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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:
Čista sječa izvršit će se u odjelima /
odsjecima 15b, 15c, 19b, 20a, 21a, te 22a, na
ukupnoj površini od 1,68 ha.

76.

Sječiva bruto masa iznosi 721,79 m3.
Na temelju članka 47. stavak 2. Zakona
o šumama ("Narodne novine" broj 52/90 pročišćeni tekst), a na zahtjev Hrvatskih šuma
d.o.o. Zagreb, Uprave šuma Podružnica Nova
Gradiška,
Županijska
skupština
Brodskoposavske županije na 3. sjednici održanoj 19.
srpnja 2005. godine, donijela je
RJEŠENJE
o odobrenju čiste sječe šume
u gospodarskoj jedinici "Glovac - Renovica"

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 321-01/05-01/4
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.

Članak 1.
Odobrava se čista sječa šume zbog
proširenja šumske ceste u gospodarskoj jedinici
"Glovac - Renovica", kojom gospodari Uprava
šuma Podružnica Nova Gradiška - Šumarija
Trnjani.

Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.
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77.

Broj: 13

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 47. stavak 2. Zakona
o šumama ("Narodne novine" broj 52/90 pročišćeni tekst 22/02) i članka 21. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
11/01. pročišćeni tekst), a na zahtjev Kamen Psunj
d.o.o. Okučani od 7. srpnja 2005. godine,
Županijska skupština Brodsko-posavske županije
na 3. sjednici održanoj 19. srpnja 2005. godine,
donijela je

Klasa : 321-01/05-01/3
Urbroj: 2178-1/01-01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

RJEŠENJE
78.
o odobrenju čiste sječe šume
radi eksploatacije mineralne sirovine na
eksploatacijskom polju "Fukinac"
I
Temeljem zahtjeva tvrtke Kamen Psunj
d.o.o. Okučani, a nakon ugovornog osnivanja
prava služnosti s Povjerenstvom za imovinu
Vlade Republike Hrvatske radi eksploatacije
mineralne sirovine na eksploatacijskom polju
"Fukinac" i uplate I obroka naknade za
osnovanu služnost na šumi i šumskom zemljištu
odobrava se čista sječa šume na nekretnini u
vlasništvu Republike Hrvatske.

II
Čista sječa šuma izvršit će se na k.č.br.
474/4, površine 9 rali i 1164 čhv (55.977m2)
upisanoj u z.k.ul. br. 120, k.o. Bobare.

Na temelju članka 47. stavak 2. Zakona
o šumama ("Narodne novine" broj 52/90 pročišćeni tekst 22/02) i članka 21. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
11/01. pročišćeni tekst),
a na zahtjev Hrvatskih
autocesta d.o.o.
Zagreb
br.
45212-2003171/05/DS od 14. lipnja 2005. godine,
Županijska skupština Brodsko-posavske županije
na 3. sjednici održanoj 19. srpnja 2005. godine,
donijela je
RJEŠENJE
o odobrenju čiste sječe šume
radi izgradnje autoceste
Beli Manastir - Osijek - Svilaj
(koridor Vc)

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

Temeljem zahtjeva tvrtke Hrvatske
autoceste d.o.o. Zagreb, a nakon utvrđivanja
općeg interesa - izgradnje autoceste Beli Manastir Osijek - Svilaj (koridor Vc), radi eliminiranja
zastoja u izgradnji autoceste odobrava se čista
sječa šume u gospodarskoj jedinici "Glovac Renovica" odjel 30a ukupne površine 33,3115 ha
kojom gospodari Uprava šuma - Podružnica Nova
Gradiška - Šumarija Trnjani.
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II

79.

Čista sječa šuma izvršit će se na k.č.br.
305/1, 305/2 i 305/3 u k.o. Stari Perkovci na
doznačenoj površini cca 2,5 ha, a ukupna neto
drvna masa od 1.312,03m3 odnosi se na:
Vrsta drveta

Broj
stabala
(komada)

Strana: 1101

Drvna Posječeno
masa
stablo
(m3)
(m3)

Lužnjak
Lužnjak sušci
Poljski jasen
Obični grab
Cer
OTB

233
8
18
454
5
147

861,73
23,78
37,45
283,45
16,87
88,75

Ukupno

865 1.312,03

3,70
2,97
2,08
0,62
3,37
0,60

Na temelju članka 47. stavak 2. Zakona
o šumama ("Narodne novine" broj 52/90 pročišćeni tekst 22/02) i članka 21. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
11/01. pročišćeni tekst), a na zahtjev HEP Operator
prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb br. DZ/IS 32175 od 13. lipnja 2005. godine, Županijska
skupština Brodsko-posavske županije na 3.
sjednici održanoj 19. srpnja 2005. godine,
donijela je
RJEŠENJE
o odobrenju čiste sječe šume
radi izgradnje dalekovoda DV 110 kV
Đakovo - Županja

III

I

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

Temeljem zahtjeva tvrtke HEP Operator
prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, a nakon
utvrđivanja općeg interesa - izgradnje dalekovoda
DV 110 kV Đakovo - Županja, radi eliminiranja
zastoja u izgradnji dalekovoda odobrava se čista
sječa šuma u gospodarskoj jedinici "Trstenik"
odjel 14b kojom gospodari Uprava šuma Podružnica Vinkovci - Šumarija Strizivojna.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 321-01/05-01/2
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.

