komisije i 
Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja, Komisije za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili 
ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu 
pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim dnevnog reda konstituirajuće sjednice. 
Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke 
predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.  
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III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I 
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

Članak 6. VIJEĆA
Prava i dužnosti vijećnika propisana su 

Statutom općine Sikirevci. Članak 10.
Vi j e ć e  i m a  p r e d s j e d n i k a  i  d v a  

Članak 7. potpredsjednika .
Pročelnici upravnih tijela dužni su vijećniku Predsjednika odnosno potpredsjednika bira 

pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim 
na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se glasovanjem, na prijedlog Komisije za izbor i 
pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika 
tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao Općinskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.
vijećniku potrebne. Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u 

Vijećnik može zatražiti obavijesti i pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 
objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog 
predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni samo za jednog kandidata.
predsjedavaju. 

Članak 11.
Članak 8. Izbor predsjednika i potpredsjednika se 

Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
za Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u Ako prigodom glasovanja za izbor 
obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne 
prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim 
zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog kandidatima se ponavlja.
vijeća odnosno da mu osigura dopunsku A k o  j e  z a  i z b o r  p r e d s j e d n i k a  i  
dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su potpredsjednika bilo predloženo više od dva 
na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva 
tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja kandidata koji su dobili najviše glasova.
radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na Ako su kandidati dobili isti broj glasova, 
koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika. glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan 
Članak 9. kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se 

Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati izborni postupak u cijelosti.
Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i Klub Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik 
nezavisnih vijećnika. Vijeća određuje prvog potpredsjednika, koji ga 

Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana. zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili 
Klubovi vijećnika obavezni su o svom spriječenosti.

osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, 
priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima. Članak 12.

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se Prava i dužnosti predsjednika Općinskog 
klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi vijeća propisana su Statutom općine Sikirevci i ovim 
tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, Poslovnikom.
umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

Članak 13.
Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, 

saziva međustranački kolegij koji se sastoji od 
predsjednika klubova vijećnika.

Članak 14.
P reds jedn iku  Opć inskog  v i j eća  u  
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pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog Članak 19.
vijeća pomaže pročelnik upravnog tijela koje obavlja Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, 
stručne poslove za Općinsko vijeće. reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela.

O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog 
vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, 

V. RADNA TIJELA obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog 
vijeća i objavom na web stranici općine Sikirevci.

Članak 15. U radnim tijelima razmatraju se akti koje 
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada 
općine su: radnog tijela.

Radno tijelo obavezno je o svojim 
1. Mandatna komisija, zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, načelnika 
2. Komisija za izbor i imenovanja, i Općinsko vijeće.
3. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost.
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I 

Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog NAČELNIKA
članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i 
druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz Članak 20.
djelokruga Općinskog vijeća. Načelnik i zamjenik načelnika na prvoj sjednici 

Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu Općinskog vijeća polažu prisegu.
između vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, 
stručnih i drugi javnih osoba, na prijedlog Komisije za Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu 
izbor i imenovanja,  uz prethodni poziv političkim sljedeće sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću 
strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje dužnost načelnika/zamjenika općine Sikirevci 
prijedloge. obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu 

O prijedlogu kandidata za predsjednika i držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta 
članove radnih tijela glasuje se u cjelini. općine Sikirevci, te da ću se zauzimati za svekoliki 

napredak Republike Hrvatske i općine Sikirevci”.
Članak 16. Predsjednik Općinskog vijeća poslije 

Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva pročitane prisege proziva pojedinačno načelnika i 
člana. zamjenika, a načelnik i zamjenik nakon što je 

Mandatna komisija  bira se na prvoj sjednici izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: 
Općinskog vijeća  iz redova vijećnika. “Prisežem”. 

Članak 17. Članak 21.
Komisiju za izbor i imenovanja, čine Načelnik i zamjenik  prisustvuju sjednicama 

predsjednik i četiri člana. Općinskog vijeća.
Komisiju za izbor i imenovanja bira se na Načelnik određuje izvjestitelja za točke 

prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu 
vijećnika Općinskog vijeća. uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća. 

Članak 18. Članak 22.
Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu Izvjestitelj,  nazočan na sjednicama 

djelatnost, čine predsjednik i dva člana. Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, 
Predsjednik Komisije se bira iz redova sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta načelnika, 

vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava 
drugi javnih osoba. načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog 
 vijeća, odnosno radnih tijela.

Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni 
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izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je 
smatra li da je prisutnost  izvjestitelja nužna, raspravu zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu 
o toj temi prekinuti ili odgoditi. podnijeti samo određena tijela.

Članak 23. Članak 29.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s 
izvješćuju načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od 
prije dana održavanja sjednice.  predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi 

prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.
Članak 24. Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno 

Način i postupak pokretanja  razrješenja načelnika podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će 
propisan je Statutom općine Sikirevci. se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni 

ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu 
otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog 

VII. AKTI VIJEĆA akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen 
Općinskom vijeću.

Članak 25. Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog 
reda ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću, 

Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti)  može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka 
koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i od 3 mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči 
ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje ranije.
predsjednik Vijeća.

