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- akti  župana:

92.

Članka 2. 

Ukoliko neka pitanja nisu uređena ovim Poslovnikom 
župan će ih po potrebi uređivati posebnim aktima. 

II. Djelokrug rada 
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine Članak 3. 
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08 i 36/09 i članka 56. stavak 3. Statuta Župan i zamjenici župana obavljaju poslove iz 
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik BPŽ" samoupravnog djelokruga Županije koji su im 
br. 10/09), 15. rujna 2009. godine župan Brodsko- zakonom, Statutom Županije, ovim Poslovnikom i 
posavske županije donosi drugim aktima stavljeni u nadležnost. 

POSLOVNIK 
Članak 4. 

o radu župana i zamjenika župana 
Brodsko-posavske županije U obavljanju poslova iz svog djelokruga propisan 

člankom 3. ovog  Poslovnika, župan osobito:
I.  Uvod  

- brine o pravodobnoj pripremi prijedloga 
Članak 1. općih akata i drugih materijala, te upućivanju 

istih na raspravu i usvajanje Županijskoj 
Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i skupštini, 
odlučivanja župana, pripremanje materijala i akata iz - donosi opće i pojedinačne akte iz svoje 
djelokruga župana, osnivanje županovog kolegija, nadležnosti, 
odnosi s javnošću i druga pitanja od interesa za - donosi okvirni godišnji plan i program rada , 
obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga - usmjerava djelovanje upravnih odjela i 
župana i njegovih zamjenika. službi, nadzire njihov rad, te poduzima mjere 

kojima potiče upravna tijela na uredno 
obavljanje poslova iz njihovog djelokruga 
rada, 

ŽUPANIJA
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- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasti u Županiji. 
vlasništvu Županije, te prihodima i 
rashodima, namjenskom i racionalnom 
trošenju proračunskih sredstava za planirane III. Kolegij župana 
izdatke, 

- vodi računa o poštivanju propisa u javnoj Članak 5. 
nabavi, donosi plan javne nabave roba i 
usluga, kao i njegove izmjene i dopune, Ovim Poslovnikom ustrojava se Kolegij župana kao 
odnosno prati i usklađuje nabavu s stručno savjetodavno tijelo u donošenju odluka iz 
osiguranim financijskim sredstvima, donosi nadležnosti župana. 
odluke o raspisivanju javnog nadmetanja, o U sastav kolegija ulaze: 
odabiru ponuditelja, o poništenju nadmetanja 
i sve druge odluke koje proizlaze iz Zakona o - župan, 
javnoj nabavi kao lex specialis, - zamjenici župana, 

- uspostavlja suradnju s općinama i gradovima - pročelnici upravnih odjela i službi, 
u planiranju i financiranju kapitalnih - voditelji ureda. 
projekata u području infrastrukture i po 
potrebi sklapa s istima sporazume i ugovore o 
zajedničkom nastupu i financiranju Članak 6. 
kapitalnih projekata, 

- u ostvarivanju razvojnih projekta Županije Kolegij radi na sjednicama. 
zalaže se za suradnju s nadležnim državnim Sjednice kolegija saziva i predsjedava radom župan. 
institucijama (ministarstvima, fondovima, Župana za vrijeme odsutnosti i spriječenosti za rad 
agencijama, Vladom RH, Hrvatskim zamjenjuje dogovorno jedan od zamjenika župana. 
saborom), 

- kandidira kapitalne projekte Županije u 
programe nadležnih ministarstava, fondova i Članak 7. 
drugih državnih institucija, 

- preuzima pokroviteljstva, Sjednice Kolegija u pravilu sazivaju se pisanim 
- prima izaslanstva domaćih i stranih pozivom s naznakom dnevnog reda, a mogu se 

institucija, sazivati telefonskim putem i e-mailom. 
- odlučuje i potiče uspostavu gospodarske i 

druge suradnje kojima se doprinosi razvoju i 
širenju ugleda Županije, Članak 8. 

- potiče i unapređuje odnose s javnošću putem 
konferencija za tisak, internetske stranice, Ako se sjednice sazivaju telefonskim putem dnevni 
intervjua i drugih obavijesti u elektronskim i red se predlaže i utvrđuje na početku sjednice 
pisanim medijima , kao i na načine propisane Kolegija. 
Zakonom o pravu na pristup informacijama, U prijedlog dnevnog reda Kolegija unose se svi 

- u cilju daljnjeg unapređenja i razvoja predmeti koji su dostavljeni županu na razmatranje i 
demokratskih načela i višestranačja u odlučivanje u skladu s ovim Poslovnikom. 
Županiji, posebno se zalaže za suradnju, Na sjednice se mogu pozivati i sudjelovati u radu 
dogovaranje i usklađivanje aktivnosti s stručni djelatnici upravnih tijela, koji su pripremali 
predsjednikom Skupštine i Skupštinom, materijale ili opće akte o kojima će se raspravljati na 
parlamentarnim političkim strankama, te Kolegiju, kao i druge osobe koje odredi župan. 
zastupnicima u Hrvatskom saboru, 

- osniva stručna radna tijela (stalna i 
povremena), Članak 9. 

- obavlja i sve druge poslove koji proizlaze iz 
nadležnosti župana kao nositelja izvršne Na sjednicama Kolegija vode se skraćeni zapisnici 
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koje potpisuje predsjedatelj i voditelj zapisnika. Članak 13. 

Kolegij župana donosi godišnji okvirni plan i program 
Članak 10. rada koji sadrži: 

Uz prijedlog dnevnog reda članovima Kolegija - naziv općeg akta i materijala, 
dostavljaju se raspravni materijali, kao i nacrti općih - pravni osnov za donošenje općeg akta, 
akata o kojima će se raspravljati i donositi - nositelja stručne pripreme materijala, 
odgovarajući akti. - rok rasprave na sjednicama Županijske 
Izvjestitelji na sjednicama Kolegija po pojedinim skupštine, 
točkama dnevnog reda su pročelnici, odnosno druge rok donošenja općeg akta iz nadležnosti 
osobe koje u suglasnosti sa županom predloži župana, 
pročelnik. - nadležnost odlučivanja (župan, odnosno 

Županijska skupština). 

Članak 11. 
Članak 14. 

Na sjednicama Kolegija razmatraju se i daju stručna 
mišljenja županu i zamjenicima župana o U pripremi plana i programa iz članka 13. sudjeluju 
materijalima i nacrtima akta koje župan upućuje stručne službe županijskih upravnih tijela, te ostale 
predsjedniku Županijske skupštine radi uvrštavanja u javne i druge institucije u čijoj su nadležnosti pitanja 
dnevni red Skupštine u skladu s Poslovnikom koja su predmet obrade materijala. 
Županijske skupštine. 
Na Kolegiju se razmatraju i nacrti općih akata i drugih 
materijala o kojima samostalno odlučuje, odnosno IV. Akti župana 
donosi župan kao nositelj izvršne vlasti. 

Članak 15. 

Članak 12. Župan donosi opće i pojedinačne akte, kada je to 
propisano zakonom, podzakonskim aktima, općim 

Nositelji stručne izrade materijala i akata iste aktima Županijske skupštine i drugim propisima. 
dostavljaju županu putem upravnog tijela u kojem se 
obavljaju poslovi za župana i Skupštinu najkasnije 20 
dana prije upućivanja predsjedniku Skupštine, kada se Članak 16. 
radi o materijalima iz djelokruga Skupštine, a pet dana 
prije održavanja sjednice Kolegija kada se radi o Župan upućuje na javnu raspravu prijedlog odluke i 
pitanjima iz samostalne djelatnosti župana. drugog akta kada je zakonom propisana obveza javne 
Župan materijale i prijedloge akata kao ovlašteni rasprave ili pribavljanja javnog mišljenja građana, a 
predlagatelj dostavlja predsjedniku Skupštine u zakonom i Statutom Županije nije propisana 
rokovima predviđenim Poslovnikom Skupštine. nadležnost Županijske skupštine. 

Iznimno, župan može u suglasnosti s predsjednikom 
Župani jske  skupšt ine  na  samoj  s jednic i  Članak 17. 
Predsjedništva predložiti prijedloge akata i drugih 
materijala radi uvrštavanja u prijedlog dnevnog reda Župan potpisuje sve akte koje donosi kao nositelj 
Županijske skupštine. izvršne vlasti u obavljanju izvršnih poslova. 
Uz materijale i prijedloge općih akata koji se upućuju Akti župana ovjeravaju se pečatom župana. 
Skupštini, župan prilaže u pisanom obliku svoje Izvornici akata župana čuvaju se u nadležnoj stručnoj 
stajalište kao ovlaštenog predlagatelja, prethodno službi, a jedan primjerak obvezno se odlaže u 
usuglašenom na sjednici Kolegija. pismohranu. 
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Članak 18. Članak 21. 

Opći akti koje donosi župan, te akti imenovanja i O javnosti rada župana i njegovih zamjenika brine se 
razrješenja objavljuju se u "Službenom vjesniku Ured za odnose s javnošću, koji priprema analitičke i 
Brodsko-posavske županije". druge stručne podloge i podatke za konferencije za 
Ispravak općeg akta, te drugih akata župana tisak, saziva konferencije za tisak, priprema tekstove 
objavljenih u "Službenom vjesniku Brodsko- priopćenja, održava i ažurira podatke objavljene na 
posavske županije", objavljuju se u istom glasilu. internetskoj stranici Županije. 

Ured obavlja i druge poslove koje mu povjeri župan, 
zamjenici župana i Kolegij župana. 

V. Radna tijela 

Članak 19. VII. Završne odredbe 

Radi davanja mišljenja, prijedloga, te stručnih Članak 22. 
obrazloženja o pitanjima iz djelokruga župana, župan 
može osnivati stalna i povremena radna tijela. Stručne i administrativno-tehničke poslove za Kolegij 
Radna tijela osnivaju se kao odbori, povjerenstva, župana i njegovih zamjenika, odnosno župana kao 
koordinacije, za područje gospodarstva, društvenih nositelja izvršne vlasti osigurava upravno tijelo u 
djelatnosti, za odnose s nacionalnim manjinama, kojem se obavljaju poslovi za župana i Skupštinu. 
vjerskim zajednicama i sl. 
Radnim tijelom iz stavka 1. ovog članka u pravilu 
predsjedavaju zamjenici župana, ovisno o područjima Članak 23. 
za koje se osnivaju, a u sastavu istih su: pročelnici ili 
druge stručne osobe koje predloži pročelnik, a mogu Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a 
sudjelovati i vanjski članovi koje odredi župan objavit će se na web stranici Županije i u "Službenom 
svojom odlukom. vjesniku Brodsko-posavske županije". 

Klasa: 023-01/09-01/220 
VI. Javnost rada Urbroj: 2178/1-11-01-09-1 

Slavonski Brod, 15. rujna 2009. 
Članak 20. 

Župan 
U cilju izvješćivanja javnosti o radu župana i njegovih Danijel Marušić, dr.vet. med. , v.r.
zamjenika, te aktima koje donosi župan:
 
- održava konferencije za tisak najmanje 

jednom u roku tri mjeseca, 
- na internetskoj stranci Županije objavljuje 

opće akte i druge materijale, 
- po potrebi poziva na sjednice Kolegija 

predstavnike medija, 
- daje intervjue novinarima, te sudjeluje u 

emisijama elektronski medija, 
- opće i pojedinačne akte objavljuje u 

"Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije". 

Župan i na druge načine izvješćuje javnost o radu 
izvršne vlasti u Županiji. 
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93. Klasa  :  022-05/09-01/1
Urbroj:  2178/1-11-01-09-1
Slavonski  Brod,  30.  rujna  2009.