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

Čista sječa šuma izvršit će se na k.č.br.
2816 u k.o. Velika Kopanica na doznačenoj
površini 2,25 ha, a ukupna neto drvna masa
iznosi 416 m3.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 321-01/05-01/1
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

Broj: 13

II.
Predsjednik Županijske koordinacije je
zamjenik
župana
zadužen
za
društvene
djelatnosti po položaju.
Tajnik
Županijske
koordinacije
položaju je tajnik Županijske skupštine.

po

III.
Stupanjem na snagu ovog Rješenje
stavlja se izvan snage Rješenje o imenovanju
predsjednika, tajnika i članova Županijske
koordinacije za ljudska prava ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 13/01.).

80.

Na temelju
posavske županije
posavske županije"
4/03.), Županijska
održanoj 19. srpnja

članka 21. Statuta Brodsko("Službeni vjesnik Brodskobroj 11/01. - pročišćeni tekst i
skupština je na 3. sjednici
2005. godine, donijela

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

RJEŠENJE
o imenovanju članova
Županijske koordinacije za ljudska prava

I.
Za članove Županijske koordinacije za
ljudska prava imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zlatko Mirković,dipl.iur.
Mijo Kršić,dipl.krim.
Mirko Vilajtović,dipl.iur.
Antonia Očanović
Branka Satinović-Dragičević,prof.
Sanja Pavić
Slavko Pavlović
Ivanka Bunčić,prof.
Nenad Martić,dipl.iur.
prof.dr.sc. Stjepan Aračić,dipl.ing.
Ratimir Santić,dipl.ing.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 321-01/05-01/84
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.
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81.
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IV.

Na temelju
posavske županije
posavske županije"
4/03.), Županijska
održanoj 19. srpnja

članka 21. Statuta Brodsko("Službeni vjesnik Brodskobroj 11/01. - pročišćeni tekst i
skupština je na 3. sjednici
2005. godine, donijela

RJEŠENJE

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 321-01/05-01/76
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.

o imenovanju članova
Povjerenstva za dodjelu Županijskih
javnih priznanja

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

I.
Za članove Povjerenstva za dodjelu
Županijskih javnih priznanja imenuju se:
82.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Šimo Đurđević,prof.
Igor Ferenčina,dr.med.
Vladimir Štefanek,prof.
Jelena Turčić,prof.
Franjo Jurković
Ivan Milošević,prof.
Nenad Buzov,dipl.ing.
Marjan Radmilović,dr.med.
Hermina Podvorac
Ivka Sučić,dipl.ing.

Na temelju čl. 2. Odluke o osnivanju
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Brodskoposavske županije i članka 21. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 11/01. - pročišćeni tekst i
4/03.), Županijska skupština je na 3. sjednici
održanoj 19. srpnja 2005. godine, donijela
RJEŠENJE

II.
Predsjednik Povjerenstva po položaju je
predsjednik Županijske skupštine.
Župan Brodsko-posavske
položaju je član Povjerenstva.

županije

po

III.
Stupanjem na snagu ovog Rješenje
stavlja se izvan snage Rješenje o imenovanju
članova Povjerenstva za dodjelu Županijskih
javnih priznanja ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 12/01.).

o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Brodsko-posavske županije

I.
1.
Zdenka
Bošnjak,
imenuje
se
predsjednicu Povjerenstva.
Za članove Povjerenstva imenuju se:
1.
Ivan Milošević,prof.
2.
Ivica Lončarević,ing.
3.
Nela Bodrožić-Selak, dipl.iur.
4.
Ruža Lucić
5.
Đurđica Jurković
6.
Ljiljana Ceboci

za
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7.
8.

Branka Mihić
Snježana Pavelić.

83.

II.
Vesna Rajić,dipl.iur.,
tajnicu Povjerenstva.

Broj: 13

imenuje

se

za

Na temelju Plana intervencije u zaštiti
okoliša ("Narodne novine" br. 82/99) i članka
21.
Statuta
Brodsko-posavske
županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 11/01. - pročišćeni tekst i 4/03.), Županijska
skupština je na 3. sjednici održanoj 19. srpnja
2005. godine, donijela

III.
RJEŠENJE
Stupanjem na snagu ovog Rješenje
stavlja se izvan snage Rješenje o imenovanju
predsjednika
i
članova
Povjerenstva
za
ravnopravnost
spolova
Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 12/02.).

IV.

o imenovanju članova
Županijskog eko-stožera

I.
Za članove
imenuju se:

Županijskog

eko-stožera

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

1.

Šimo Đurđević,prof - za voditelja
Mijo Kršić,dipl.krim. - za zamjenika
voditelja

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2.

Josip Bodrožić,dipl.ing. - za zamjenika
voditelja
Vesna Bešlić,dipl.soc.rada - za zamjenika
voditelja

3.

Mario Pavičić,dipl.ing. - za člana
Tihomir Vujičić,dipl.ing- za zamjenika
člana

4.

Josip Marošević
Dragan Tomljenović

5.

Mladen Sertić,dipl.ing. - za člana
Igor Čižmek,dipl.ing. - za zamjenika
člana

6.

Antun Dukić,dipl.ing. - za člana
Branko Medunić,dipl.soc.rada - za
zamjenika člana

7.

Robert Sajfer,dipl.ing. - za člana
Dražen Luić,ing.
- za zamjenika
člana

Klasa : 321-01/05-01/74
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

- za člana
- za zamjenika
člana
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II.

II.

Stupanjem na snagu ovog Rješenje
stavlja se izvan snage Rješenje o imenovanju
Županijskog
eko-stožera
("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 5/02.).