Članak 30.
Članak 26. Postupak donošenja akta pokreće se 

prijedlogom akta.
Na izvornike odluka i drugih  akata Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za 

Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća. donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, 
Pod izvornikom odluka, odnosno drugih tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno, 

akata Općinskog  vijeća podrazumijeva se onaj tekst dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i 
odluke odnosno drugog akta,  koji je usvojen na odgovarajuća dokumentacija.
sjednici Općinskog vijeća. Predlagatel j  akta ,  odnosno njegov 

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u  predstavnik može na početku rasprave podnijeti 
pismohrani općine Sikirevci. uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko 

obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt 
Članak 27. stupi na snagu danom objave, dužan je posebno 

obrazložiti  opravdanost ranijeg stupanja na snagu.
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u 

vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 
osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim 
se u „Službenom vjesniku BPŽ“ i na službenim web amandmanima i o izraženim mišljenjima i 
stranicama Brodsko-posavske županije. primjedbama.

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o 
članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i 
poslove za Općinsko vijeće. izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost.

Članak 28.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Članak 31.

Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, Ako dva ili više predlagatelja upute posebne 
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prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, 
predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 
da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog. zatraži načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik 
Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u Članak 36.
prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i 
redoslijedom kojim su dostavljeni. načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.

Članak 32. Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u 
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, 

prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim 
prijedlog Proračuna i prijedlog Prostornog plana 15 amandmanima.
minuta.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i Članak 37.
duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od Amandman koji je podnesen u roku postaje 
propisanog  stavkom 1. ovog članka. sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu 

se odvojeno ne glasuje:
Članak 33. - ako ga je podnio predlagatelj akta,

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga - ako ga je podnijela Komisija za Statut, 
akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana Poslovnik i normativnu djelatnost i s njima se 
uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja suglasio predlagatelj akta,
sjednice. - ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s 

Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili njima se suglasio predlagatelj akta.
dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi 
samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i Članak 38.
dopunama. Ako konačni prijedlog akta nije podnio 

Amandman se upućuje predsjedniku načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije 
Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga suglasio načelnik, se glasuje  odvojeno.
prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog 
akta i načelniku, ukoliko on nije predlagatelj. vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o 

Pravo na podnošenje amandmana imaju kojem se odlučuje.
ovlašteni predlagatelji akata iz članka 28. ovog 
Poslovnika. Članak 39.
 O amandmanima se glasuje prema 

Članak 34. redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje 
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s se odnose.

tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i Ako je na jedan članak konačnog prijedloga 
usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave. akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 

Predlagatelj akta može podnositi amandmane amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 
sve do zaključenja rasprave. rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim 

Načelnik može do zaključenja rasprave amandmanima.
podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
predlagatelj. amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

Članak 35.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da VIII. DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM 

bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog POSTUPKU
prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se 
rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo Članak 40.
dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja. Iznimno, akt se može donijeti po hitnom 
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postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani Proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.
razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u 
određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za 
općinu. XI. VIJEĆNIČKA PITANJA

Za donošenje akata po hitnom postupku, ne 
 primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 29. Članak 45.

ovog Poslovnika. Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 
Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom načelniku, zamjeniku načelnika i pročelnicima 

postupku podnosi se prijedlog  akta, a ako prijedlog upravnih tijela u svezi poslova iz njihovog djelokruga 
podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od rada.
većine vijećnika. Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog 

Prijedlog za donošenje akta po hitnom vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u  
postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog 
najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje. 
vijeća. Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva 

vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može 
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja trajati najviše pet minuta. Pravo postavljanja 

upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da 
postupku vijećnicima, te načelniku, ako on  nije može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje 
predlagatelj. može trajati najduže pet minuta. 
 Odgovori na vijećnička pitanja daju se na 

Članak 41. samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se 
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na 

postupku prethodno se glasuje bez rasprave o samoj sjednici. Odgovor može trajati najviše pet 
opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u minuta.
dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom 
aktu. može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani 

odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.
Članak 42. Načelnik, zamjenici načelnika, odnosno 

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom pročelnici dostavljaju pisani odgovor vijećniku 
postupku mogu se podnositi amandmani do posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. 
zaključenja rasprave. Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor 

O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog svim vijećnicima.
članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje  
se odnose na prijedloge akata koji se donose u Članak 46.
redovnom postupku. Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku, 

zamjeniku, odnosno pročelnicima upravnih tijela kao 
i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i 

X. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, 
OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE koje se odnose na postavljeno pitanje.

Članak 43. Ako smatra da postavljeno pitanje nije u 
Prijedlog Proračuna, projekciju Proračuna za skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 

sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga 
izvještaja o izvršenju  Proračuna općine Sikirevci da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.
podnosi načelnik na način i u rokovima propisanim Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s 
zakonom. odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 

vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je 
Članak 44. namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika.

Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju  
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Članak 47. očitovati na podneseni prijedlog. 
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje 

predstavlja profesionalnu tajnu, načelnik, zamjenik Članak 53.
načelnika, odnosno pročelnik može predložiti da se Raspravu o izvješću načelnika Općinsko 
odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju 
Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto 
zatvorenoj sjednici radnog tijela u čiji djelokrug rada ili  donošenjem zaključka kojim se od načelnika traži  
je to pitanje. izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.

 
Članak 48. Članak 54.

Nakon primljenog odgovora vijećnik može Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za 
na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o traženje izvješća načelnika mogu prijedlog povući 
odgovoru  i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje miš najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
ljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika 
minute. nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno 

Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na podudarnom pitanju  ne može se ponovno postaviti 
kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio prije proteka roka od 2 dana od dana kada je Općinsko 
Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog 
dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti za traženje izvješća od načelnika. 
mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.