Na  temelju  članka  54.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Župan
posavske  županije"  br.  10/09)  i  točke  II:  Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.
Sporazuma  o  osnivanju  Gospodarsko-socijalnog  
vijeća  u  Brodsko-posavskoj  županiji,  Kolegij  
župana  Brodsko-posavske  županije  je  na  1.  
sjednici  održanoj  15.  rujna  2009.  godine,  donijeo

RJEŠENJE
94.

o  razrješenju  članova  i  zamjenika  članova  
Gospodarsko-socijalnog  vijeća  u  

Brodsko-posavskoj  županiji Na  temelju  članka  54.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09)  i  točke  II:  

I. Sporazuma  o  osnivanju  Gospodarsko-socijalnog  
vijeća  u  Brodsko-posavskoj  županiji,  Kolegij  

Razrješuju  se  dužnosti  člana  Gospodarsko- župana  Brodsko-posavske  županije  je  na  1.  
socijalnog  vijeća  u  Brodsko-posavskoj  županiji: sjednici  održanoj  15.  rujna  2009.  godine,  donijeo

1. Marija  Tolić, dipl.oec. RJEŠENJE
2. Miroslav  Čupić, dipl.ing.
3. Zvonimir  Laslo, dipl.ing. o  imenovanju  članova  i  zamjenika  članova  
4. Nikola  Draženović, oec. Gospodarsko-socijalnog  vijeća  u  
5. Franjo Pesić Brodsko-posavskoj  županiji

II. I.

Razrješuju  se  dužnosti  zamjenika  člana  Za  članove  Gospodarsko-socijalnog  vijeća  
Gospodarsko-socijalnog  vijeća  u  Brodsko- u  Brodsko-posavskoj  županiji imenuju  se:
posavskoj  županiji:

1. Miroslav  Čupić, dipl.ing.
1. Davorin  Slišurić, dipl.iur. 2. Marija  Tolić, dipl.oec.
2. Vladimir  Čondić, dipl.ing. 3. Davor  Vlaović, dipl.ing.
3. Vjenceslav  Draženović 4. Stjepan  Bošnjaković, dipl.ing.
4. Željko  Mikulić 5. Zlatko  Aga
5. Robert  Sajfert, dipl.ing.

II.
III.

Za  zamjenike  člana  Gospodarsko-
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  socijalnog  vijeća  u  Brodsko-posavskoj  županiji 

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  imenuju se:
Brodsko-posavske  županije".

1. Davorin  Slišurić, dipl.iur.
2. Zvonimir  Markotić, prof.
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3. Ružica  Vidaković, oec. Klasa  :  022-05/09-01/2
4. Željko  Burazović, dipl.ing. Urbroj:  2178/1-11-01-09-1
5. Klara  Šćuka, dipl.ing. Slavonski  Brod,  30.  rujna  2009.

Župan
III. Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  
Brodsko-posavske  županije".
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- akti  Vijeća: 1. Hrvoje  Andrić  iz  reda  Gradskog  vijeća
2. Roberto  Lujić  iz  reda  Gradskog  vijeća
3. Anto  Rašić  iz  reda  Gradskog  vijeća

98. 4. Ilijana  Vrbat  Pejić  na  prijedlog 
 gradonačelnika
5. Dubravka  Marković,  pročelnica  Upravnog  

Na  temelju  članka  7.  Pravilnika  o  odjela  za  društvene  djelatnosti
načinima  i  uvjetima  pružanja  potpore  studentima  
grada  Slavonskog  Broda  i  članka  36.  Statuta  
grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  II.
Brodsko-posavske  županije"  br.  6/9),  Gradsko  
vijeće  grada  Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  5.  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
sjednici  održanoj  24.  rujna  2009.  godine  donijelo donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
RJEŠENJE

GRADSKO  VIJEĆE
o  imenovanju  članova  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Komisije  za  odabir  studenata
Klasa  :  021-01/09-01/91
Urbroj:  2178/01-07-09-1

I. Slavonski  Brod,  24.  rujna  2009.

Gradsko  vijeće  imenuje  članove  Komisije  Predsjednik
za  odabir  studenata  kako  slijedi: Gradskog  vijeća

Mijo  Golubičić, v.r.

GRAD
SLAVONSKI  BROD

Broj:  13Strana:  1698 »SLUŽBENI  VJESNIK«



99. Klasa  :  021-01/09-01/89
Urbroj:  2178/01-07-09-4
Slavonski  Brod,  24.  rujna  2009.

te  članka  84, 85.  i  86.  Zakona  o  sigurnosti  Predsjednik
prometa  na  cestama  (NN 105/04)  i  članka  36.  Gradskog  vijeća
Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  Mijo  Golubičić, v.r.
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  6/9),  
Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  je  na  
svojoj  5.  sjednici  održanoj  24.  rujna  2009.  godine  
donijelo

ODLUKU 100.

o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  načinu  i  
postupcima premještanja,  blokiranja  i  čuvanja  Na  temelju  članka  31.  Zakona  o  

nepropisno  zaustavljenih,  parkiranih  i  komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  br.  
napuštenih  vozila  s  javnih  površina  na  36/95,  109/95 - Uredba,  21/96 - Uredba,  70/97,  

području  grada  Slavonskog  Broda 128/99,  57/00,  129/00,  59/01,  26/03-pročišćeni  
tekst,  82/04 - Uredba,  178/01  i  38/09)i  članka  36.  
Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  

Članak  1. vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  6/9),  
Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  je  na  

Članak  18.  Odluke  o  načinu postupcima  svojoj  5.  sjednici  održanoj  24.  rujna  2009.  godine  
premještanja,  blokiranja  i  čuvanja  nepropisno  donijelo
zaustavljenih,  parkiranih  i  napuštenih  vozila  s  
javnih  površina  na  području  grada  Slavonskog  ODLUKU
Broda  ("Službeni v jesnik  Brodsko-posavske 
županije"  br.  2/06)  mijenja  se  u  dijelu  Cijene  o  izmjeni  i  dopuni  
premještanja  i  čuvanja  vozila,   te  glasi: Odluke  o  komunalnom  doprinosu

1) premještanje  vozila  i  čuvanje  vozila  na  
određenom  mjestu  do  72  sata 500,00 kn Članak  1.

2) započeto  premještanje  vozila 300,00 kn
U  Odluci  o komunalnom  doprinosu  

i  dodaju  se  nove  cijene  koje  glase: ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
14/01,  13/03,  16/04.  i  8/09)  u  članku  8.  iza  

4) premještanje  terenskih  vozila  i  čuvanje  na  stavka  1.  dodaje  s e nova  alineja  koja  glasi:
određenom  mjestu  do  72  sata 600,00 kn

5) premještanje  kombi  vozila  i  čuvanje  - obveznik  plaćanja  komunalnog  doprinosa  
vozila  na  određenom  mjestu  do  72  sata može  platiti  komunalni  doprinos  u  

700,00 kn obrocima  ukoliko  se  radi  o  vrijednosti  
komunalnog  doprinosa  u  iznosu  većem  od  
5.000.000,00 kn  i  to  20%  odmah  po  

Članak  2. dobivanju  rješenja  o  komunalnom  
doprinosu,  a  ostatak  najduže  u  24  jednaka  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  mjesečna  obroka.
po  objavljivanju  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije".

Članak  2.
GRADSKO  VIJEĆE

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

Na  temelju  članka  5.  stavak  1.  i  stavka  3.,   
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GRADSKO  VIJEĆE Članak  1.
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Na  temelju  članka  2.  Odluke  o  Proračunu  
Klasa  :  363-01/09-01/137 grada  Slavonsog  Broda  za  2009.  godinu  i  članka  
Urbroj:  2178/01-07-09-7 2.  Odluke  o  izvršenju  Proračuna  grada  
Slavonski  Brod,  24.  rujna  2009. Slavonskog  Broda  prihvaća  se  investicija  

(kapitalni  projekt) - izgradnja  zatvorenih  gradskih  
Predsjednik bazena  u  gradu  Slavonskom  Brodu.

Gradskog  vijeća
Mijo  Golubičić, v.r.

Članak  2.

Namjena  investicije  iz  članka  1.  ove  
Odluke  je  izgradnja  kompleksa  zatvorenih  
gradskih  bazena  s  pratećim  sadržajima  na  k.č.br.  

101. 4851/5,  k.o.  Slavonski  Brod  koja  se  nalazi  između  
Dvorane  Vijuš  i  rijeke  Save.

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  Članak  3.
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine  Republike  Hrvatske"  br.  33/01,  60/01,  Planirana  vrijednost  investicije  (kapitalnog  
129/05,  109/07,  125/08.  i  36/09.),  članka  36.  projekta)  iz  članka  1.  ove  Odluke  koja  obuhvaća  
Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  izgradnju  i  opremanje  iznosi
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  6/9),  
članka  2.  Odluke  o  Proračunu  grada  Slavonskog  68.603.000,00 kn
Broda  za  2009.  godinu  i  članka  2.  Odluke  o  PDV 15.778.590,00 kn
izvršenju  Proračuna  grada  Slavonskog  Broda  za  ____________________________
2009.  godinu  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  SVEUKUPNO 84.381.690,00 kn
županije"  br.  19/08.),  Gradsko  vijeće  grada  
Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  5.  sjednici  (osamdesetčetirimilijunatristoosamdesetjednatisuća-
održanoj  24.  rujna  2009.  godine  donijelo šestodevedesetkuna).

ODLUKU
Članak  4.

o  prihvaćanju  investicije  (kapitalnog  projekta)  
izgradnje  i  opremanja  zatvorenih  gradskih  Utvrđuju  se  izvori  sredstava  za  

bazena  u  gradu  Slavonskom  Brodu financiranje  investicije  (kapitalnog  projekta)  iz  
članka  1.  ove  Odluke  kako  slijedi:

Ulaganje  po  godinama

Izvori  financiranja

Kredit

Proračun  grada

Sveukupno  ulaganja

2009.

3.615.643,00

-

3.615.643,00

2010.

17.868.400,00

20.965.882,00

38.834.282,00

2011.

-

20.965.882,00

20.965.882,00

2012.

-

20.965.883,00

20.965.883,00

Ukupno
po izvorima

21.484.043,00

62.897.647,00

84.381.690,00
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Članak  5. objektima  na  prijedlog  gradonačelnika  kako  
slijedi:

Na  temelju  provedenog  postupka  sukladno  
Zakonu  o  javnoj  nabavi  i  ove  Odluke  ovlašćuje  1. Vlado  Krajnović
se  gradonačelnik  na  sklapanje  i  potpisivanje  2. Predrag  Mišetić
ugovora  o  izgradnji  i  opremanju  kompleksa  
zatvorenih  bazena.

Postupak  može  biti  proveden  i  u  više  Članak  2.
natječaja,  a sve  ovisno  o  specifičnosti  izgradnje  i  
opremanja. Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

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

Članak  6.
GRADSKO  VIJEĆE

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". Klasa  : 021-01/09-01/68

Urbroj:  2178/01-07-09-1
GRADSKO  VIJEĆE Slavonski  Brod,  24.  rujna  2009.

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Predsjednik

Klasa  :  400-09/09-01/5 Gradskog  vijeća
Urbroj:  2178/01-07-08-3 Mijo  Golubičić, v.r.
Slavonski  Brod,  24.  rujna  2009.

Predsjednik
Gradskog  vijeća

Mijo  Golubičić, v.r.

103.

Na  temelju  članka  8.  stavak  1.  i  2.  
102. Zakona  o  vatrogastvu  ("Narodne  novine"  br.  

106/99,  117/01,  3/02,  96/03,  139/04-pročišćeni  
tekst. 174/04.  i  38/09.),  članka  12.  stavak  1.  

Na  temelju  članka  18.  Statuta  Ustanove  za  Zakona  o  ustanovama  ("Narodne  novine"  br.  
gospodarenje  športskim  objektima  grada  76/93,  29/97,  47/99.  i  35/08.)i  članka  36.  Statuta  
Slavonskog  Broda  i  članka  36.  Statuta  grada  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Brodsko-posavske  županije"  br.  6/9),  Gradsko  
posavske  županije"  br.  6/9),  Gradsko  vijeće  grada  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  5.  
Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  5.  sjednici  sjednici  održanoj  24.  rujna  2009.  godine  donijelo
održanoj  24.  rujna  2009.  godine  donijelo

ODLUKU
RJEŠENJE

o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  osnivanju  
o  imenovanju  članova  Upravnog  vijeća  Javne  vatrogasne  postrojbe

Ustanove  za  gospodarenje  športskim  grada  Slavonskog  Broda
objektima  na  prijedlog  gradonačelnika

Članak  1.
Članak  1.