Regionalni operativni program kao
okvirni strateški dokument srednjoročnog razvoja
Županije u postupku provedbe bit će predmet
redovite revizije, ali i usklađivanja, osobito sa
Strategijom regionalnog razvitka Republike
Hrvatske, kao sastavnog dijela Nacionalnog
razvojnog plana, zakonodavnom regulativom, te
novim prijedlozima i sugestijama proizašlih iz
analize praćenja provedbe Programa.

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

III.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 321-01/05-01/83
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

Županijska skupština posebno skreće
pozornost da u ROP-u - Dodatak 7. Popis
projektnih ideja, nisu ravnomjerno zastupljeni svi
dijelovi Županije, pa predlaže Županijskom
poglavarstvu da putem nadležnog Upravnog
odjela još jednom pozove gradove/općine koje se
nisu odazvale javnom pozivu za prikupljanje
projektnih ideja iz ožujka 2005. godine, da
naknadno dostave svoje projektne ideje, koje će
Regionalni partnerski odbor uvrstiti u spomenuti
Popis.

IV.
84.

Na temelju
posavske županije
posavske županije"
4/03.), Županijska
održanoj 19. srpnja

članka 21. Statuta Brodsko("Službeni vjesnik Brodskobroj 11/01. - pročišćeni tekst i
skupština je na 3. sjednici
2005. godine, donijela
ODLUKU

o usvajanju Regionalnog operativnog
programa Brodsko-posavske županije
(ROP)

I.
Usvaja se Regionalni operativni program
Brodsko-posavske županije 2005.-2012. godine.

Budući u Regionalnom operativnom
programu nije dovoljno naglašena povezanost
poljoprivrede i turizma, osobito ruralnog, koji
može biti pokretač razvoja i zapošljavanja,
razvoja seoskih obiteljskih gospodarstava, a s
tim u svezi i zadržavanja mladih i školovanih
ljudi u svojim selima, Županijska skupština
sugerira dopunjavanje ROP-a takvim projektima
tijekom njegove provedbe.

V.
Broj članova Regionalnog operativnog
programa nije zadana veličina i zbog
zastupljenosti predstavnika s područja cijele
Županije treba proširiti predstavnicima grada
Slav. Broda, zatim zapadnog dijela Županije i
područja posebne državne skrbi.
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 302-01/05-01/1
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

Broj: 13

86.

Na temelju
posavske županije
posavske županije"
4/03.), Županijska
održanoj 19. srpnja

članka 21. Statuta Brodsko("Službeni vjesnik Brodskobroj 11/01. - pročišćeni tekst i
skupština je na 3. sjednici
2005. godine, donijela

RJEŠENJE
o razrješenju jednog člana Odbora za Statut,
Poslovnik i propise i imenovanju drugog
člana

85.
I.
Na temelju
posavske županije
posavske županije"
4/03.), Županijska
održanoj 19. srpnja

članka 21. Statuta Brodsko("Službeni vjesnik Brodskobroj 11/01. - pročišćeni tekst i
skupština je na 3. sjednici
2005. godine, donijela

Miroslav Brlić,iur., razrješuje se dužnosti
člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise.

II.
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Brodsko-posavske županije za
2004. godinu

Boris Kekez,ing., imenuje se za člana
Odbora za Statut, Poslovnik i propise.

III.
Županijska skupština usvaja Izvješće o
obavljenoj reviziji Proračuna Brodsko-posavske
županije za 2004. godinu, te zadužuje
Županijsko poglavarstvo da sve uočene
nedostatke i nepravilnosti od strane Revizije
otkloni, neovisno od činjenice da li su u pitanju
propusti tehničke naravi ili stručne, te o
poduzetnim aktivnostima informira Skupštinu
potkraj 2005. godine.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 400-08/05-01/2
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/85
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 180. Zakona o
trgovačkim društvima ("Narodne novine" br.
1211/93.), članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01.) i članka 21. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 11/01. - pročišćeni tekst i
4/03.), Županijska skupština je na 3. sjednici
održanoj 19. srpnja 2005. godine, donijela

Klasa : 021-01/05-01/81
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova
Nadzornog odbora
Centra za stočarstvo d.o.o. Slavonski Brod

I.
Razrješuju se dužnosti člana Nadzornog
odbora Centra za stočarstvo d.o.o. Slavonski
Brod:
1.
2.
3.

88.

Na temelju
posavske županije
posavske županije"
4/03.), Županijska
održanoj 19. srpnja

članka 21. Statuta Brodsko("Službeni vjesnik Brodskobroj 11/01. - pročišćeni tekst i
skupština je na 3. sjednici
2005. godine, donijela

RJEŠENJE

Franjo Pesić,
Igor Karij,dr.vet.med.,
Josip Sedlić,dr.vet.med.

o razrješenju i imenovanju članova
Nadzornog odbora Projektbiro d.d. u
likvidaciji Slavonski Brod

II.

I.

Za članove Nadzornog odbora Centra za
stočarstvo d.o.o. Slavonski Brod imenuju se:

Razrješuju se dužnosti člana Nadzornog
odbora Projektbiro d.d. u lividaciji Slavonski
Brod:

1.
2.
3.

Eugen Cvitan, dr.vet.med.
Đurđica Jurković
Goran Pešut.
III.

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

1.
2.
3.
4.
5.

Ankica Radovanović
Ivka Sučić,dipl.ing.
Ivica Lončarević,ing.
Marinko Juščak,dipl.ing.
Stjepan Županić,dipl.ing.