XIII. RED NA SJEDNICI
XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA

l. Sazivanje sjednice
Članak 49.

Načelnik podnosi izvješće o svom radu u Članak 55.
skladu s odredbama Statuta općine Sikirevci. Sjednicu Općinskog vi jeća  saziva  

predsjednik Općinskog vijeća. 
Članak 50. Predsjednik Općinskog vijeća je dužan 

Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi 
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na 
podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. prijedlog načelnika, u roku od 15 dana od dana 

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u 
biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno 
zaključka o traženju izvješća načelnika. U prijedlogu načelnika.
mora biti jasno postavljeno, formulirano i Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne 
obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.   iscrpi utvrđeni dnevni red.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne 
Članak 51. sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, 

Predsjednik Općinskog vijeća  stavlja sjednicu će sazvati načelnik u roku od 15 dana.
prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog 
sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon članka sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev 
primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 8 jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela 
dana od dana  primitka. državne uprave nadležnog za poslove lokalne i 
 područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika 

Članak 52. mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od 
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli vijećnika.

prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici 
Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. Članak 56.

Načelnik ima pravo na sjednici usmeno se Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, 
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a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način. odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet 
Poziv za sjednicu s materijalima koji se izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim 

odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti 
vijećnicima  pet (5) dana prije održavanja sjednice. postupka.
Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice 
skratiti. sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 

Poziv i materijal za sjednicu se mogu Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red. 
dostaviti i elektroničkim putem. Sjednica Općinskog Prije prelaska na dnevni red usvaja se 
vijeća može se održavati i putem video veze. zapisnik s prethodne sjednice.

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i 
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u kraćem Članak 59.
roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. Tijekom sjednice ne može se promijeniti 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog 
dostavljaju se vijećnicima, načelniku, zamjenicima dnevnog reda.
načelnika, pročelnicima upravnih tijela, vijećima Predlagatelj čiji je predmet uvršten u 
mjesnog odbora na području općine Sikirevci, prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog 
političkim strankama koje imaju vijećnike u prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom 
Općinskom vi jeću,  v i jećima nacionalnih  slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s 
manjina/predstavnicima nacionalnih manjina i dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije 
sredstvima javnog priopćavanja. podnijet.

Članak 60.
2. Dnevni red Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti 

prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije 
Članak 57. uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća propisan člankom 29. ovog Poslovnika prije proteka 
predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za roka od tri mjeseca od dana odlučivanja Općinskog  
sjednicu. vijeća o dnevnom redu.

Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge 
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i 
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za 3. Predsjedavanje i sudjelovanje
sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog 
dnevnog reda sjednice. Članak 61.

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava 
Članak 58. predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća ili spriječenosti   prvi ili drugi potpredsjednik.  
utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda Članak 62.
predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi 
mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se oni  koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego 
predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog 
prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj vijeća.
dopuni. Prijave za govor primaju se čim se otvori 

Prije glasovanja o prijedlogu izmjene rasprava. 
dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog Govornika može opomenuti na red ili 
obrazložiti. prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog 

O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez vijeća.
rasprave. Predsjednik Općinskog vijeća se brine da 

Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
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Članak 63. govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li su 
Predsjednik Općinskog vijeća daje ranije govorili o toj temi.

vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi 

Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, 4. Tijek sjednice
predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog 
vijećnika ne može trajati duže od tri minute. Članak 66.

Predsjednik je dužan poslije iznesenog Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja 
prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika, dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje 
odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije nazočnost vijećnika. 
zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje na Vijećnik koji neće prisustvovati  sjednici 
sjednici bez rasprave. Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika 

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod Općinskog vijeća ili pročelnika upravnog tijela koje 
za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće. 
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, 
koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za 
ograničiti na ispravak, odnosno, objašnjenje, a njegov određeni dan i sat.
govor ne može trajati duže od dvije minute.

Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju 
Članak 64. kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj većine vijećnika.
se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika 
reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku 
svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika sjednice, na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 
ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u većina vijećnika.
radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća 
će ga opomenuti.

Ako govornik i poslije opomene nastavi s 5. Odlučivanje
ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, 
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po Članak 67.
potrebi i udaljiti  ga sa sjednice. Za donošenje akata na sjednici Općinskog 

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u 
slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije 
Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa određeno.
sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.

Članak 68.
Članak 65. Općinsko vijeće donosi akte većinom danih 

Na sjednici Općinskog vijeća se može glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća 
odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, 
jedanput. Statutom općine Sikirevci ili ovim Poslovnikom nije 

Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti drugačije određeno.
najdulje pet minuta. Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko 

Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće vijeće donosi sljedeće akte:
može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i - Statut općine,
dulje. - Poslovnik Općinskog vijeća,

Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji - Proračun,
su se prijavili za govor u skladu sa člankom 63. ovog - godišnji izvješće o izvršenju Proračuna
Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu - odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 
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potpredsjednika Vijeća predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i 
- odluku o raspisivanju referenduma o precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.

razrješenju načelnika i njegovog zamjenika Glasačke listiće priprema službenik iz članka 
- odluku o raspisivanju referenduma o 69. ovog Poslovnika. Predsjednik Općinskog vijeća 

pitanjima iz samoupravnog djelokruga može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu 
utvrđenih Statutom općine Sikirevci. pomagati kod tajnog glasovanja.

Članak 72.
6. Glasovanje Službenik ili vijećnik koji pomaže 

predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog 
Članak 69. glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.