Točka  3.  Odluke  o  osnivanju  Javne  
Gradsko  vijeće  imenuje  članove  Upravnog  vatrogasne  postrojbe  grada  Slavonskog  Broda  

vijeća  Ustanove  za  gospodarenje  športskim  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
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9/99),  mijenja  se  na  način  da  se  umjesto  riječi  104.
"Tome  Skalice  br:  2"  stavljaju  riječi  "Vukovarska  
1".

Temeljem  članka  3.  Zakona  o  sigurnosti  
prometa  na  cestama  ("Narodne  novine  Republike  

Članak  2. Hrvatske"  br.  67/08)i  članka  36.  Statuta  grada  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

Točke  11,  14,  16,  25,  26,  31.  mijenjaju  se  posavske  županije"  br.  6/9),  Gradsko  vijeće  grada  
na  način  da  se  umjesto  riječi  "Gradsko  Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  5.  sjednici  
poglavarstvo"  stavlja  riječ  "gradonačelnik"  u  održanoj  24.  rujna  2009.  godine  donijelo
odgovarajućem  padežu.

ODLUKU

Članak  3. o  izmjeni  Odluke  o  osnivanju  Savjeta  za  
sigurnost  prometa  na  cestama  grada  

Točka  23.  mijenja  se  i  glasi:  "Sredstva  za  Slavonskog  Broda
financiranje  redovne  djelatnosti  javne  vatrogasne  
postrojbe  osiguravaju  se  u  Proračunu  grada".

Članak  1.

Članak  4. U  Odluci  o  osnivanju  Savjeta  za  sigurnost  
prometa  na  cestama  grada  Slavonskog  Broda  

Točke  32,  33,  34  i  35.  brišu  se,  a  točka  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
37.  postaje  točka  32. 7/04.),  članak  3.  mijenja s e  i  glasi:

"Savjet  ima  predsjednika  i  12  (dvanaest)  članova.
U  Savjet  po  tri  člana  predlažu:

Članak  5. - Gradonačelnik  (predsjednika  i  dva  člana)
- Policijska  uprava  tri  člana  (od  kojih  je  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  jedan  psiholog  zaposlen  u  PU)
od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Po  jednog  člana  predlažu:
Brodsko-posavske  županije". - Brodsko-posavska  županija

- Udruga  invalida  grada  Slavonskog  Broda
GRADSKO  VIJEĆE - Udruga  autoškola  grada  Slavonskog  Broda

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA - Županijska  uprava  za  ceste  BPŽ
- Hrvatske  ceste d.o.o.-Ispostava  Slav. Brod

Klasa  :  351-04/09-01/80 - Sudski  vještak  za  promet
Urbroj:  2178/01-07-09-2 - Zavod  za  javno  zdravstvo - liječnik.
Slavonski  Brod,  24.  rujna  2009.

Predsjednik Članak  2.
Gradskog  vijeća

Mijo  Golubičić, v.r. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
od  dana objavljivanja u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-03/04-01/116
Urbroj:  2178/01-07-09-18
Slavonski  Brod,  24.  rujna  2009.

Predsjednik
Gradskog  vijeća

Mijo  Golubičić, v.r.
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105. 106.

Na  temelju  članka  2.  Odluke  o  osnivanju  Na  temelju  članka  13.  Odluke  o  javnim  
Povjerenstva  za  ravnopravnost  spolova  grada  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
Slavonskog  Broda  i  članka  35.  Statuta  grada  i  članka  36.  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
posavske  županije"  br.  6/9),  Gradsko  vijeće  grada  6/9),  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  je  
Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  5.  sjednici  na  svojoj  5.  sjednici  održanoj  24.  rujna  2009.  
održanoj  24.  rujna  2009.  godine  donijelo godine  donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Povjerenstva  za  o  imenovanju  članova  Odbora  za  javna  
ravnopravnost  spolova  grada  priznanja  i  nagrade

Slavonskog  Broda
I.

I. Gradsko  vijeće  imenuje  članove  Odbora  
za  javna  priznanja  i  nagrade  kako  slijedi:

Gradsko  vijeće  imenuje  članove  1. Mirko  Duspara, dr.med. - predsjednik
Povjerenstva  za  ravnopravnost  spolova  grada  2. Ilijana  Vrbat  Pejić
Slavonskog  Broda  kako  slijedi: 3. Zoran  Ivanović

4. Mladen  Kvesić  iz  reda  Gradskog  vijeća
1. Slavica  Nikšić  iz  reda  Gradskog  vijeća 5. Stribor  Valenta  iz  reda  Gradskog  vijeća
2. Mario  Rubil  iz  reda  Gradskog  vijeća 6. fra  Domagoj  Šimunović  na  prijedlog 
3. Snježana  Čikardić  na  prijedlog  gradonačelnika
 gradonačelnika 7. Ivica  Kovačević  na  prijedlog 
4. Ružica  Bobovečki  iz  reda  upravnih,  gradonačelnika

stručnih  i d rugih  institucija 8. Vlatko  Blekić  iz  reda  gospodarstvenika
5. Gordana  Matanović  iz  reda  nevladinih 9. Predrag  Goll  iz  reda  javnih  djelatnika  iz  
 udruga  koje s e  bave  pravima  žena. područja  znanosti,  prosvjete,  kulture  i 

drugih  djelatnosti.

II. Pričuvni  članovi:
1. Slavica  Lemaić  iz  reda  javnih  uglednih  

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  građana
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  2. Krunoslav  Eraković  iz  reda  javnih  
Brodsko-posavske  županije". uglednih  građana.

GRADSKO  VIJEĆE II.
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Klasa  :  021-01/09-01/92 donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Urbroj:  2178/01-07-09-1 Brodsko-posavske  županije".
Slavonski  Brod,  24.  rujna  2009.

GRADSKO  VIJEĆE
Predsjednik GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Gradskog  vijeća
Mijo  Golubičić, v.r. Klasa  :  021-01/09-01/93

Urbroj:  2178/01-07-09-1
Slavonski  Brod,  24.  rujna  2009.

Predsjednik
Gradskog  vijeća

Mijo  Golubičić, v.r.
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29. III.

Posebni dio godišnjeg obračuna u okviru bilance 
Temeljem članka 73. Zakona o financiranju izvršenja Proračuna sadrži rashode po korisnicima i 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave po osnovnim i posebnim namjenama.
(“Narodne novine” br. 59/01) i članka 128. Zakona o 
proračunu (“Narodne novine” 96/03), Općinsko 
vijeće općine Bebrina na 3. sjednici održanoj23.rujna  IV.
2009.godine  donijelo je

Sredstva  Ministarstva  mora, turizma, prometa i 
POLUGODIŠNJI OBRAČUN razvitka RH  i sredstva općine udružena su za program 

“Zajednica doma i škole u općini Bebrina”  PSGO SU 
Proračuna općine Bebrina 1, od toga je općina osigurala sredstva iz Proračuna 

 za 2009.godinu općine u iznosu od  83.972,08 kn a ostatak  
Ministarstvo  MTPR. 

OPĆI DIO 
V.

I.
Općina Bebrina nije primala niti davala zajmove u 

Polugodišnjim  obračunom Proračuna općine Bebrina periodu od 1. 1. -30. 6. 2009. godine.
za 2009. godinu utvrđeni su ukupno raspoloživi 
prihodi i primici, i  realizirani rashodi i izdaci i to:

VI.
Ukupniprihodi i primici  1.640.735,00 kn
Ukupni rashodi iizdaci   1.388.812,00 kn Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama 
Ukupni manjak  prihoda i vidljivo je iz priložene tabele: Usporedni pregled 
 primitaka     251.923,00 kn planiranih i ostvarenih prihoda i izdataka Proračuna za 

2009.godinu
II.

Početno stanje žiro-računa općine Bebrina na dan 1. 1. 
2009. godine bilo je 886.085,00. Na dan 30. 6. 2009. 
godine  stanje na žiro-računu iznosi 1.094.657,00 kn.

OPĆINA  BEBRINA
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VII. škola  i  redovnih  studenata  koji  imaju  prebivalište  
na  području  općine  Bebrina  u  iznosu  od  15%  od  

Potraživanja općine Bebrina na dan 30. lipnja 2009. cijene  karte.
godine iznose 992.025,00 kn,  a odnose se na 
potraživanja od zakupnine poslovnih prostora na 
području općine u iznosu 34.374,00 kn, zakup Članak  2.
poljoprivrednog zemljišta u iznosu 161.206,16 kn, te 
spomenička renta u iznosu 1.037,00 kn, porez na Naknada  iz  članka  1.  isplaćivat  će  se  s  
imovinu 36.126,00 kn, komunalni doprinos 18.630,00 pozicije  33 - naknada građanima  i  kućanstvima  u  
kn, komunalna naknada 683.687,00 kn, porez na naravi  (za  učeničke  karte).
korištenje dobara 56.964,32 kn.
Obveze prema dobavljačima  za robu i usluge na dan 
30. 6. 2009. godine iznose 252.520,00 kn. Članak  3.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
VIII. od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
Polugodišnji obračun  zajedno s usporednim 
pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i  izdataka OPĆINSKO VIJEĆE 
bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko- OPĆINE BEBRINA
posavske županije”.

Klasa: 021-05/09-02/36
OPĆINSKO VIJEĆE Urbroj: 2178/02-03-09-1
OPĆINE BEBRINA Bebrina, 23. rujna 2009. godine

Klasa: 400-01/09-01/33 PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2178/02-03-09-1 OPĆINSKOG VIJEĆA
Bebrina, 23. rujna 2009. godine Mijo Belegić, v.r.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.

31.

Na  temelju  članka  43.  Zakona  o  koncesiji 
30. ("Narodne  novine",  broj  125/08),   te  članka  30.  

Statuta  općine  Bebrina  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije",  broj  9/2009),  

Na  temelju  članka  30.  Statuta  općine  Općinsko  vijeće  općine  Bebrina  na  3.  sjednici  
Bebrina  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  održanoj  23. 9. 2009.  godine,  donosi
županije",  broj  9/2009),  Općinsko  vijeće  općine  
Bebrina  na  3.  sjednici  održanoj  23. 9. 2009.  PLAN
godine,  donosi

davanja  koncesija
ODLUKU

o  sufinanciranju  cijene  mjesečnih  karata Članak  1.

Općina  Bebrina  planira  u  narednom  
Članak  1. razdoblju  u  koncesiju  dati  sljedeće  djelatnosti:

Ovom  Odlukom  prihvaća  se  sufinanciranje  
cijene  koštanja  mjesečnih  karti  učenika  srednjih  
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Plan  davanja  koncesija  za  2010.  godinu: 32.

1. Naziv  koncesije:  sakupljanje,  odvoz  i  
odlaganje  komunalnog  otpada Na  temelju  članka  30.  Statuta  općine  

2. Zakonska  osnova  i  posebni  propisi:  čl.  11  Bebrina  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu županije",  broj  9/2009),  Općinsko  vijeće  općine  

3. Vrijeme  na  koje se  daje  koncesija:  10  Bebrina  na  3.  sjednici  održanoj  23. 9. 2009.  
godina godine,  donosi

4. Procijenjeni  prihod  od  naknade  za  
koncesiju  za vrijeme  trajanja  koncesije:  ODLUKU
40.000,00 kn

o usvajanju  Izvješća  o  obavljenom  uvidu  u  
Proračun  i  financijske  izvještaje  općine  

Srednjoročni  (trogodišnji)  plan  razdoblje: 2011.- Bebrina  za  2008.  godinu
2013.  godine

1. Naziv  koncesije:  prijevoz  pokojnika Članak  1.
2. Zakonska  osnova  i  posebni  propisi:  čl.  11.  

Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu Ovom  Odlukom  usvaja  se  Izvješće  o  
3. Vrijeme  na  koje se  daje  koncesija:  5  obavljenom  uvidu  u  Proračun  i  financijske  

godina izvještaje  općine  Bebrina  za  2008.  godinu  koji  je  
4. Procijenjeni  prihod  od  naknade  za  obavio  Državni  ured  za  reviziju  23.  lipnja  2009.  

koncesiju  za  vrijeme  trajanja  koncesije:  godine.
50.000,00 kn.