II.
Za
članove
Nadzornog
odbora
Projektbiro d.d. u likvidaciji Slavonski Brod
imenuju se:
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1.
2.
3.
4.
5.

Antun Pišonić,dipl.iur.
Marijan Štefanac,dipl.oec.
Marija Tolić,dipl.oec.
Stipo Zirdum,ing.
Ivica Lončarević,ing.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/80
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

1.
2.

Broj: 13

Hrvoje Šulentić,dipl.ing.
Željko Devčić,dipl.ing.

II.
Za članove Nadzornog odbora Ceste d.d.
Slavonski Brod imenuju se:
1.
2.

Katica Mišković,dipl.ing.
Vjenceslav Draženović.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/78
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

89.

Na temelju
posavske županije
posavske županije"
4/03.), Županijska
održanoj 19. srpnja

članka 21. Statuta Brodsko("Službeni vjesnik Brodskobroj 11/01. - pročišćeni tekst i
skupština je na 3. sjednici
2005. godine, donijela

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova
Nadzornog odbora
Ceste d.d. Slavonski Brod

I.
Razrješuju se dužnosti člana Nadzornog
odbora
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91.

Na temelju
posavske županije
posavske županije"
4/03.), Županijska
održanoj 19. srpnja

članka 21. Statuta Brodsko("Službeni vjesnik Brodskobroj 11/01. - pročišćeni tekst i
skupština je na 3. sjednici
2005. godine, donijela

Na temelju
posavske županije
posavske županije"
4/03.), Županijska
održanoj 19. srpnja

članka 21. Statuta Brodsko("Službeni vjesnik Brodskobroj 11/01. - pročišćeni tekst i
skupština je na 3. sjednici
2005. godine, donijela

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o razrješenju i imenovanju jednog člana
Nadzornog odbora
Slobodne zone Đuro Đaković d.o.o.
Slavonski Brod

o razrješenju i imenovanju jednog člana
Nadzornog odbora
Brodin d.o.o. Slavonski Brod
I.

I.
Razrješuje se dužnosti člana Nadzornog
odbora Slobodne zone Đuro Đaković d.o.o.
Slavonski Brod Stjepan Županić,dipl.ing.

Razrješuje se dužnosti člana Nadzornog
odbora Brodin d.o.o. Slavonski Brod mr.sc. Ante
Nikolaš,dipl.ing.

II.
II.
U Nadzorni odbor Slobodne zone Đuro
Đaković d.o.o. Slavonski Brod imenuje se
Tomislav Vlajnić,dr.med.

U Nadzorni odbor Brodin d.o.o.
Slavonski Brod imenuje se Ivica Lovrić,ing.

III.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/79
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/90
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.
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Broj: 13

92.

93.

Na temelju članka 84a) Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
("Narodne novine" broj 59/01.) i članka 21.
Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 11/01. pročišćeni tekst i 4/03.), Županijska skupština je
na 3. sjednici održanoj 19. srpnja 2005. godine,
donijela

Na temelju članka 84a) Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
("Narodne novine" broj 59/01.) i članka 21.
Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 11/01. pročišćeni tekst i 4/03.), Županijska skupština je
na 3. sjednici održanoj 19. srpnja 2005. godine,
donijela
RJEŠENJE

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća
Centra za socijalnu skrb
Slavonski Brod

o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća
Centra za socijalnu skrb
Nova Gradiška

I.
I.
Razrješuje se dužnosti člana Upravnog
vijeća Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod
Josip Čeović,dr.med.

Razrješuje se dužnosti člana Upravnog
vijeća Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška
Ivan Varkašević.

II.
II.
Za člana Upravnog vijeća Centra za
socijalnu skrb Slavonski Brod imenuje se Željko
Jozić,dipl.oec.

Za člana Upravnog vijeća Centra za
socijalnu skrb Nova Gradiška imenuje se Danijel
Marušić,dr.vet.med.

III.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/86
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/77
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.
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95.

Na temelju
posavske županije
posavske županije"
4/03.), Županijska
održanoj 19. srpnja

članka 21. Statuta Brodsko("Službeni vjesnik Brodskobroj 11/01. - pročišćeni tekst i
skupština je na 3. sjednici
2005. godine, donijela

Na temelju članka 21. toč. 4. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 11/01. pročišćeni tekst i 4/03.), Županijska skupština je
na 3. sjednici održanoj 19. srpnja 2005. godine,
donijela

RJEŠENJE
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju jednog člana
Nadzornog odbora
Posavska Hrvatska d.o.o.

o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća
Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod

I.
I.
Razrješuje se dužnosti člana Nadzornog
odbora Posavska Hrvatska d.o.o. Zvjezdana
Grčević-Ćurković,dr.med.

II.
U Nadzorni odbor Posavska Hrvatska
d.o.o. imenuje se Antun Pišonić,dipl.iur.

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

Razrješuju se dužnosti člana Upravnog
vijeća Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski
Brod:
1.
Vesna Kolić-Klikić,prof.
2.
Vladimir Štefanek,prof.
3.
pater Domagoj Šimunović,mr.sc.
II.
Za članove Upravnog vijeća Muzeja
Brodskog Posavlja Slavonski Brod imenuju se:
1.
mr.art. Vesna Jaić,prof.
2.
Dunja Magaš,dipl.ing.
3.
Ninoslav Ljubičić,dr.med.
III.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/82
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/88
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.
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Broj: 13

97.