Glasovanje na sjednici je javno.  
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju Članak 73.
glasuje tajno. U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se 
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i 
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike prvo glasovanje.
da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je 
“protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od Članak 74.
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u Vijećnik može glasovati samo jednim 
vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» prijedloga glasačkim listićem i to osobno.
i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem 
smatraju se uzdržanim glasovima. su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je 

Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za 
zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”. koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić  na kojem 

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.
ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih Članak 75.
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah Nakon što su svi nazočni vijećnici predali 
konstatirati da je amandman odbijen. glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog 

Vijećnike proziva i glasove prebrojava vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na 
službenik upravnog tijela u čijoj je nadležnosti utvrđivanje rezultata glasovanja.
obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi 
vijeća.  predanih glasačkih listića.

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik 
Članak 70. Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i  vijećnika 

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje koji su mu pomagali kod samog glasovanja.
rezultat glasovanja. Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje 

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je 
glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže provedeno tajno glasovanje.
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 71. XIV. IZBORI I IMENOVANJA
Tajno glasovanje provodi se glasačkim 

listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i Članak 76.
ovjereni su pečatom Općinskog vijeća. Predsjednika i potpredsjednike Općinskog 

Na glasačkom listiću prezimena kandidata vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u 
navedena su abecednim redom, a glasuje se na način postupku propisanim Statutom općine Sikirevci i 
da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata. ovim Poslovnikom. 

Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili  
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Članak 77. XIV. ZAPISNICI
Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u 

radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju Članak 81.
poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti. O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu 
Ako je predsjednik Općinskog vijeća sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o 

spriječen ili  odsutan zamjenjuje ga prvi sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.
potpredsjednik, a ukoliko je i on spriječen ili odsutan, U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o 
predsjednika Općinskog vijeća zamjenjuje drugi pojedinom predmetu.
potpredsjednik Općinskog vijeća.

Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog Članak 82.
vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, 
predsjednika. prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na 

zapisnik prethodne sjednice.
Članak 78. O osnovanosti primjedbe na zapisnik 

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba 
ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak  prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća 
razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog izmjena.
vijeća. Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, 

Prijedlog se dostavlja predsjedniku odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim 
Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
obrazloženje prijedloga. Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik 

Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik. 
Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva 
prijedlogu najkasnije u osam (8) dana od dostave Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci. 
prijedloga. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je Članak 83.
prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, 
vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 a prijepis tonske snimke sjednice čuva Jedinstveni 
dana od kada je prijedlog zaprimljen. upravni odjel općine Sikirevci. 

Ako Općinsko vijeće donese odluku o Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci je 
razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika dužan omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da 
Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju sasluša tonski snimak sjednice.
obavljanja dužnosti  im prestaju izborom novog 
predsjednika Općinskog vijeća. XV. JAVNOST RADA

Članak 79. Članak 84.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog Sjednice Općinskog vijeća su javne.

vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom Predstavnici udruga građana, građani i 
izbora novog predsjednika Općinskog vijeća. predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
 vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice 

Članak 80. (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati 
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika mobitel i dr.).

Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, Ukoliko je broj osoba koje prate rad 
prvi potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 
dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba 
predsjednik. koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Općinsko je vijeće dužno u  roku od 30 dana 
od donošenja odluke  o razrješenja predsjednika 
izabrati novog predsjednika.
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Članak 85. 19.
O radu Općinskog vijeća javnost se 

obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, 
oglasne ploče i objavom na web stranicama općine.

Najava održavanja sjednice, materijal za Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  
sjednicu, donesene odluke i akti, te zapisnici o radu Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
Općinskog vijeća mogu se  objavljivati i na službenim županije"  3/06),  Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  
web stranicama općine. je  na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  15.  srpnja  2009.  

godine  donijelo
Članak 86.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni ODLUKU
podaci, koji su u skladu s posebnim propisima 
klasificirani određenim stupnjem tajnosti. o  izradi  Procjene  ugroženosti  stanovništva,  
 materijalnih  i  kulturnih  dobara  za  općinu  

Članak 87. Sikirevci
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja 

javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih 
tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za Članak  1.
druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje 
predsjednik Općinskog vijeća. Općina  Sikirevci  pristupit  će  u  2009.  

godini  izradi  Procjene  ugroženosti  stanovništva,  
materijalnih  i  kulturnih  dobara,  a  Plan  zaštite  i  

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE spašavanja  u  2010.  godini.

Članak 88.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom Članak  2.

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasilu 
općine Sikirevci“. Procjenu  ugroženosti  stanovništva,  

materijalnih  i  kulturnih  dobara  izradit  će  tvrtka  
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje "IN  konzalting" d.o.o.,  ul.  Baranjska  18,  Slavonski  

važiti Poslovnik Općinskog vijeća („Službeni vjesnik Brod,  zastupana  po  direktoru  Savica  Nožina,  
Brodsko-posavske županije“ br.8/06.). sukladno  ponudi  broj  87/09-DUZS.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIKIREVCI Članak  3.

Klasa:012-04/09-01/1 Procjena  ugroženosti  stanovništva,  
Ur.br.2178/26-02-09-1 materijalnih  i  kulturnih  dobara  iznosit  će  
Sikirevci, 15. srpnja 2009. 22.000,00 kn  bez  PDV-a.

Predsjednik Općinskog vijeća:
 Ivan Ivešić, v.r. Članak  4.