Članak  2.
Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Ovaj  Plan  stupa  na  snagu  danom  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
OPĆINE BEBRINA

Klasa: 400-01/09-01/32
Klasa: 021-05/09-02/35 Urbroj: 2178/02-03-09-3
Urbroj: 2178/02-03-09-1 Bebrina, 23. rujna 2009. godine
Bebrina, 23. rujna 2009. godine

PREDSJEDNIK 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINSKOG VIJEĆA Mijo Belegić, v.r.
Mijo Belegić, v.r.
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33. B Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina
(višak  prihoda)

Na  temelju  članka  14.  stavak  3.  i  4.  Raspoloživa  sredstva
Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine"  broj  iz  prethodnih  godina -
96/03),  Općinsko  vijeće  općine  Bebrina  na  svojoj  
3.  sjednici  održanoj  23. rujna  2009.  godine  
donijelo  je C. Račun  zaduživanja/financiranja

ODLUKU Primici  od  financijske
imovine  i  zaduživanja -

o  izmjeni  i  dopuni  Proračuna  općine  Bebrina  
za  2009.  godinu Izdaci  za  financijsku

imovinu  i  otplate  zajmova -

I Opći  dio Neto  zaduživanje/Financiranje -

Članak  1. Višak/Manjak+Raspoloživa  sredstva
iz  prethodnih  godina+neto

Proračun  općine  Bebrina  za  2009.  godinu  zaduživanje/Financiranje -
glasi:

A. Račun  prihoda  i  rashoda Članak  2.

Prihodi  i Opći  dio  Proračuna  sadrži  prihode  po  
prihodi  od  prodaje izvorima  i  vrstama  prihoda,   te  rashode  po  
nefinancijske  imovine 4.646.661,00 osnovnim  namjenama  kako  slijedi:

Rashodi  poslovanja
Rashodi  za  
nefinancijsku  imovinu 4.646.661,00

Razlika - Višak/Manjak -
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Članak  4. Klasa  :  400-01/09-01/34
Urbroj:  2178/02-03-09-1

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Bebrina,  23.  rujna  2009.  godine
donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1.  siječnja  
2009.  godine  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  Predsjednik
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". Općinskog  vijeća

Mijo  Belegić, v.r.
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BEBRINA
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33. Članak 4.

Zamjenik općinskog načelnika, ukoliko se 
Na temelju članka 30. Statuta općine Gornja upućuje na službeno putovanje, ima pravo na naknadu 

Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ troškova i dnevnice do visine iznosa propisanih za 
br.10/09) Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 3. korisnike  Državnog proračuna.
sjednici održanoj  24.9.2009.donosi:

 O D L U K U Članak 5.
o naknadi troškova za rad zamjenika 

općinskog načelnika   Sredstva za naknade utvrđene ovom 
Odlukom osiguravaju se u Proračunu općine Gornja 
Vrba.

Članak 1.   Poreze i doprinose na naknadu iz ove Odluke 
snosi općina Gornja Vrba.

Ovom Odlukom o naknadi troškova za rad Isplata iz ove Odluke vrši se mjesečno na 
zamjenika općinskog načelnika općine Gornja Vrba račun korisnika naknade.
uređuje se naknada troškova za rad, uvjeti pod kojima 
mu naknada pripada, način na koji se isplaćuje, kao i 
druga pitanja vezana uz naknadu troškova za rad.  Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
Članak 2. objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.
U smislu članka 1. ove Odluke naknada 

troškova za rad pripada zamjeniku općinskog OPĆINSKO VIJEĆE 
načelnika općine Gornja Vrba za vrijeme za koje OPĆINE GORNJA VRBA 
dužnost ne obavlja profesionalno.

KLASA: 021-05/09-02/1
UR.BROJ: 2178/28-02-09-2

Članak 3. U Gornjoj Vrbi, 27.9.2009.godine

Zamjenik općinskog načelnika ima pravo na Predsjednik 
naknadu troškova za rad u neto iznosu od 1500,00 Općinskog vijeća:  
kuna mjesečno. Josip Marunica, v.r.

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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34. 8. ZDRAVKO  SAUERBORN član
 (predstavnik veterinarske službe) 

Na temelju čl. 5. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(NN br. 174/04, 79/07 i 38/09), te čl. 10. Pravilnika o III.
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja (NN br. 40/08 i 44/08) i članka  30. Statuta   Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan 
općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik Brodsko- snage  Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera za 
posavske županije'' br.10/9.) Općinsko vijeće općine zaštitu i spašavanje općine Gornja Vrba (''Službeni 
Gornja Vrba na 3. sjednici održanoj  24. 9. vjesnik Brodsko-posavske županije'' br.11/06.).
2009.donosi:

ODLUKU IV

o osnivanju i imenovanju   Odluka stupa na snagu danom donošenja a 
Stožera za zaštitu i spašavanje općine objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-

Gornja Vrba posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE 
I.  OPĆINE GORNJA VRBA

  Stožer za zaštitu i spašavanje općine Gornja KLASA: 810-01/09-01/2
Vrba osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti URBROJ: 2178/28-01-09-2
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih U Gornjoj Vrbi, 27.9.2009. god.
resursa općine u slučaju neposredne prijetnje, 
katastrofe i veće nesreće sa ciljem sprečavanja, PREDSJEDNIK  
ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće OPĆINSKOG VIJEĆA: 
nesreće. Josip Marunica, v.r.

II.

 U Stožer za zaštitu i spašavanje općine Gornja 
Vrba imenuje se: 35.

1. SLAVKO POPIĆ, zapovjednik
 (Zamjenik načelnika općine)  Na temelju članka 30. Statuta općine Gornja 

2. LIDIJA RESANOVIĆ,član Vrba,  („Službeni glasnik općine Gornja Vrba“ broj 
(djelatnica općinske uprave) 09/09) Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 

3. MATO ODOBAŠIĆ, član 3. sjednici održanoj  24.9. 2009.godine, donosi:
(predstavnik policijske uprave)

4.  Jadranka Ćorluka, član ODLUKU
 (djelatnik područnog ureda za zaštitu i 
spašavanje)  o dodjeli financijske potpore/pomoći studentima

5. IVAN VULETA,član
(zapovjednik vatrogasne zajednice)

6. dr. LJILJANA MIKEŠIĆ, član Članak 1.
 (predstavnik Doma zdravlja)
7. PAMELA CINDRIĆčlan  Predmet ove Odluke je utvrđivanje uvjeta i 
 (predstavnik komunalnog poduzeća) postupka dodjele mjesečne financijske pomoći/ 
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potpore studentima koji zajedno s roditeljima imaju studenog (za listopad), s time da su studenti obvezni 
prebivalište na području općine Gornja Vrba. dostaviti novu potvrdu visokog učilišta iz članka 2. 
  ove Odluke o upisu najkasnije do isteka listopada 

  Članak 2. 2010. godine.

  Pravo na financijsku potporu/pomoć iz članka 
1. ove Odluke imaju svi redovni studenti koji su   Članak 7.
upisani i pohađaju visoko učilište (sveučilište,fakultet 
ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, Dodjela financijske potpore/pomoći 
veleučilište ili visoku školu), koji imaju prebivalište studentima sa spiska iz članka 4. ove Odluke od 
na području općine Gornja Vrba, uz uvjet da su početka sljedeće akademske godine isplaćivat ce se u 
roditelji podmirili sve obveze prema općini Gornja devet mjesečnih rata u vrijeme trajanja akademske 
Vrba. godine (od listopada do lipnja) do završetka studija, a 

najduže pet godina od početka dodjele, s time da su svi 
studenti obvezni svake godine do kraja listopada 

Članak 3. dostaviti novu potvrdu o upisu. 
Studenti su dužni dostaviti Jedinstvenom 

Postupak ostvarivanja prava na financijsku upravnom odjelu općine obavijest o bilo kakvoj 
potporu/pomoć iz članka 1. ove Odluke studenti promjeni svoga statusa koja bi mogla utjecati na 
ostvaruju dostavom potvrde visokog učilišta iz članka promjenu prava iz ove  Odluke.
2. ove Odluke, preslike osobne iskaznice i popunjenog  
obrasca „zahtjeva za financijsku potporu/pomoć“ koji 
se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Članak 8.
općine Gornja Vrba.

Pravo na financijsku potporu/pomoć mogu 
ostvariti svi studenti iz članka 2. ove Odluke od tada 

Članak 4. kada dostave zahtjev i potrebnu dokumentaciju i ona 
bude prihvaćena od nadležne službe u općini a student 

Temeljem dostavljene dokumentacije i bude stavljen na spisak korisnika iz članka 4. ove 
zahtjeva iz članka 3. ove Odluke Jedinstveni upravni Odluke.
odjel općine sačinjava posebni spisak studenata koji   
ostvaruju traženo pravo i pojedinačno ih obavješćuje o 
tome. Članak 9.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
 Članak 5. a primjenjuje se od 1.10.2009. godine, a objavit će se u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
Iznos financijske potpore/pomoći studentima  

iznosi 400,00 kuna mjesečno,  a isplaćuje se na žiro   OPĆINSKO VIJEĆE 
račun studenta korisnika najkasnije do kraja mjeseca OPĆINE GORNJA VRBA
za prethodni mjesec.
 Klasa:604-01/09-01/1

Ur.broj: 2178/28-02-09-1
Članak 6. Gornja Vrba, 27.9.2009.godine

Dodjela (isplata) financijske potpore/pomoći PREDSJEDNIK
prema ovoj Odluci vršit ce se tijekom tekuće   OPĆINSKOG VIJECA
akademske godine od dana početka primjene iste do   Josip Marunica, v.r.
isplate za mjesec lipanj tekuće godine.

Nastavak isplate vršit će se od mjeseca 
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36. 37.

Na temelju članka  28. Zakona o zaštiti i Na temelju članka28. Zakona o zaštiti i 
spašavanju ( NN br. 83/08), članka 30. Statuta općine spašavanju ( NN br. 83/08), članka 30. Statuta općine 
Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije » br. 09/09), Općinsko vijeće općine Gornja županije » br. 09/09), Općinsko vijeće općine Gornja 
Vrba na svojoj 3. sjednici održanoj 24.9.2009.god. Vrba na svojoj 3. sjednici održanoj 24.9.2009.god. 
donijelo je: donijelo je:

 ODLUKU ODLUKU

o donošenju Plana zaštite i spašavanja općine o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, 
Gornja Vrba materijalnih i kulturnih dobara općine 

Gornja Vrba

  I
I

  Općinsko vijeće općine Gornja Vrba donosi  
Plan zaštite i spašavanja, donijet na temelju  Procjena Općinsko vijeće općine Gornja Vrba 
ugroženosti općine Gornja Vrba, a po prethodno donosiProcjene ugroženost i  s tanovništva,  
pribavljenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i materijalnih i kulturnih dobara općine Gornja Vrba, a 
spašavanje. po prethodno pribavljenoj suglasnosti Državne uprave 

za zaštitu i spašavanje.