Na temelju
posavske županije
posavske županije"
4/03.), Županijska
održanoj 19. srpnja

članka 21. Statuta Brodsko("Službeni vjesnik Brodskobroj 11/01. - pročišćeni tekst i
skupština je na 3. sjednici
2005. godine, donijela

Na temelju
posavske županije
posavske županije"
4/03.), Županijska
održanoj 19. srpnja

članka 40. Statuta Brodsko("Službeni vjesnik Brodskobroj 11/01. - pročišćeni tekst i
skupština je na 3. sjednici
2005. godine, donijela

RJEŠENJE

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne
osobe Slavonski Brod

o određivanju izabranog člana Županijskog
poglavarstva koji će svoju dužnost obnašati
profesionalno

I.

I

Razrješuju se dužnosti člana Upravnog
vijeća doma za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod:
1.
Slavica Nikšić,prof.def.
2.
Đuro Miškić,dr.med.
3.
Jadranka Bilić,dipl.iur.

Marijan Štefanac,dipl.oec., izabrani član
Županijskog
poglavarstva
za
područje
gospodarstva, svoju
dužnost
obnašat
će
profesionalno do 31. prosinca 2005. godine.

II.
II.
Za članove Upravnog vijeća Doma za
starije i nemoćne osobe Slavonski Brod imenuju
se:
1.
Krešimir Barišić,dr.med.
2.
Ružica Vidaković,oec.
3.
Marinko Benčević

Profesionalnom
članu
Županijskog
poglavarstva pripada plaća u visini koeficijenta
9,00 na bruto osnovicu utvrđenu Odlukom
Županijskog poglavarstva za sve korisnike
Županijskog proračuna.

III
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/87
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

Izabrani član Županijskog poglavarstva
svoju će profesionalnu dužnost početi obnašati
danom donošenja ove Odluke.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
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Članak 3.

Članak 40. mijenja se i glasi:
Klasa : 021-01/05-01/75
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.

98.

Na temelju članka 35. i 98. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01.), te članka
21.
Statuta
Brodsko-posavske
županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 11/01. - pročišćeni tekst i br. 4/03.),
Županijska skupština je na 3. sjednici održanoj
19. srpnja 2005. godine, donijela
ODLUKU

"Županijsko poglavarstvo čini župan, kao
predsjednik Poglavarstva, dva zamjenika župana,
kao zamjenici predsjednika Poglavarstva i 10
članova.
Članove Županijskog poglavarstva bira
Skupština na prijedlog župana, u pravilu iz reda
svojih članova, ali može birati sve članove
Poglavarstva ili određeni broj njih i iz reda
osoba koje nisu članovi Skupštine.
Članove
Županijskog
poglavarstva
Skupština bira većinom glasova svih članova na
vrijeme od četiri godine, a mogu biti zaduženi
za jedno ili više područja iz samoupravnog
djelokruga Županije.
Koja će od osoba iz stavka 2. ovog
članka svoju dužnost obavljati profesionalno
određuje Skupština.
Župan je dužan najkasnije u roku 15
dana od dana njegovog izbora podnijeti
Skupštini prijedlog kandidata za članove
Poglavarstva".

o izmjenama i dopunama Statuta
Brodsko-posavske županije
Članak 4.
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje
Statut Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 11/01. pročišćeni tekst, i br. 4/03.).

Članak 45. mijenja se i glasi:
"Županijsko poglavarstvo obavlja izvršne
poslove područne (regionalne) samouprave i
poslove državne uprave koji su mu povjereni
zakonom i drugim propisima, a osobito:
1.

Članak 2.
2.
U članku 26. i svim ostalim odredbama
naziv: "Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne
samouprave" mijenja se u: "Središnji državni
ured za upravu".

3.

4.

Predlaže Skupštini donošenje općih akata
i drugih akata i mjera
Izvršava ili osigurava izvršavanje općih
akata Županijske skupštine
Uređuje određena pitanja za čije je
uređenje propisom ili odlukom Skupštine
ovlašteno
Prati i razmatra stanje u područjima iz
samoupravnog djelokruga Županije, te
predlaže i potiče poduzimanje mjera i
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

aktivnosti unapređenja tog stanja
Utvrđuje prijedlog ustroja upravnih tijela
u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga, odnosno poslova državne
uprave koji se obavljaju u Županiji,
usklađuje i usmjerava, te nadzire njihov
rad
Upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Županije u
granicama utvrđenih propisima i ovim
Statutom
Utvrđuje prijedlog Godišnjeg proračuna
Županije, Godišnjeg obračuna Proračuna,
brine se o ostvarivanju prihoda i rashoda
planiranih Proračunom
Nadzire
financijsko,
materijalno
i
računovodstveno poslovanje korisnika
Proračuna
Osniva
radna
tijela
Poglavarstva,
određuje njihov djelokrug, sastav i način
rada, te imenuje njihove članove
Donosi Poslovnik o radu Poglavarstva
Imenuje pročelnike upravnih tijela na
temelju javnog natječaja, razrješava ih u
skladu sa zakonom, te imenuje i
razrješuje
i
druge
osobe
prema
odredbama posebnih propisa i općih
akata Skupštine
Obavlja i druge poslove predviđene
propisima, ovim Statutom i aktima
Skupštine, za koje nije utvrđena
nadležnost drugih tijela.

Članovi Poglavarstva nemaju pravo
odlučivati o pitanjima iz toč. 6. i 7. ovog članka,
kada su osobno ili preko članova uže obitelji
zainteresirana strana."