Za  način  provedbe  izrade  Procjene  
nadležan   je  nečelnik  općine.

Članak  5.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
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donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  - u  noći  s  petka  na  subotu
Brodsko-posavske  županije". - u  noći  sa  subote  na  nedjelju

- u  noći  uoči  blagdana,  odnosno  praznika  i  
OPĆINSKO VIJEĆE u  noći  na  blagdane,  odnosno  praznike.
OPĆINE SIKIREVCI

U  iznimnim slučajevima  načelnik  općine  
Klasa: 021-05/09-02/21 može  na  pismeni  zahtjev  ugostitelja  za  pojedini  
Ur.br.2178/26-02-09-1 ugostiteljski  objekt,  rješenjem  odrediti  drugačije  
Sikirevci, 15. srpnja 2009. radno  vrijeme  od  onog  utvrđenog  zakonom  ili  

ovom  Odlukom,  i  to  samo  radi  organiziranja  
Predsjednik Općinskog vijeća: dočeka  Nove  Godine,  maturalnih  zabava,  zaruka,  

 Ivan Ivešić, v.r. oproštajnih,  svatova  ili  sličnih  organiziranih  
zabava  i  događanja.

Rješenje  iz  stavka  2.  ovog  članka  donijet  
će  samo  za  one  ugostiteljske  objekte  u  kojima  u  
prethodnom  periodu  nije  bilo  prijava  zbog  

20. remećenja  javnog  reda  i  mira,  preglasne  glazbe,  
učestalog  kršenja  zakona  i  Odluke  o  ugostiteljskoj  
djelatnosti  na  području  općine  Sikirevci  vezano  za  

Temeljem  članka  8.  Zakona  o  rad  izvan  propisanog  radnog  vremena  i  sličnih  
ugostiteljskoj  djelatnosti  ("Narodne  novine"  br.  događanja.
138/06.)  i  članka  26.  Statuta  općine  Sikirevci  
("Službeni vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
3/06),  Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  na  3.  II.
sjednici  održanoj  15.  srpnja  2009.  godine,  donosi

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

posavske  županije".
o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  

ugostiteljskoj  djelatnosti  na  području  općine  OPĆINSKO VIJEĆE 
Sikirevci OPĆINE SIKIREVCI

Klasa:  021-05/09-01/24
I. Ur.br.2178/26-02-09-1

Sikirevci, 15. srpnja 2009.
Odluka  o  ugostiteljskoj  djelatnosti  na  

području  općine  Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Predsjednik Općinskog vijeća:
Brodsko-posavske  županije"  br.  13/07)  dopunjuje   Ivan Ivešić, v.r.
se  i  dodaje:

Članak  4a.  koji  glasi:

"Sukladno  članku  8.  točka  2.  Zakona  o  
ugostiteljskoj  djelatnosti  ("NN"  br.  138/06)  
ugostiteljski  objekti  na  području  općine  Sikirevci  
kojima  je  radno  vrijeme  određeno  u  čl.  4.  Odluke  
o  ugostiteljskoj   djelatnosti  na  području  općine  
Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  13/07),  mogu  raditi  2  (dva)  sata  
duže  od  propisanog  radnog  vremena  i  to:
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21. Članak  3.

Početna  cijena  građevinskog  zemljišta:
Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  

Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  - u  površini  od  608m2 iznosit  će 48.640,00 kn,
županije"  3/06),  Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  - u  površini  od  570m2  iznosit će 45.600,00 kn,
je  na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  15.  srpnja  2009. - u  površini  od  668m2 iznosit  će 53.440,00 kn.
godine  donijelo

ODLUKU Članak  4.

o  utvrđivanju  početne  cijene  za  prodaju  Za  način  provedbe  postupka  javnog  
građevinskog  zemljišta  s  projektnom  natječaja  nadležan  je  načelnik  općine.

dokumentacijom  u  k.o.  Sikirevci - općina  
Sikirevci

Članak  5.

Članak  1. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  

Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  utvrđuje  Brodsko-posavske  županije".
početnu  cijenu  za  prodaju  građevinskog  zemljišta  
s  pripadajućom  projektnom  dokumentacijom  u  OPĆINSKO VIJEĆE 
k.o.  Sikirevci,  naselje  Sikirevci  za  objavu  u  javni  OPĆINE SIKIREVCI
natječaj.

Klasa:  021-05/09-01/20
Ur.br.2178/26-02-09-1

Članak  2. Sikirevci, 15. srpnja 2009.

Početna  cijena  utvrđena  je  na  temelju  Predsjednik Općinskog vijeća:
procijenjene  vrijednosti  građevinskog  zemljišta  od   Ivan Ivešić, v.r.
strane  Porezne  uprave  Brodsko-posavske  i  
Općinskog  vijeća.
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21. Članak  3.
.

Naknade  iz  članka  1.  ove  Odluke  
Na  temelju  članka  31.  Zakona  o  lokalnoj  i  isplaćuju  se  i  dužnosnicima  koji  profesionalno  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  obavljaju  svoju  funkciju,  te  djelatnicima  
novine"  br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08.  Jedinstvenog  upravnog  odjela  općine  Vrpolje  koji  
i  36/)  i  članka  26.  Statuta  općine  Vrpolje  prisustvuju  sjednicama  izvan  radnog  vremena.
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  
15/01.  i  22/06),  Općinsko  vijeće  općine  Vrpolje  
na  svojoj  2.  sjednici  održanoj  7.  srpnja  2009.  Članak  4.
godine,  donijelo  je

Sredstva  za  isplatu  naknada,  putnih  
ODLUKU troškova  i  dnevnica,  te  poreznih  davanja  

osiguravaju  se  u  Proračunu  općine  Vrpolje.
o  visini  naknade  troškova  članovima  

Općinskog  vijeća  općine  Vrpolje
Članak  5.