II
II

Sastavni dio ove Odluke je:
- Procjena ugroženost i  s tanovništva,  Sastavni dio ove Odluke je:

materijalnih i kulturnih dobara; - Procjena ugroženost i  s tanovništva,  
- Plan zaštite i spašavanja; materijalnih i kulturnih dobara
- Suglasnost Državne uprave za zaštitu i - Suglasnost Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje, Klasa:810-03/09-01/52 od spašavanje, Klasa:810-03/09-01/52 od 
3.7.2009.godine 3.7.2009.godine

III III 

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

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 810-01/08-01/6 KLASA: 810-01/08-01/6
 URBROJ:2178/28-02-09/14 URBROJ:2178/28-02-09/14
 U  Gornjoj Vrbi, 25.9.2009.godine UGornjoj Vrbi, 25.9.2009.godine

Predsjednik Vijeća: Predsjednik vijeća:
 Josip Marunica, v.r. Josip Marunica, v.r.
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38. 1.1.2009. godine bilo je 4.160.701,45 kn, a izdvojeni 
depozit iznosi 715.589,09 kn.
  Stanje novčanih sredstava na žiro-računu 

  Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o Proračuna broj 2491005-1856900007 na dan 
proračunu (“Narodne novine” br. 87/08) i članka 30. 30.6.2009. godine iznosilo je 2.031.977,87 kn, a 
Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik izdvojeni depozit iznosi 715.589,09 kn.
Brodsko-posavske županije” br. 09/2009.), Općinsko   Stanje novčanih sredstava u blagajni iznosi  
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj  3. sjednici 2.305,72 kn.
održanoj  24. rujna  2009. godine, donijelo je

V.
ODLUKU

  Nenaplaćena potraživanja na dan 30. 6. 2009. 
o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o godine iznose 3.300.572,12 kn, od čega se 807.863,00 
izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba kn odnosi na potraživanja od prodaje državnog 

za 2009. godinu poljoprivrednog zemljišta.

OPĆI DIO VI.

I.   Na dan 30. 6. 2009. ukupno nepodmirene 
dospjele obveze iznose 21.840,00 kn.

U Proračunu općine Gornja Vrba u razdoblju 
od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. ostvareni su prihodi u 
iznosu 2.000.049,00 kn. VII.

  Općina Gornja Vrba u izvještajnom razdoblju 
II. nije primala niti davala zajmove.

Ukupni  rashodi utvrđeni prema pozicijama 
Proračuna u navedenom razdoblju iznosili su  VIII.
4.148.307,00 kn.

Tekuća pričuva planirana  Proračunom za 
2009. godinu  korištena  je u iznosu 7.461,00 kn za 

III. nedovoljno planirane rashode za sitan inventar, 
članarinu i održavanje javnih površina.

 Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 
primitaka  i izvršenih rashoda i izdataka daje manjak 
prihoda: POSEBNI DIO

Ostvareni prihodi i primici od 1.1. - 30.6. IX.
2.000.049,00 kn
Izvršeni rashodi i izdaci od 1.1.- 30. 6. 4.148.307,00   Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o 
kn izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba sadrži 
Manjak prihoda i primitaka : 2.148.258,00 kn rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske 

imovine izvršene po  programima, aktivnostima i 
projektima.

IV.

  Stanje novčanih sredstava na žiro-računu 
Proračuna broj 2491005-1856900007 na dan 
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X. KLASA: 400-08/09-01/5
URBROJ: 2178/28-02-09-1

  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Gornja Vrba,  24. rujna  2009. godine
općine Gornja Vrba zajedno s Usporednim pregledom 
planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i  PREDSJEDNIK
izdataka bit će objavljen u “Službenom vjesniku OPĆINSKOG VIJEĆA:
Brodsko-posavske županije”. Josip Marunica, v.r.
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39. GLAVA 09: KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA I KAPITALNA 
ULAGANJA

 Na temelju članka 7. Zakona o proračunu 
(“Narodne novine” br. 87/08) i članka 30. Statuta PROGRAM: IZGRADNJA KOMUNALNE 
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko- INFRASTRUKTURE
posavske županije” br. 09/09), Općinsko vijeće općine PROJEKT: MODERNIZACIJA NOGOSTUPA
Gornja Vrba na 3. sjednici održanoj 24. rujna  2009. 
godine, donijelo je:

2. Pozicija 74. 4214  Ostali nespomenuti 
ODLUKU građevinski objekti  umanjuje se sa 500.000,00 kn na 

470.000,00 kn.
o izmjeni i dopuni Proračuna općine Gornja 

Vrba za 2009. godinu
Članak 2.

Članak 1.            Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit 
će objavljena  u “Službenom vjesniku Brodsko-

           Rashodi posebnog dijela Proračuna općine posavske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 
Gornja Vrba za 2009. godinu mijenjaju se po 2009. godine.
pozicijama kako slijedi:

KLASA: 400-08/09-01/6
GLAVA 01: TEKUĆI PROGRAMI URBROJ: 2178/28-02-09-1
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA Gornja Vrba, 24. rujna 2009.godine
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I 
ADMINISTRACIJA  PREDSJEDNIK

 OPĆINSKOG VIJEĆA,           
AKTIVNOST:OPĆI POSLOVI OPĆINSKE  Josip Marunica, v.r.
UPRAVE
1. Pozicija 13.   3231   Usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja zgrada uvećava se sa 
70.000,00 kn na 100.000,00 kn
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13. jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, te druga pitanja od važnosti za 
ostvarivanje prava i obveza općine Nova Kapela.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, Članak  2.
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) Općinsko vijeće Općina Nova Kapela je temeljna jedinica lokalne 
općine Nova Kapela na 3. sjednici održanoj samouprave u kojoj građani neposredno ili preko 
14.9.2009. donosi izabranih tijela na osnovu zakona i ovog Statuta 

odlučuju o svojim potrebama i interesima lokalnog 
STATUT značaja.

općine Nova Kapela
Članak  3.

Općina Nova Kapela je jedinica lokalne samouprave 
I.  OPĆE ODREDBE na području utvrđenom Zakonom o područjima 

županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Članak  1. Općina Nova Kapela obuhvaća područja 12 naselja 
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni koji predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu 
djelokrug općine Nova Kapela, njegova obilježja, cjelinu, te su povezana zajedničkim interesima 
javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela stanovništva . 
općine Nova Kapela, način obavljanja poslova, oblici 
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, Općinu Nova Kapela čine naselja: Batrina, Bili Brig, 
p rovođenje  re fe renduma u  p i tan j ima  iz  Donji Lipovac, Dragovci, Gornji Lipovac, Magić 
samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, Mala, Nova Kapela, Pavlovci, Seoce, Siče, Srednji 
ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim Lipovac, Stara Kapela. 

OPĆINA
NOVA  KAPELA
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Granica općine ide granicama područja rubnih Članak 8.
katastarskih općina. Javna priznanja općina Nova Kapela su:
Granice općine Nova Kapela mogu se mjenjati samo 
na način i po postupku koji su propisani zakonom. 1. Počasti općine Nova Kapela (Počasni građanin 
Pri svakoj promjeni područja općine Nova Kapela općine Nova Kapela )
predhodno će se tražiti mišljenje stanovnika, te 2. Nagrada općine Nova Kapela za životno djelo 
jedinice. 2. Godišnje nagrade  općine Nova Kapela 

4. Povelje zahvalnosti  općine Nova Kapela

Članak 4.
Općina Nova Kapela je pravna osoba. Članak 9.
Sjedište općine Nova Kapela je u Novoj Kapeli, Trg Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i 
kralja Tomislava 13. oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja 
Tijela (Općinsko vijeće i načelnik ) i Jedinstveni provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se 
upravni odjel imaju pečat. posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Opis pečata iz stavka 3 . ovog članka, način i njihova 
uporaba i čuvanje uređuju se posebnom odlukom koju 
donosi Općinsko vijeće općine Nova Kapela. IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 

LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

II. OBILJEŽJA OPĆINE NOVA KAPELA
Članak 10.

Članak 5. Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
Općina Nova Kapela ima grb, zastavu.  gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se općina Nova Kapela uspostavlja i održava suradnju  s 
općina Nova Kapela i izražava pripadnost općine drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i 
Nova Kapela. inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim 
Način uporabe i zaštita obilježja općina Nova Kapela ugovorima.
utvrđuje se posebnom odlukom  načelnika, u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom .

Članak 11.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 

Članak 6 suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, 
Dan općine Nova Kapela je 12. kolovoza, koji se povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim 
svečano  slavi kao općinski blagdan. jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da 
Zaštitnica općine Nova Kapela je Sveta Klara. 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 7. Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna 
dostignuća i doprinos od osobitog značenja za 
razvitak i ugled općine Nova Kapela, a poglavito za Članak 12.
naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, Sporazum  o suradnji općine Nova Kapela i općine ili 
znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog grada druge države objavljuje se u službenom glasilu.
okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih 
javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su 
tome usmjerene.
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V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom 
organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni 

Članak 13. odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.
Općina Nova Kapela je samostalna u odlučivanju u 
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te  podliježe Članak 16.
samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela općine Općinsko vijeće općine Nova Kapela, može 
Nova Kapela. posebnom odlukom pojedine  poslove iz  

samoupravnog djelokruga općine, čije je obavljanje 
Članak 14. od šireg interesa za građane na području više jedinica 

Općina Nova Kapela u samoupravnom djelokrugu lokalne samouprave prenijeti na  Brodsko-posavsku 
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se županiju, u skladu s njezinim Statutom.
neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu 
Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i 
to osobito poslove koji se odnose na: VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 
- uređenje naselja i stanovanje, GRAĐANA U ODLUČIVANJU
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo, Referendum
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb, Članak 17.
- primarnu zdravstvenu zaštitu, Mještani općine Nova Kapela mogu neposredno 
- odgoj i osnovno obrazovanje, sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima 
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu 
- zaštitu potrošača, sa zakonom i ovim Statutom.
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području , Članak 18 .
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu 
Općina Nova Kapela obavlja poslove iz općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja 
samoupravnog djelokruga sukladno posebnim stanovnika o promjeni područja općine kao i o drugim 
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz pitanjima određenim zakonom.
stavka 1. ovog članka.

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju 
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se referenduma  iz stavka 1. ovog članka može temeljem 
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina 
skladu sa zakonom i ovim Statutom. članova Općinskog vijeća, načelnik, polovina mjesnih 

 odbora na području općine Nova Kapela  i 20% birača 
Članak 15. upisanih u  popis birača općine.

Općina Nova Kapela može organizirati obavljanje 
pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta 
zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili Članak 19.
više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem Referendum se može raspisati  radi razrješenja 
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:
službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički  - kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,
organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s - kada svojim radom prouzroče općini Nova Kapela 
posebnim zakonom. znatnu materijalnu štetu, odnosno štetu u iznosu od 

1% od Proračuna općine Nova Kapela u tekućoj 
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u godini (napomena: za jedinice lokalne samouprave u 
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, kojima 1% od Proračuna iznosi preko 500.000 kuna 
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tada je znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od odnosno na području za koje se raspisuje referendum i 
500.000 kuna i više). upisani su u popis birača.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati 
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Članak 23.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz 
od vijećnika. članka 18. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko 
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju vijeće.
razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može dati 
i 20% birača upisanih u popis birača općine Nova 
Kapela.Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i Članak 24.
potpisan od birača. Postupak provođenja referenduma i odluke donijete 
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih 
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave 
proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
načelnika i njegovog  zamjenika. samoupravu. 
Ako na referendumu nije donesena odluka o 
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi 
referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od Zbor građana
12 mjeseci od dana održavanja prethodnog 
referenduma. Članak 25.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova 
građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz 

Članak 20. djelokruga općine Nova Kapela kao i o drugim 
 Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni pitanjima određenim zakonom.

prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog 
roku od 30 dana od dana prijema prijedloga. članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog 

vijeća i načelnik.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog  za 
raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz 
sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Općinsko stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana 
vijeće je dužno  dati odgovor podnositeljima zaprimanja prijedloga.
najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga. 

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja 
o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana, te 

Članak 21. vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela 
koje raspisuje referendum, područje za koje se 
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje Članak 26.
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u 
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog 
kojima se raspisuje referendum, referendumsko vijeća.
pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o 
kojima će birači odlučivati, te dan održavanja Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana 
referenduma. potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u 

popis birača mjesnog odbora za čije područje je 
sazvan zbor građana.