Broj: 13

odjeli i stručne službe, čije se ustrojstvo i nazivi
uređuju odlukom o osnivanju, u skladu s ovim
Statutom i zakonom".
Članak 6.
Članak 106. mijenja se i glasi:
"Prijedlog za promjenu Statuta upućuje
se Odboru za Statut, Poslovnik i propise koji ga
razmatra i uz mišljenje upućuje Županijskoj
skupštini na raspravu i usvajanje.
Županijska skupština može odlučiti da se
o prijedlogu za promjenu Statuta provede
rasprava u dva čitanja (prethodna rasprava)."
Članak 7.
Članak 107. i 108. se brišu.
Članak 8.
U članku 109. naziv: "Odbor za
statutarno-pravna
i
organizacijska
pitanja"
mijenja se u: "Odbor za Statut, Poslovnik i
propise".
Članak 9.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik
i propise da izda pročišćeni tekst Statuta
Brodsko-posavske županije".
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Članak 5.
Članak 54. mijenja se i glasi:
"Za obavljanje upravnih, stručnih i
drugih poslova iz samoupravnog djelokruga
Županije, kao i poslova državne uprave
prenijetih na Županiju, osnivaju se upravna tijela
Županije.
Upravna tijela osnivaju se kao upravni

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/05-01/89
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.
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Broj: 13
99.

Na temelju čl. 6. Zakona o kulturnim
vijećima ("NN" br. 48/04.) i čl. 21. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
11/01. pročišćeni tekst), Županijska skupština Brodskoposavske županije na 3. sjednici održanoj 19.
srpnja 2005. godine, donosi

Vijeće
na
zahtjev
Županijskog
poglavarstva ili Županijske skupštine Brodskoposavske županije raspravlja o pojedinim
pitanjima s područja kulture i umjetnosti i o
njima dostavlja pisana mišljenja i prijedloge.
Članak 3.
Kulturno
vijeće
Brodsko-posavske
županije nadležno je za područja:

ODLUKU

-

o osnivanju Kulturnog vijeća
Brodsko-posavske županije

-

DJELOKRUG RADA, NADLEŽNOST I
JAVNOST RADA
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knjižničarske djelatnosti, nakladništva i
književnosti,
muzejsko-galerijske djelatnosti,
kazališne, dramske i scenske umjetnosti,
glazbeno-scenske umjetnosti,
likovne.galerijske umjetnosti,
kulturno-umjetničkog amaterizma,
međunarodne suradnje u kulturi,
spomeničke baštine.

Članak 1.
Radi predlaganja ciljeva kulturne politike
i mjera za njezino provođenje, radi sudjelovanja
u predlaganju godišnjih programa javnih potreba
u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u
Proračunu Brodsko-posavske županije, te radi
ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i
umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu
i umjetnost, osniva se Kulturno vijeće Brodskoposavske županije (u daljnjem tekstu: Vijeće).
Djelokrug Vijeća je područje kulturnog i
umjetničkog stvaralaštva u Brodsko-posavskoj
županiji.

Članak 4.
Vijeće posebno razmatra mjere za
poticanje i promicanje djelatnosti ustanova u
kulturi i umjetnosti, profesionalnoga kulturnog i
umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i
alternativnog stvaralaštva, projekata kulturnoumjetničkih manifestacija, programa obnove,
sanacije i zaštite nepokretnih i pokretnih dobara
kulturne baštine, te Županijskom poglavarstvu
odnosno Županijskoj skupštini, predlaže mjere za
njihovo unapređenje.

Članak 5.
Članak 2.
Vijeće pruža stručnu pomoć i mišljenja
Županijskom poglavarstvu Brodsko-posavske
županije pri utvrđivanju i izvršavanju dugoročnih
i godišnjih programa javnih potreba u kulturi od
interesa za Brodsko-posavsku županiju.

Vijeće u svojem području djelovanja
posvećuje posebnu pozornost promicanju potreba
u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina i
nihovom kulturnom stvaralaštvu.

Članak 6.
O svojim zaključcima i prijedlozima
Vijeće izvješćuje Županijsko poglavarstvo i
Županijsku
skupštinu
Brodsko-posavske
županije.

Rad Vijeća je javan.
O ostvarivanju javnosti rada Vijeća skrbi
predsjednik Vijeća.
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BROJ, SASTAV, IZBOR, MANDAT I PRAVA
ČLANOVA VIJEĆA

Broj: 13
Članak 9.

Vijeće donosi poslovnik o svom radu.
Članak 7.
Vijeće ima predsjednika, potpredsjednika
i pet članova.
Za članove Vijeća imenuju se kulturni
djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim
dostignućima i poznavanjem problema vezanih
za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu
pridonijeti ostvarivanju poslova i zadaća zbog
kojih je Vijeće osnovano.
Predsjednik Vijeća, može pozvati i druge
kulturne djelatnike i umjetnike da sudjeluju u
radu sjednica Vijeća bez prava odlučivanja u
skladu s Poslovnikom Vijeća.
U radu Vijeća sudjeluju bez prava
odlučivanja i dužnosnici i druge osobe zadužene
za područje kulture.

Rad Vijeća je punovažan ako mu
prisustvuje više od polovice članova. Vijeće
donosi odluke većinom glasova od ukupnog
broja svih članova.
Na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

Članak 10.
Članovi Vijeća primaju naknadu za svoj
rad u visini naknade za rad ostalih radnih tijela
koje osniva Županijska skupština Brodskoposavske županije.