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

Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  visina  Brodsko-posavske  županije".
naknade  troškova  za  prisustvovanje  sjednicama  za  
članove  Općinskog  vijeća  općine  Vrpolje  i  to  za  OPĆINSKO  VIJEĆE
svako  prirustvovanje  sjednici  za  svoj  rad  imaju  OPĆINE  VRPOLJE
pravo  na  naknadu  u  neto  iznosu  od  100,00 kuna.

Klasa  :  021-05/09-01/04
Urbroj:  2178/11-01/09-9

Članak  2. Vrpolje,  7.  srpnja  2009. g.

Članovima  Općinskog  vijeća  koji  za  Predsjednik
službene  potrebe  odlaze  na  službena  putovanja  u  Općinskog  vijeća
zemlji  i  inozemstvu,  pripada  pravo  na  pune  Ivan  Pralas, v.r.
naknade  troškova  prijevoza,  naknade  punog  iznosa  
hotelskog  računa  i  pravo  na  naknadu  dnevnice  do  
visini  koju  Pravilnik  o  porezu  na  dohodak  
utvrđuje  kao  neporezivu  isplatu  za  tu  namjenu.

OPĆINA  VRPOLJE
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22. 23.

Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  
Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije",  15/01.  i  22/06),  Općinsko  vijeće  općine  županije",  15/01.  i  22/06),  Općinsko  vijeće  općine  
Vrpolje  na  svojoj  2.  sjednici  održanoj  7.  srpnja  Vrpolje  na  svojoj  2.  sjednici  održanoj  7.  srpnja  
2009.  godine,  donijelo  je 2009.  godine,  donijelo  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  izboru  Povjerenstva  za  procjenu  šteta  u  o  izboru  Povjerenstva  za  procjenu  šteta  na  
poljoprivredi  na  području  općine  Vrpolje stambenim  i  gospodarskim  objektima

 na  području  općine  Vrpolje

Članak  1.
Članak  1.

U  Povjerenstvo  za  procjenu  šteta  u  
poljoprivredi  na  području  općine  Vrpolje  izabire  U  Povjerenstvo  za  procjenu  šteta  na  
se: stambenim  i  gospodarskim  objektima   na  području  

općine  Vrpolje  izabire  se:
1. Željko  Kucjenić - za  predsjednika
2. Mara  Maglić - za  člana 1. Zdravko  Karalić  - za  predsjednika
3. Ivica  Perčević - za  člana 2. Ivica  Kokavec  - za  člana
4. Jelka  Pušeljić - za  člana 3. Marko  Bičvić  - za  člana
5. Ivan  Pralas - za  člana 4. Matija  Bogdanović  - za  člana

5. Ivica  Novoselović  - za  člana

Članak  2.
Članak  2.

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".
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRPOLJE OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  VRPOLJE
Klasa  :  021-05/09-01/04
Urbroj:  2178/11-01/09-8 Klasa  :  021-05/09-01/04
Vrpolje,  7.  7.  2009. g. Urbroj:  2178/11-01/09-7

Vrpolje,  7.  7.  2009. g.
Predsjednik

Općinskog  vijeća Predsjednik
Ivan  Pralas, v.r. Općinskog  vijeća

Ivan  Pralas, v.r.
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24. 25.

Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  34.  i  35.  Zakona  o  
Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  popisima  birača  ("Narodne  novine"  br.  19/07)  i  
županije",  15/01.  i  22/06),  Općinsko  vijeće  općine  članka  26.  Statuta  općine  Vrpolje  ("Službeni  
Vrpolje  na  svojoj  2.  sjednici  održanoj  7.  7.  2009.  vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  15/01.  i  
godine,  donijelo  je 22/06),  Općinsko  vijeće  općine  Vrpolje  na  svojoj  

2.  sjednici  održanoj  7.  7.  2009.  godine,  donijelo  
RJEŠENJE je

o  izboru  Odbora  za  poljoprivredu,  RJEŠENJE
vodoprivredu  i  šumarstvo  

općine  Vrpolje o  imenovanju  članova
Povjerenstva  za  popis  birača

Članak  1.
Članak  1.

U  Odbor  za  poljoprivredu,  šumarstvo  i  
vodoprivredu   općine  Vrpolje  izabire  se: Općinsko  vijeće  općine  Vrpolje  imenuje  

Povjerenstvo  za  popis  birača  za  područje  općine  
1. Željko  Kucjenić  - za  predsjednika Vrpolje  u  sastavu:
2. Zvonko  Miskrić  - za  člana
3. Ivica  Kulaš  - za  člana 1.  Ivan  Pralas,  predsjednik
4. Stjepan  Mikić  - za  člana 2. Željko  Lukačević,  član
5. Damir  Funarić  - za  člana 3. Nada  Funarić,  član
6. Željko  Bogdanović - za  člana
7. Drago  Čančarević -  za  člana

Članak  2.
Članak  2.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  na  snazi  je  do  opoziva,  a  bit  će  

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

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRPOLJE OPĆINE  VRPOLJE

Klasa  :  021-05/09-01/04 Klasa  :  021-05/09-01/04
Urbroj:  2178/11-01/09-6 Urbroj:  2178/11-01/09-5
Vrpolje,  7.  7.  2009. g. Vrpolje,  7.  7.  2009. g.