Članak 22.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a 
imaju prebivalište na području općine Nova Kapela, odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
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Članak 27. poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim 
Mještani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću Statutom.
donošenje određenog akta ili rješavanja određenog 
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća. Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno 

određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz 
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se 
ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
10% birača upisanih u popis birača općine. djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a 

izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su načelnika.
Općinsko vi jeće  dužno je  dat i  odgovor  
podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka 
prijema prijedloga. ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće 

obavlja Općinsko vijeće.

Članak 28.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi Članak 31.
predstavke i pritužbe na rad tijela općine Nova Kapela Općinsko vijeće donosi:
kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan - Statut općine,
odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju - Poslovnik o radu,
radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja - odluku o uvjetima, načinu i postupku 
svojih građanskih dužnosti. gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

općine,
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela općine - Proračun i odluku o izvršenju Proračuna,
Nova Kapela, odnosno pročelnik upravnog tijela - godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,
dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana - odluku o privremenom financiranju
podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. - odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina općine Nova Kapela čija ukupna 
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 
se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno 
općine Nova Kapela, te ukoliko za to postoje tehničke čija je pojedinačna vrijednost veća  od 
pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije 1.000.000 kuna),
(e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net - odluku o promjeni granice općine Nova 
meetingom i chatom). Kapela

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela 
i službi,

VII. TIJELA  općine - donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje 
službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

Članak 29. - osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 
Tijela općine Nova Kapela su Općinsko vijeće i  društva i druge pravne osobe, za obavljanje 
načelnik. gospodarskih, društvenih, komunalnih i 
 drugih djelatnosti od interesa za  općinu, 

- daje prethodne suglasnosti na statute  
1. OPĆINSKO VIJEĆE ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 

osnivanju nije drugačije propisano,
Članak 30. - donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo suradnji s drugim jedinicama lokalne  
lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u samouprave, u skladu s općim aktom i 
okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge zakonom,
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- raspisuje lokalni referendum, - brine se o zaštiti prava vijećnika,
- 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  - obavlja i druge poslove određene zakonom i 

potpredsjednike Općinskog vijeća,  Poslovnikom Općinskog vijeća.
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih 

tijela Općinskog vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu, Članak 34.
- donosi odluku o kriterijima, načinu i Općinsko vijeće čini petnaest ( 15 ) vijećnika.

postupku za dodjelu javnih priznanja i 
dodjeljuje javna priznanja, 

- imenuje i razrješava i druge osobe određene Članak 35.
zakonom, ovim Statutom i posebnim Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se 
odlukama Općinskog vijeća, zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom 

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu udjelu u stanovništvu općine Nova Kapela.
s t av l j en i  u  d j e lok rug  zakonom i  
podzakonskim aktima.

Članak 36.
U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.
predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to 
vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, vijećnik ne prima plaću.
kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s 
za općinu Nova Kapela. O preuzetom pokroviteljstvu posebnom odlukom Općinskog vijeća.
predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 37.
Članak 32. Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji 

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena 

Funkcija predsjednika i potpredsjednika Vijeća je najkasnije tri dana prije zakazanog 
počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. održavanja sjednice Općinskog vijeća i 
Predsjednik i potpredsjednik  imaju pravo na naknadu ovjerena kod javnog bilježnika najranije 
troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća. osam dana prije podnošenja iste,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 
oduzeta, odnosno ograničena poslovna 

Članak 33. sposobnost, danom pravomoćnosti sudske 
Predsjednik Općinskog vijeća: odluke,
- zastupa Općinsko vijeće - ako je pravomoćnom sudskom presudom 
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

Općinskog vijeća, trajanju dužem od šest mjeseci, danom 
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća, pravomoćnosti presude,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u - ako odjavi prebivalište s područja općina 

propisani postupak, Nova Kapela, danom odjave prebivališta,
- brine o postupku donošenja odluka i općih - ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 

akata, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 
- održava red na sjednici Općinskog vijeća, hrvatsko državljanstvo, danom njegovog 
- usklađuje rad radnih tijela, prestanka,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko - smrću.

vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i 

načelnika,
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Članak 38. Članak 40.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje 
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 
nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, 
mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog 
zamjenik, u skladu s odredbama zakona. vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, 
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, 
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na 
podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad 
vijeća u roku od osam dana od dana prestanka Općinskog vijeća.
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata 
prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i 
zahtjeva. standarde dobrog ponašanja predsjednika, 

potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te 
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća 
vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata. (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u 

obavljanju njihovih dužnosti.
Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća 1.1.  RADNA TIJELA
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 

je na dnevnom redu sjednice Vijeća Članak 41.
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi Radna tijela Općinskog vijeća su:

prijedloge akata i podnositi amandmane na - Komisija za izbor i imenovanja,
prijedloge akata - Komisija za Statut i Poslovnik,

- postavljati pitanja iz djelokruga rada - Komisija za financije i Proračun
Općinskog vijeća, - Komisija za pritužbe i žalbe građana

- postavljati pitanja načelniku i zamjeniku - Mandatna komisija.
načelnika,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela 
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u Članak 42.
radnim tijelima kojih je član i glasovati, Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje - izbor  i  razr ješenje predsjednika i  
dužnosti vijećnika, od tijela općine, te u svezi potpredsjednika Općinskog vijeća,
s tim koristiti njihove stručne i tehničke - izbor i razrješenje članova radnih tijela 
usluge. Općinskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba 
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu određenih ovim Statutom i drugim odlukama 
odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u Općinskog vijeća,
radu Općinskog vijeća. - propise  o primanjima vijećnika, te naknade 

troškova vijećnicima za rad u Općinskom 
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao vijeću.
tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za 
koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Članak 43.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena Komisija za Statut i Poslovnik:
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća. - predlaže Statut općine i Poslovnik Općinskog 

vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu 
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Statuta odnosno Poslovnika Općinskog mandata kada se ispune zakonom predviđeni 
vijeća, uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su 

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu zamjeniku vijećnika. 
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim 
sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade 
i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom Članak 47.
vijeću, Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim 

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna 
Statutom. tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz 

djelokrugaOpćinskog vijeća, pripreme prijedloga 
odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u 

Članak 44. svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog 
Komisija za pritužbe i žalbe građana: vijeća.
- razmatra predstavke,pritužbe i prijedloge 

građana što se odnose na rad Općinskog Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih 
vijeća i njegovih radnih tijela, tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama. 

- razmatra prigovore što se odnose na 
obavljanje poslova lokalne samouprave,

- razmatra prigovore što se odnose na 2. NAČELNIK
obavljanje poslova mjesne samouprave,

Članak 48.
Načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti 

Članak 45. općine.
Komisija za financije i Proračun:
- predlaže Općinskom vijeću prijedlog Mandat načelnika traje četiri godine

Proračuna, prijedloge izmjene i dopune 
- obavlja i druge poslove određene ovim U obavljaju izvršne vlasti načelnik:

Statutom. - priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

Općinskog vijeća
Članak 46. - utvrđuje prijedlog Proračuna općine i 

Mandatna komisija: izvršenje Proračuna,
- na konstituirajućoj sjednici obavještava - upravlja nekretninama, pokretninama i 

Općinsko vijeće o provedenim izborima za imovinskim pravima u vlasništvu općine u 
Općinsko vijeće i imenima izabranih skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim 
vijećnika, temeljem objavljenih rezultata aktom Općinskog vijeća,
nadležnog izbornog povjerenstva o - odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
provedenim izborima, nekretnina općine Nova Kapela čija 

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa 
ostavkama na vijećničku dužnost, te o prihoda bez primitaka ostvarenih u godini 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 
počinju obavljati vijećničku dužnost, stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, 

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i 
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno 
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku u skladu sa zakonskim propisima,
dužnost, - upravlja prihodima i rashodima općine,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku - upravlja raspoloživim novčanim sredstvima 
mirovanja mandata vijećnika, na računu Proračuna općine,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku - odlučuje o davanju suglasnosti  za 
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zaduživanje pravnim osobama u većinskom o poslovnim prostorima,
izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o - organizira zaštitu od požara na području 
davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i 
kojih je osnivač općina, poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od 

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za požara 
upravna tijela općine, - usmjerava djelovanje upravnog tijela općine 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih u obavljanju poslova iz samoupravnog 
tijela, djelokruga općine, odnosno poslova državne 

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, uprave, ako su preneseni općini,
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna - nadzire rad upravnog tijela u samoupravnom 

tijela općine, djelokrugu i poslovima državne uprave,
- predlaže izradu Prostornog plana kao i - daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 

njegove izmjene i dopune na temelju drugi ovlašteni predlagatelji,
obrazloženih i argumentiranih prijedloga - obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  
fizičkih i pravnih osoba, mjesnih odbora,

- može povjeriti izradu urbanističkih planova - obavlja i druge poslove predviđene ovim 
uređenja i obavljanja drugih poslova Statutom i drugim propisima.
prostornog uređenja Zavodu za prostorno 
uređenje velikog grada, Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim 

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. 
Prostornog plana, ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za 

- obavlja poslove gospodarenja nekretninama prethodno izvještajno razdoblje.
do osnivanja fonda za gospodarenje 
nekretninama,

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog Članak 49.
pogona, Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za 
ili raspisivanju natječaja za obavljanje ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela općine.
komunalnih djelatnosti,

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 
 komunalnih djelatnosti, Članak 50.

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje 
ili raspisvanju natječaja za obavljanje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine 
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 
sklapa ugovor o povjeravanju poslova, 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. 
komunalnih usluga, ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim 

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. 
P r o g r a m a  o d r ž a v a n j a  k o m u n a l n e  ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka 
infrastrukture i Programu gradnje objekata i zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj 
uređaja komunalne infrastrukture za različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 
prethodnu godinu, dana od dana primitka zahtjeva.

- utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od načelnika 
određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka 
programa društveno poticajne stanogradnje, roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o 

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o istom pitanju.
najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu općine u 
skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća 
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Članak 51. poslovne sposobnosti,
Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog - danom pravomoćnosti sudske presude kojom 
djelokruga općine: je osuđen radi počinjenja kaznenog djela 
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt protiv slobode i prava čovjeka i građanina, 

Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih 
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti međunarodnim pravom,
od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana - danom odjave prebivališta s područja 
otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko jedinice,
vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od - danom prestanka hrvatskog državljanstva,
osam dana o tome obavijestiti  predstojnika - smrću
ureda državne uprave u Županiji, te čelnika Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu 
središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika 
za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
lokalne samouprave, načelnika.

- ima pravo obustaviti od primjene akt 
Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u Ako  mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se 
suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, 
aktima Općinskog vijeća. dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik 

načelnika.

Članak 52.
Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u Članak 56.
slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u 
spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti. slučajevima i u postupku propisanom člankom 19. 

 ovog Statuta.

Članak 53. Ako na referendumu bude donesena odluka o 
Zamjenik  načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat 
članka dužan pridržavati se uputa načelnika. im prestaje danom objave rezultata referenduma, a 

Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika 
Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 

Članak 54. nadležnosti načelnika.
Načelnik i zamjenik načelnika odlučit će hoće li 
dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno. 
Načelnik i zamjenik načelnika dužni su u roku od 8 VIII. UPRAVNA TIJELA
dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu 
obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu općine o Članak 57.
tome hoće li dužnost obavljati profesionalno. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 
Ako načelnik i zamjenik načelnika svoju dužnost ne općine Nova Kapela, utvrđenih zakonom i ovim 
obavljaju profesionalno tada će Općinsko vijeće Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji 
svojom odlukom odrediti pravo na naknadu plaće za su zakonom prenijeti na općinu, ustrojava se 
obavljanje dužnosti i druga prava u skladu sa Jedinstveni upravni odjel.
zakonom.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela 
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 55.
Načelniku i zamjeniku načelnika  mandat prestaje po Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik 
sili zakona: kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski 
- danom podnošenja ostavke, načelnik.
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju 
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Članak 58. Obavljanje određenih djelatnosti općina Nova Kapela 
Jedinstveni upravni odjel u okviru djelokruga može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama 
utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i temeljem ugovora o koncesiji.
nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela 
općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta 
poduzimaju propisane mjere. X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 64.
Članak 59. Na području općine Nova Kapela osnivaju se mjesni 

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi 
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u 
poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je načelniku. odlučivanju o lokalnim poslovima. 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više 
Članak 60. međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na 
osiguravaju se u Proračunu općine Nova Kapela, način i po postupku propisanom zakonom, ovim 
Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, 
zakonom. kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora 

tijela mjesnog odbora.