Članak 11.

Članak 8.

Član
Vijeća
koji
je
neposredno
zainteresiran za donošenje odluke o nekom
pitanju može sudjelovati u raspravi o tom
pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Predsjednika, potpredsjednika i članove
Vijeća imenuje Županijska skupština na prijedlog
Županijskog
poglavarstva
Brodsko-posavske
županije s mandatom od četiri godine.

Smatra se da je član Vijeća neposredno
zainteresiran za donošenje odluke o nekom
pitanju, ako se ono odnosi na umjetnički ili
kulturni projekt u kojem osobno sudjeluje.

Postupak za izbor članova Vijeća pokreće
Županijsko poglavarstvo pozivom ustanovama i
udrugama s područja iz čl. 2. ove Odluke da u
roku od 15 dana podnesu svoje prijedloge za
članove Vijeća.
Član Vijeća ne može biti osoba koja ima
udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju
pravne osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz
područja Vijeća.
Županijska skupština Brodsko-posavske
županije može pojedine članove Vijeća razriješiti
i prije isteka mandata na prijedlog Poglavarstva
što će biti uređeno Poslovnikom o radu Vijeća.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Stručne, administrativne, tehničke i druge
potrebne poslove za Vijeće obavlja Upravni odjel
za društvene djelatnosti Brodsko-posavske
županije, a sredstva za rad Vijeća osiguravaju se
u Proračunu Brodsko-posavske županije.

Članak 13.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja
se izvan snage Odluka o osnivanju Kulturnog
vijeća Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 12/01.).
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Broj: 13
Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
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Klasa : 610-01/05-01/1
Urbroj: 2178-1/01-05-1
Slavonski Brod, 19. srpnja 2005.
Predsjednica
Županijske skupštine
Ružica Vidaković,oec., v.r.
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Broj: 13

OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

18.

Na temelju članka 135. Ustava Republike
Hrvatske ("Narodne novine" br. 41/01. pročišćeni tekst i 55/01. - ispravak) i članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01. i
66/01. - vjerodostojno tumačenje), Općinsko
vijeće općine Donji Andrijevci na 2. sjednici
održanoj 14. srpnja 2005. godine, donijelo je

"Ako općinski načelnik svoju dužnost ne
obnaša profesionalno nego počasno, tada će se
njegova prava na naknadu regulirati posebnom
odlukom Općinskog vijeća".

Članak 2.
Stavak 2. članka 42. mijenja se i glasi:
"Zamjenik općinskog načelnika svoju dužnost
obnaša počasno, i za to ne prima plaću".

ODLUKU
Članak 3.
o izmjenama i dopunama
Statuta općine Donji Andrijevci

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

Članak 1.
U Statutu općine Donji Andrijevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 7/04.), stavak 2. članka 40. mijenja se i glasi:
"Općinski načelnik svoju dužnost može
obnašati profesionalno".
Iza stavka 2. članka 40. dodaje se novi
stavak (3) koji glasi:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa : 012-01/05-01/01
Urbroj: 2178/04-01-05-01
Donji Andrijevci, 6. lipnja 2005. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Vlatko Krznarić, v.r.
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19.
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pravo na naknadu u neto iznosu od 70,00 kuna.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01. i 60/01. vjerodostojno tumačenje) i članka 33. Statuta
općine Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
broj
07/04.),
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 2.
sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine,
donijelo je

Članak 5.

ODLUKU

Članovima Općinskog vijeća, Općinskog
poglavarstva, te članovima radnih tijela Vijeća i
Poglavarstva koji za službene potrebe općine
odlaze na službena putovanja u zemlji i u
inozemstvu, pripada pravo na naknadu dnevnice
(maksimalno neoporezive prema pravilniku o
porezu na dohodak), punu naknadu prijevoznih
troškova i naknadu punog iznosa hotelskog
računa za spavanje.

o naknadama za rad članova
Vijeća, Poglavarstva i radnih tijela

Članak 6.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina
naknada troškova za prisustvovanje sjednicama
za članove Općinskog vijeća, članove Općinskog
poglavarstva, te članove radnih tijela Općinskog
vijeća i Općinskog poglavarstva općine Donji
Andrijevci.

Članak 2.
Članovi Općinskog vijeća općine Donji
Andrijevci za svoj rad, i to za svako
prisustvovanje sjednici imaju pravo na naknadu
u neto iznosu od 100,00 kuna.

Članak 3.
Članovi Općinskog poglavarstva općine
Donji Andrijevci za svoj rad, i to za svako
prisustvovanje sjednici imaju pravo na naknadu
u neto iznosu od 70,00 kuna.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela
općine Donji Andrijevci koji prisustvuju
sjednicama izvan radnog vremena imaju pravo
na prekovremene radne sate sukladno odredbama
Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike.

Članak 7.
Sredstva za isplatu naknada, putnih
troškova i dnevnica, te poreznih davanja
osiguravaju se u Proračunu općine Donji
Andrijevci.

Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje vrijediti Odluka o visini dnevnice za
službeno putovanje i visini naknada za korisnike
koji se financiraju iz Općinskog proračuna
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije".
br. 7/97.)

Članak 9.
Članak 4.
Predsjednicima i članovima radnih tijela
Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva za
svako prisustvovanje tih radnih tijela pripada

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa : 121-01/05-01/02
Urbroj: 2178/04-01-05-01
Donji Andrijevci, 14. srpnja 2005. godine

-

Predsjednik
Općinskog vijeća
Vlatko Krznarić, v.r.
20.