Predsjednik Predsjednik
Općinskog  vijeća Općinskog  vijeća

Ivan  Pralas, v.r. Ivan  Pralas, v.r.
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26. 27.

Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  
Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije",  15/01.  i  22/06),  Općinsko  vijeće  općine  županije",  15/01.  i  22/06),  Općinsko  vijeće  općine  
Vrpolje  na  svojoj  2.  sjednici  održanoj  7.  7.  2009.  Vrpolje  na  svojoj  2.  sjednici  održanoj  7.  7.  2009.  
godine,  donijelo  je godine,  donijelo  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  izboru  Odbora  za  gospodarstvo  i   o  izboru  Odbora  za  društvene  djelatnosti
komunalno  gospodarstvo općine  Vrpolje

općine  Vrpolje

Članak  1.
Članak  1.

U  Odbor  za  društvene  djelatnosti  općine  
U  Odbor  za  gospodarstvo  i  komunalno  Vrpolje  izabire  se:

gospodarstvo   općine  Vrpolje  izabire  se:
1. Terezija  Sočković  - za  predsjednika

1. Ivan  Pralas  - za  predsjednika 2. Tomislav  Šimundić  - za  člana
2. Zdravko  Karalić  - za  člana 3. Martina  Funarić  - za  člana
3. Tomislav  Šimundić  - za  člana 4. Joža  Biščanić  - za  člana
4. Pero  Pepić  - za  člana 5. Jelena  Turčić,prof.  - za  člana
5. Željko  Vuković  - za  člana

Članak  2.

Članak  2. 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". OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  VRPOLJE
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRPOLJE Klasa  :  021-05/09-01/04

Urbroj:  2178/11-01/09-3
Klasa  :  021-05/09-01/04 Vrpolje,  7.  7.  2009. g.
Urbroj:  2178/11-01/09-4
Vrpolje,  7.  7.  2009. g. Predsjednik

Općinskog  vijeća
Predsjednik Ivan  Pralas, v.r.

Općinskog  vijeća
Ivan  Pralas, v.r.
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28. 29.

Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  
Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije",  15/01.  i  22/06),  Općinsko  vijeće  općine  županije",  15/01.  i  22/06),  Općinsko  vijeće  općine  
Vrpolje  na  svojoj  2.  sjednici  održanoj  7.  7.  2009.  Vrpolje  na  svojoj  2.  sjednici  održanoj  7.  7.  2009.  
godine,  donijelo  je godine,  donijelo  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  izboru  predsjednika  i  članova o  izboru  predsjednika  i  članova
Odbora  za  Proračun  i  financije Odbora  za  Statut  i  Poslovnik

općine  Vrpolje općine  Vrpolje

Članak  1. Članak  1.

U  Odbor  za  Proračun  i  financije  općine  U  Odbor  za  Statut  i  Poslovnik  općine  
Vrpolje  izabire  se: Vrpolje  izabire  se:

1. Ivan  Pralas  - za  predsjednika 1. Terezija  Bogdanović  - za  predsjednika
2. Zdravko  Karalić  - za  člana 2. Drago  Marić  - za  člana
3. Zlatka  Hrastović  - za  člana 3. Terezija  Sočković  - za  člana
4. Dražen  Maršić,inž.  - za  člana 4. Dražen  Maršić,inž.  - za  člana
5. Pero  Pepić  - za  člana 5. Jelena  Turčić,prof.  - za  člana

Članak  2. Članak  2.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRPOLJE OPĆINE  VRPOLJE

Klasa  :  021-05/09-01/04 Klasa  :  021-05/09-01/04
Urbroj:  2178/11-01/09-2 Urbroj:  2178/11-01/09-1
Vrpolje,  7.  7.  2009. g. Vrpolje,  7.  7.  2009. g.

Predsjednik Predsjednik
Općinskog  vijeća Općinskog  vijeća

Ivan  Pralas, v.r. Ivan  Pralas, v.r.
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30. 31.

Na  temelju  članka  78.  Zakona  o  Na  temelju  članka  27.  Statuta  općine  
prostornom   uređenju  i  gradnji  ("Narodne  novine"  Vrpolje  i  Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  
br.  76/07)  i  članka  26.  Statuta  općine  Vrpolje  Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  županije",  15/01.),  članovi  Općinskog  vijeća  
15/01.  i  22/06),  Općinsko  vijeće  općine  Vrpolje  općine  Vrpolje  su  na  1.  sjednici  (konstituirajućoj)  
na  svojoj  2.  sjednici  održanoj  7.  srpnja  2009.  Općinskog  vijeća  od  17.  lipnja  2009.  godine  
godine,  donijelo  je donijeli

IZMJENU  I  DOPUNU  ODLUKE RJEŠENJE

o  izradi  izmjena  i  dopuna o  izboru  potpredsjednika
PPUO  Vrpolje Općinskog  vijeća  općine  Vrpolje

Članak  1. Članak  1.

Odluka  o  izradi  izmjena  i  dopuna  Željko  Kucjenić  (HDZ)  izabire  se  za  
Prostornog  plana  uređenja  općine  Vrpolje,  potpredsjednika  Općinskog  vijeća  općine  Vrpolje.
donesena  22.  prosinca  2008.  godine,  a  objavljena  
u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  
županije"  br.  23/08.,  dopunjuje  se  i  proširuje  u  
članku  2.  sljedećim  zahtjevom: Članak  2.

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

10.a.  Zbog  osiguranja  potrebnog  prostora  za  Brodsko-posavske  županije".
izgradnju  srednje  škole  uz  parcele  Osnovne  škole  
"Ivan  Meštrović"  uvrstiti  u  građevinsko  područje  OPĆINSKO  VIJEĆE
još  k.č.br. 1726  i  k.č.br. 1727. OPĆINE  VRPOLJE

Klasa  :  021-05/09-01/03
Urbroj:  2178/11-01/09-5

Članak  2. Vrpolje,  17.  lipnja  2009. g.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  Predsjednik
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Općinskog  vijeća
Brodsko-posavske  županije". Ivan  Pralas, v.r.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRPOLJE

Klasa  :  021-05/09-01/04
Urbroj:  2178/11-01/09-10
Vrpolje,  7.  srpnja  2009. g.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Ivan  Pralas, v.r.
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32. 33.

Na  temelju  članka  27.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  
Vrpolje  i  Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  15/01.  i  22/06),  Općinsko  vijeće  općine  
županije",  15/01.),  članovi  Općinskog  vijeća  Vrpolje  na  svojoj  2.  sjednici  održanoj  7. lipnja.  
općine  Vrpolje  su  na  1.  sjednici  (konstituirajućoj)  2009.  godine,  donijelo  je
Općinskog  vijeća  od  17.  lipnja  2009.  godine  
donijeli RJEŠENJE

RJEŠENJE o  izboru  predsjednika,  potpredsjendika  i  
članova Odbora  za  izbor  i  imenovanja

o  izboru  predsjednika
Općinskog  vijeća  općine  Vrpolje Članak  1.

U  Odbor  za  izbor i imenovanja  općine  
Članak  1. Vrpolje  izabire  se:

Ivan  Pralas  (HDZ)  izabire  se  za  1. Zdravko  Karalić  (HDZ)  - za  predsjednika
predsjednika  Općinskog  vijeća  općine  Vrpolje. 2.  Zlatka  Hrastović (HDZ) - za  člana

3.  Drago  Marić (HDZ)  - za  člana
4. Dražen  Maršić,inž. (HSP)  - za  člana
5. Pero  Pepić (HDSSB)  - za  člana

Članak  2.

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

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
Klasa  :  021-05/09-01/03 OPĆINE  VRPOLJE
Urbroj:  2178/11-01/09-4
Vrpolje,  17.  lipnja  2009. g. Klasa  :  021-05/09-01/03

Urbroj:  2178/11-01/09-3
Predsjednik Vrpolje,  7.  lipnja  2009. g.

Općinskog  vijeća
Ivan  Pralas, v.r. Predsjednik

Općinskog  vijeća
Ivan  Pralas, v.r.

Broj:  10Strana:  1390 »SLUŽBENI  VJESNIK«



34. 35.

Na  temelju  članka  25.  Statuta  i  članka  6.  
Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Vrpolje  na  1.  Na  temelju  članka  31.  Statuta  i  članka  5. i  
sjednici  (konstituirajućoj), članovi Općinskog  vijeća  41.   Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Vrpolje  
od  17.  lipnja  2009.  godine,  na  prijedlog  Mandatne  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
komisije  donose 15/01.), članovi  Općinskog  vijeća  općine  Vrpolje  

su  na  1.  sjednici  (konstituirajućoj)  Općinskog  
ZAKLJUČAK vijeća  od  17.  lipnja  2009.  godine  donijeli

o  usvajanju  Izvješća  Mandatne  komisije  i  RJEŠENJE
potvrđivanju  mandata  članovima  

Općinskog  vijeća o  izboru  predsjednika  i  članova
Mandatne  komisije

Članak  1.
Članak  1.

Usvaja  se  Izvješće  Mandatne  komisije  o  
provedenim  izborima  za  članove  Općinskog  vijeća  U  Mandatnu  komisiju  imenuju  se:
općine  Vrpolje  održanim  17.  svibnja  2009.  godine  
i  potvrđuju  mandati  sljedećim  članovima  Vijeća: 1. Tomislav  Šimundić (HDZ)-

za  predsjednika
1. Ivan  Pralas - HDZ 2. Martina  Funarić  (HDZ) - za  člana
2. Terezija  Bogdanović - HDZ 3. Jelena  Turčić  (HSLS) - za  člana
3. Zdravko  Karalić - HDZ
4. Tomislav  Šimundić - HDZ
5. Terezija  Sočković - HDZ Članak  2.
6. Drago  Marić - HDZ
7. Željko  Kucjenić - HDZ Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
8. Zlatka  Hrastović - HDZ donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
9. Martina  Funarić - HDZ Brodsko-posavske  županije".
10. Joža  Biščanić - HDSSB
11. Pero  Pepić - HDSSB OPĆINSKO  VIJEĆE
12. Damir  Funarić - HSS OPĆINE  VRPOLJE
13. Jelena  Turčić,prof.  - HSLS
14. Željko  Vuković - SDP Klasa  :  021-05/09-01/03
15. Dražen  Maršić - HSP Urbroj:  2178/11-01/09-1

Vrpolje,  7.  lipnja  2009. g.
Članak  2.

Predsjednik
Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  Općinskog  vijeća

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Ivan  Pralas, v.r.
Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRPOLJE

Klasa  :  021-05/09-01/03
Urbroj:  2178/11-01/09-2
Vrpolje,  7.  lipnja  2009. g.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Ivan  Pralas, v.r.
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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:  "LASICA" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod