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona
o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne
novine" br. 73/97.) i članka 38. Statuta općine
Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 07/04.), Općinsko vijeće
općine Donji Andrijevci na 2. sjednici održanoj
14. srpnja 2005. godine, donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa : 320-01/05-01/40
Urbroj: 2178/04-01-05-01
Donji Andrijevci, 14. srpnja 2005. godine

Članak 1.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Vlatko Krznarić, v.r.

U Općinsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda (u nastavku
teksta: Općinsko povjerenstvo) imenuju se:
1.
2.
3.

Andrija Babić, za predsjednika
Petar Seletković, za člana
Josip Perković, za člana

Članovi Općinskog povjerenstva imenuju
se na vrijeme od 4 godine.

Članak 2.
Općinsko povjerenstvo obavlja slijedeće
poslove:

utvrđuje štetu za područje općine, te
organizira i usklađuje njezinu procjenu,
surađuje sa Županijskim povjerenstvom,
potvrđuje štetu, za čije otklanjanje,
odnosno ublažavanje se odobravaju
sredstva iz Proračuna općine,
Državnom
povjerenstvu
predlaže
odobrenje žurne pomoći prema žurnom
postupku, na temelju izvješća i mišljenja
Županijskog povjerenstva,
daje podatke za proglašenje elementarne
nepogode,
Županijskom povjerenstvu prijavljuje
štetu prema redovitom postupku,
za Poglavarstvo općine i Županijsko
povjerenstvo izrađuje izvješće o štetama
i utrošku sredstava pomoći.

Članak 3.

ODLUKU
o imenovanju Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Broj: 13

21.

Na temelju članka 33. Statuta općine
Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 7/04.) i članka 6. stavka
4. Poslovnika Općinskog vijeća općine Donji
Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/01.), Općinsko vijeće općine
Donji Andrijevci na 2. sjednici održanoj 28.
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lipnja 2005. godine, na prijedlog Mandatnog
povjerenstva donosi

dužnosti člana Općinskog poglavarstva općine
Donji Andrijevci.

ZAKLJUČAK

Politička stranka HSP kao predlagatelj
liste odredila je da Ivana Zorića zamjenjuje
neizabrani kandidat s ove liste Mladen Udovčić.

o usvajanju
Izvješća Mandatnog povjerenstva

I
Usvaja
se
Izvješće Mandatnog
povjerenstva o zaprimljenim zahtjevima za
mirovanje mandata u Općinskom vijeću općine
Donji Andrijevci i podnesenoj ostavci na dužnost
člana Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci.

II
Izabrani član Općinskog vijeća s liste
Hrvatske demokratske zajednice Andrija Babić,
podnio je zahtjev za mirovanje mandata u
Općinskom vijeću općine Donji Andrijevci u
smislu članka 5. stavka 1. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("Narodne
novine" br. 44/05. - pročišćeni tekst), jer se
prihvaća dužnosti člana Općinskog poglavarstva
općine Donji Andrijevci.
Politička stranka HDZ kao predlagatelj
liste odredila je da Andriju Babića zamjenjuje
neizabrani kandidat s ove liste Andrija Heđeš.

Slijedom utvrđenog ispunjeni su zakonski
uvjeti da se verificira mandat Mladenu
Udovčiću.

IV
Konstatira se da je putem Mandatnog
povjerenstva zaprimljena ostavka na dužnost
člana Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci
koju je podnio Milan Špehar, članu Općinskog
vijeća kojemu je verificiran mandat kao
zamjeniku izabranom članu Milanu Šulteru s
nezavisne općinske liste Mate Lujića.
Člana predstavničkog tijela s nezavisne
liste zamjenjuje slijedeći neizabrani kandidat s
liste.
Slijedom
utvrđenog,
ispunjeni
su
zakonski uvjeti da se verificira mandat Jadranki
Milas.

V

Slijedom
utvrđenog,
ispunjeni
su
zakonski uvjeti da se verificira mandat Andriji
Heđešu.

Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati
zamjenicima članova Andriji Heđešu umjesto
Andrije Babića, Mladenu Udovčiću umjesto
Ivana Zorića i Jadranki Milas umjesto Milana
Špehara.

III

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Izabrani član Općinskog vijeća s liste
Hrvatske stranke prava Ivan Zorić, podnio je
zahtjev za mirovanjem mandata u Općinskom
vijeću općine Donji Andrijevci u smislu članka
5. stavka 1. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne ) samouprave ("Narodne novine" br.
44/05.) - pročišćeni tekst), jer se prihvaća

Klasa : 023-01/05-01/48
Urbroj: 2178/04-01-05-1
Donji Andrijevci, 14. srpnja 2005. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Vlatko Krznarić, v.r.
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Izdaje Stručna služba. Odgovorni urednik Slavica Bešlić, dipl. pravnik, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV, telefon
216-111, kućni 36. List izlazi po potrebi. Narudžbe slati - Stručna služba Brodsko-posavske županije Slavonski Brod
- Žiro-račun kod Zavoda za platni promet Slavonski Brod 34300-637-1557. Tisak »POSAVSKA HRVATSKA« d.o.o.,
Trg Pobjede 7/I, Slavonski Brod. Mišljenjem Ministarstva kulture, Klasa 612-10/95-01/242, Ur. broj: 532-03-1-95-01
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« oslobođa se poreza na promet temeljem članka 18. točke 13. stavka
2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