Članak 61. Mjesni odbor je pravna osoba.
Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom 
upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici. 
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz svog Članak 65.
djelokruga rada, a namještenici obavljaju prateće i Mjesni odbori na području općine Nova Kapela su: 
pomoćne poslove. Batrina, Bili Brig, Donji Lipovac, Dragovci, Gornji 

Lipovac, Magić Mala, Nova Kapela, Pavlovci, Seoce, 
Siče, Srednji Lipovac, Stara Kapela. 

IX. JAVNE SLUŽBE
Područje i granice mjesnih odbora određuju se 

Članak 62. posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se 
Općina Nova Kapela u okviru samoupravnog na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio, te 
djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se odluke.
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na 
području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, 
za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna Članak 66.
služba. Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 

može dati 10 % građana upisanih u popis birača za 
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog 

Članak 63. odbora, organizacije i udruženja građana, te načelnik.
Općina Nova Kapela osigurava obavljanje  djelatnosti 
iz članka 60. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju 
društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog 
vlastitih pogona. se dostavlja u pisanom obliku načelniku.

U trgovačkim društvima u kojima općina Nova 
Kapela ima udjele ili dionice načelnik je član Članak 67.
skupštine društva. Načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka 

prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na 
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način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Članak 72.
Statutom. Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 

predsjednika, 5 do 7 članova.
Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na 
propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit Broj članova Vijeća mjesnog odbora se određuje 
će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  prema broju stanovnika mjesnog odbora.
dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora ima:
Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje Općinskom 
vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od - 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 900 
60 dana od prijema prijedloga. stanovnika

- 9 članova u mjesnom odboru koji ima više od 
900 stanovnika

Članak 68.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran 
podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji 
odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila ima prebivalište na području mjesnog odbora.
mjesnog odbora, te zadaci i izvori financiranja 
mjesnog odbora.

Članak 73.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz 

Članak 69. svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri 
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i godine.
predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj 
rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora. 

Članak 70.
Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s 
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na Članak 74.
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog 
vrijeme od četiri godine. odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom 
Izbornu jedinicu za izbor članova Vijeća  mjesnog radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja 
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i 

odlukama Općinskog vijeća i načelnika.
Postupak izbora članova Vijeća mjesnog odbora 
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća  uz 
shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje Članak 75.
izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, 
samouprave. osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja 

mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih 
akcija kojima se poboljšava komunalni standard 

Članak 71. građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o 
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba 
Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, 
odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora, športa i drugih lokalnih potreba na svom području
odnosno u roku od 30 dana  od dana isteka mandata ili 
raspuštanja Vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne 
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
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Članak 76. Načelnik  može u postupku provođenja nadzora nad 
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti Vijeće 
konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća mjesnog odbora, mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava 
vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti povjerene mu poslove.
predsjednika Vijeća mjesnog odbora, način  
odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad 
mjesnog odbora. XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE 

NOVA KAPELA

Članak 77. Članak 82.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 
dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje koja pripadaju općini Nova Kapela, čine imovinu 
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće. općine Nova Kapela.

Članak 78. Članak 83.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o Imovinom općine upravljaju  načelnik i Općinsko 
potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom 
za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može dobrog domaćina.
sazivati zborove građana.

Načelnik u postupku upravljanja imovinom općine 
Zbor građana može se sazvati i za dio područja donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, 
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, 

načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 
Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili vlasništvu općine. 
član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

Članak 84.
Članak 79. Općina Nova Kapela ima  prihode kojima u okviru 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
odbora  obavljaju upravna tijela općine na način 
propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i Prihodi općina Nova Kapela su:
način rada upravnih tijela općine. - općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim 
odluka Općinskog vijeća,

Članak 80. - prihodi od stvari u vlasništvu  općine i 
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog imovinskih prava,
odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i načelnik. - prihod od  trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu općine, odnosno u 
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka kojima općina ima udjele ili dionice,
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno - prihodi od koncesija,
pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za - novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 
koje se traži  promjena područja. prekršaje koje propiše općina Nova Kapela u 

skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima s Brodsko-

Članak 81. posavskom županijom i Republikom 
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora Hrvatskom, 
obavlja načelnik. - sredstva pomoći i dotacije Republike 

Hrvatske predviđena u Državnom proračunu, 
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- drugi prihodi određeni zakonom. Članak 89.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine 
nadzire Općinsko vijeće.

Članak 85.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja 
iznosi izdataka i drugih plaćanja općine Nova Kapela proračunskih sredstava općine nadzire Ministarstvo 
iskazuju se u Proračunu općine Nova Kapela. financija.

Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti 
raspoređeni u Proračunu i iskazni po izvorima iz kojih XII. AKTI općine
potječu.

Članak 90.
Svi izdaci Proračuna moraju biti utvrđeni u Proračunu Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 
i uravnoteženi s prihodima i primicima. utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, 

Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenju  Proračuna, 
odluke i druge opće akte i zaključke.

Članak 86.
Proračun općine Nova Kapela 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 91.

Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi 
odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za 

Članak 87. to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog 
Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću vijeća.
proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim 
zakonom. 

Članak 92.
Ukoliko se  Proračun za sljedeću proračunsku godinu Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i 
ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće preporuke. 
donosi odluku o privremenom financiranju na način i 
postupku propisanim zakonom, i to najduže za 
razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. Članak 93.

Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 84. 
ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim 

Članak 88. Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada 
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i upravnih tijela. 
primici ili povećaju izdaci utvrđeni Proračunom, 
Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih 
izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. Članak 94.

Jedinstveni upravni odjel općine u izvršavanju općih 
Uravnoteženje Proračuna provodi se izmjenama i akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte 
dopunama Proračuna po postupku propisnom za kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim 
donošenje Proračuna. interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, 
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
Brodsko-posavske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
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primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom XIII. JAVNOST RADA
postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća Članak 99.
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su Rad Općinskog vijeća, načelnika i Jedinstvenog 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, upravnog odjela općine je javan.
povjerene javne ovlasti.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici 
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s 

Članak 95. odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza 
općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u 
skraćenom upravnom postupku. Članak 100.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja - javnim održavanjem sjednica,
pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, - izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 
obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od oblicima javnog priopćavanja,
strane pravnih osoba kojima je općina Nova Kapela - objavljivanjem općih akata i drugih akata u 
osnivač. službenom glasilu Brodsko-posavske 

županije.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i 
načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i 
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako Javnost rada načelnika osigurava se:
posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može - održavanjem  konferencija za medije,
se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. - izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 

oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u 

Članak 96. službenom glasilu Brodsko-posavske 
Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća županije.
u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured 
državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i Javnost rada upravnih tijela općine osigurava se 
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima 
svojem djelokrugu. javnog priopćavanja.

Članak 97. XIV. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
Detaljnije odredbe o aktima općine Nova Kapela i 
postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Članak 101.
Općinskog vijeća. Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u 

obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim 
zakonom. 

Članak 98. Članak 102.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  
u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se 

smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne 
Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, vlasti, te uređuje sprečavanje sukoba interesa između 
osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.
aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom 
objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Strana:  1771Broj:  13 »SLUŽBENI  VJESNIK«



XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 14.

Članak 103.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
trećina vijećnika Općinskog vijeća, načelnik i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
Komisija za Statut, Poslovnik  Općinskog vijeća. br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 

129/05,109/07, 125/08 i 36/09), Općinsko vijeće 
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se općine Nova Kapela na svojoj 3. sjednici održanoj 14. 
predsjedniku Općinskog vijeća. 9. 2009. godine, donosi

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, POSLOVNIK
odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta. Općinskog vijeća općine Nova Kapela

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese 
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj I.    UVODNE  ODREDBE
promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na 
dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest Članak 1.
mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnje 
ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća općine Nova 

Članak 104. Kapela (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta 
općine Nova Kapela  i zakona, uskladit će se  s Članak 2.
odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje                     
pojedino područje u zakonom propisanom roku.        Ovim Poslovnikom se utvrđuje:

1. konstituiranje Općinskog vijeća, početak 
obnašanja vijećničke dužnosti, mirovanje i 

Članak 105. prestanak mandata vijećnika, 
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 2. ostvarivanje prava i dužnosti  predsjednika, 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- potpredsjednika i članova Općinskog vijeća,
posavske županije“. 3. djelokrug, sastav i način rada radnih tijela 
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općinskog vijeća,
općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko- 4. odnosi Općinskog vijeća i drugih tijela 
posavske županije“ br. 17/01). lokalne samouprave,

5. postupak donošenja akata i rasprave o 
OPĆINSKO VIJEĆE pojedinim pitanjima iz djelokruga Općinskog 

OPĆINE NOVA KAPELA vijeća ,
6. poslovni red na sjednicama Općinskog vijeća,

Klasa: 012-03/09-01/01 7. javnost  rada Općinskog vijeća,
Ur.broj: 2178/20-03-09-1 8. obavljanje stručnih, administrativnih, 
Nova Kapela 14.rujna 2009. tehničkih i drugih poslova za potrebe 

Općinskog vijeća i vođenje tih poslova.
Predsjednik Općinskog vijeća

Damir  Ocvirek, v.r.
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II.  KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA, izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na 
POČETAK OBNAŠANJA  VIJEĆNIČKE vijećničku dužnost, o imenima vijećnika koji 
DUŽNOSTI, MIROVANJE I PRESTANAK obnašaju dužnost nespojivu s vijećničkom dužnošću 
MANDATA   VIJEĆNIKA pa im vijećnički mandat miruje, o imenima vijećnika 
                kojima mandat miruje na njihov zahtjev, te o 

Članak 3. zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju 
obnašati vijećničku dužnost.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća             Izabrani vijećnici, koji daju ostavku dužni su 
saziva se na način, po postupku i u rokovima pisanu ostavku ovjeriti kod javnog bilježnika 
utvrđenim zakonim, a Općinsko vijeće je najranije osam dana prije podošenja iste. Pismena 
konstituirano izborom predsjednika Općinskog ostavka člana predstavničkog tijela treba biti 
vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog 
većina članova Općinskog vijeća. održavanja konstituirajuće sjednice Općinskog 
            Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća vijeća.
saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave             Na konstituirajućoj sjednici umjesto 
nadležnog za poslove lokalne i područne ( regionalne ) vijećnika koji su dali ostavku ili stavili mandat u 
samouprave ili osoba koju on ovlasti roku 30 dana od mirovanje, nazočni su zamjenici vijećnika određeni 
dana objave izbornih rezultata. sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih 

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u tijela jedinica lokalne i područne  (regionalne) 
zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati samouprave.  
novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u             Općinsko vijeće zaključkom prihvaća 
roku od 15 dana.  izvješće Mandatnog povjerenstva.
            Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća 
do izbora predsjednika privremeno predsjedava 
najstariji član. Članak 6.
            Predsjedatelj  ima do izbora predsjednika 
Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika             Nakon što Općinsko vijeće prihvati  izvješće 
Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja sjednicom. Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, 
            Nakon izbora predsjednika Općinskog vijeća, pred predsjedateljem Općinskog vijeća ( u daljnjem 
izabrani predsjednik Općinskog vijeća preuzima tekstu: predsjedatelj ), vijećnici daju prisegu. 
predsjedanje sjednicom. Tekst prisege glasi:

            ”Prisežem da ću prava i obveze člana 
Općinskog vijeća općine Nova Kapela obavljati 

Članak 4. savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog 
probitka općine Nova Kapela i Republike Hrvatske  i 

        Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća da ću se u obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća 
bira se Mandatna komisija,  Komisija  za izbor i pridržavati Ustava, zakona i Statuta općine Nova 
imenovanje i predsjednik Općinskog vijeća. Kapela i da ću štititi ustavni poredak Republike 

Hrvatske.
            Pravo podnošenja prijedloga odluka iz stavka 
1. i 2. ovoga članka, na konstituirajućoj sjednici, imaju Svi članovi Vijeća nakon pročitane prisege, 
Komisija za izbor i menovanje, klubovi vijećnika ili izgovaraju riječ « prisežem «.
najmanje jedna trećina vijećnika. Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i 

predaje ga predsjedniku nakon završetka sjednice.

Članak 5.
Članak 7.

   Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj 
sjednici podnosi izvješće Općinskom vijeću o             Općinsko vijeće konstituirano je izborom 
provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima predsjednika na konstituirajućoj sjednici na kojoj je 
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nazočna većina članova Općinskog vijeća. nije mogao biti izabran za člana prestavičkog 
            Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano tijela, danom donošenja odluke Ustavnog 
izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša suda,
domovino”. - ako odjavi prebivalište s područja općine 

Nova Kapela, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
Članak 8. sukladno odredbama zakona kojima se 

uređuje hrvatsko državljanstvo,
            Vi j e ć n i k ,  k o j i  n i j e  b i o  n a z o č a n  - smrću.
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, daje             
prisegu na idućoj sjednici Općinskog vijeća. U slučaju smrti, vijećniku prestaje vijećnički 
            Vijećnik ili zamjenik vijećnika koji nije bio mandat danom smrti.
nazočan sjednici kada je Općinsko vijeće donijelo 
odluku o početku njegovog mandata, prisegu daje na 
idućoj sjednici. Članak 11.

            Vijećniku miruje vijećnički mandat za 
Članak 9. vrijeme dok obnaša dužnost za koju je zakonom 

određeno da je nespojiva s vijećničkom dužnošću, 
            Danom konstituiranja Općinskog vijeća odnosno za vrijeme za koje je stavio vijećnički mandat 
vijećnik počinje obnašati vijećničku dužnost i do dana u mirovanje.
prestanka mandata ima prava i dužnosti vijećnika             Za vrijeme mirovanja vijećničkog mandata, 
utvrđena zakonom, Statutom općine i ovim vijećniku miruju sva prava i dužnosti, ako zakonom ili 
Poslovnikom. ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.
            Zamjenik vijećnika počinje obnašati 
vijećničku dužnost danom kada Općinsko vijeće 
utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta Članak 12.
zamjenjivanja i davanjem prisege.
            Odluke iz stavka 2. ovog  članka objavljuju su             Nakon dane prisege vijećnika, izbora 
u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”. predsjednika Općinskog vijeća, te Komisije za izbor i 

imenovanja, Klub vijećnika koji ima većinu u 
Općinskom vijeću, odnosno koalicija stranaka koja 

Članak 10. ima većinu u Općinskom vijeću, predlaže dnevni red 
radnog dijela konstituirajuće sjednice.

            Vijećniku prestaje vijećnički mandat:

- ako podnese ostavku , danom dostave pisane III.  OPĆA PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
ostavke shodno pravilima o dostavi  
propisanim Zakonom o općem upravnom Članak 13.
postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom             Vijećnik ima prava i dužnosti:
oduzeta,odnosno ograničena poslovna 
sposobnost, danom pravomoćmosti sudske - sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i 
odluke, na njima raspravljati i glasovati,   

- ako je pravomoćnom sudskom presudom - podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u - postavljati pitanja načelniku,
trajanju dužem od 6 mjeseci, danom - sudjelovati na sjednicama radnih tijela i na 
pravomoćnosti sudske presude, njima govoriti, a u radnim tijelima kojih je 

- ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih član i glasovati,
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Članak 18.- prihvatiti izbor koji mu svojim odlukama 
odredi Općinsko vijeće,

            Vijećnik može tražiti da mu upravno tijelo - novčanu naknadu za sudjelovanje u radu na 
općine pruži pomoć u obnašanju njegove vijećničke sjednicama Općinskog vijeća.
dužnosti, prvenstveno u izradi prijedloga koje 
podnosi, u obavljanju poslova i zadaća koje mu je             Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 
povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća, odnosno da odredbama zakona, Statuta općine i ovoga 
mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine Poslovnika.
teme koje su u dnevnom redu sjednice Općinskog ili 
radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i 
objašnjenja.  Članak 14.

            Vijećniku se dostavljaju:
Članak 19.- prijedlozi akata koje donosi Općinsko vijeće,

- zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća,
Klub vijećnika- izvješća, raščlambe i drugi materijali o 

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

Članak 15.
- politička stranka koja ima najmanje tri 

vijećnika,            Vijećniku su dostupni svi službeni materijali, 
- dvije ili više političkih stranaka koje imaju dokumenti i podaci koje se pripremaju ili prikupljaju u 

zajedno najmanje tri vijećnika,radnim tijelima  Općinskog vijeća i upravnim tijelima  
- najmanje tri nezavisna vijećnika,općine a koji se odnose na teme o kojima se raspravlja 

na Općinskom vijeću.
      Vijećnik može biti član samo jednog kluba.
     
       Predsjednik Kluba vijećnika, u pogledu prava Članak 16.
i obveza ima status predsjednika radnog tijela 
Općinskog vijeća.             Predsjednik ili predsjedatelj Općinskog 

vijeća i predsjednik radnog tijela dužan je davati 
vijećniku obavijesti i objašnjenja.

Članak 20.            Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
općine dužan je davati vijećniku obavijesti i 

            Klubovi vijećnika obvezni su o svom obavještenja o radu upravnog tijela općine kojim 
osnivanju izvijestiti predsjednika Općinskog vijeća, rukovodi.
priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima. 
Predsjednik Općinskog vijeća osigurat će u skladu s 
mogućnostima općine klubovima vijećnika, Članak 17.
razmjerno broju članova kluba, prostorne i druge 
tehničke uvjete za rad ( dvoranu za sjednice, prijepis,             Vijećnici su dužni čuvati podatke koje 
umnožavanje, dostavu materijla i drugo).saznaju u obnašanju vijećničke dužnosti a koji, prema 

zakonskim propisima, nose oznaku tajnosti i zato su 
odgovorni prema zakonu.
            Općinsko vijeće može donijeti kodeks o 
etičkom ponašanju vijećnika.
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IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK V. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA      

Opće odredbe                           
Članak 21.

          Članak 24.
  Općinsko vijeće ima predsjednika i 
potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih             Radna tijela Općinskog vijeća su komisije i 
članova Općinskog vijeća. povjerenstva u skladu s ovim Poslovnikom.

            U radnom tijelu Općinskog vijeća raspravlja 
se o prijedlozima i poticajima  za donošenje općih i 

Članak 22. drugih akata, te o drugim pitanjima iz djelokruga 
Općinskog vijeća.

            Predsjednik Općinskog vijeća:             Radno tijelo prati, u okviru svog djelokruga, 
rad općinskog načelnika i drugih tijela  čiji rad nadzire - predstavlja Općinsko vijeće,
Općinsko vijeće sukladno zakonu.- saziva i predsjedava  sjednicama Općinskog 
            Radno tijelo raspravlja o izvješćima tijela i vijeća,
ustanova koja ona na temelju zakona podnese - upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 
Općinskom vijeću. propisani postupak,
            Radno tijelo Općinskog vijeća nakon - predlaže dnevni red sjednice Općinskog 
provedene rasprave zauzima stajalište, odnosno vijeća,
utvrđuje prijedloge akata i o tome izvješćuje Općinsko - brine se o postupku donošenja općih i drugih 
vijeće. 

akata,
            U radnom tijelu raspravlja se o predstavkama  

- usklađuje rad radnih tijela,
i prijedlozima koje građani podnose Općinskom 

- potpisuje opće i druge akte koje donosi 
vijeću. Ako predstavka ili prijedlog građana za 

Općinsko vijeće,
donošenje općih ili drugih akata upućena Općinskom 

- brine se o suradnji Općinskog vijeća i vijeću, predsjednik Općinskog vijeća će je proslijediti 
načelnika, predsjedniku matičnog radnog tijela koje je dužno 

- određuje predstavnike Općinskog vijeća u najkasnije u roku od tri mjeseca izvijestiti podnositelja 
svečanim i drugim prigodama, predstavke ili prijedloga o ishodu predstavke, 

- brine se o zaštiti prava i o ispunjavanju odnosno prijedloga.
dužnosti vijećnika,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i 
ovim Poslovnikom. Članak 25.

            Radi razmatranja drugih pitanja Općinsko 
Članak 23. vijeće može, uz radna tijela osnovana ovim 

Poslovnikom, osnovati i druga radna tijela.
           Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u             Odlukom o osnivanju drugih radnih tijela 
radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja uređuje se njihov naziv, sastav djelokrug i način rada.
poslove iz njegova djelokruga za koje ga on ovlasti.
            U slučaju odsutnosti predsjednika Općinskog 
vijeća ili spriječenosti u obnašanju predsjedničke Članak 26.
dužnosti, njega zamjenjuje potpredsjednik.

            Radno tijelo Općinskog vijeća ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj 
članova.
           Općinsko vi jeće bira  i  razr ješava 
predsjednika, potpredsjednika i članove radnog tijela 
iz reda vijećnika u Općinskom vijeću, ako ovim 
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Poslovnikom nije drugačije određeno.             Ako predsjednik ne sazove sjednicu kad je to 
            Sastav radnog tijela u pravilu odgovara dužan učiniti, sjednicu radnog tijela  Općinskog 
stranačkom sastavu Općinskog vijeća. vijeća sazvat će predsjednik Općinskog vijeća, 
            Mandat predsjednika, potpredsjednika i odnosno vijećnik kojeg predsjednik odredi.
članova radnog tijela traje od dana izbora do dana 
prestanka ili nastupa mirovanja vijećničkog mandata, 
odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je Članak 29.
izabran.

            Radno tijelo Općinskog vijeća može zauzimati 
stajališta o pitanjima iz svog djelokruga samo ako je 

Članak 27. sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a 
odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

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

Članak 28. Članak 32.

            Sjednicu radnog tijela Općinskog vijeća             Radno tijelo Općinskog vijeća  obvezno je o 
saziva predsjednik radnog tijela a dužan ju je sazvati svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i 
najkasnije u roku od 8 dana na osnovi zaključka prijedlozima izvijestiti Općinsko vijeće. Radno tijelo 
Općinskog vijeća ili ako to zatraži predsjednik može izvijestiti o stajalištu manjine svojih članova, a 
Općinskog vijeća ili trećina članova radnog tijela mora kad mišljenja ostanu podijeljena u pogledu 
Općinskog vijeća, uz navođenje pitanja koja treba  prijedloga za rješenje pojedinog pitanja ili kada 
razmotriti na sjednici. pojedini  član radnog tijela traži da se posebno izdvoji 
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njegovo mišljenje. i Poslovnika Općinskog vijeća,
            Kad podnosi izviješće ili prijedlog - obavlja i druge poslove određene ovim 
Općinskom vijeću, radno tijelo određuje izvjestitelja Poslovnikom.
koji će prema zaključku radnog tijela, na vlastiti 
poticaj ili na zahtjev Općinskog vijeća, na sjednici Članak 37.
obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog tijela.

            Komisija za Statut i Poslovnik ima 
predsjednika i četiri člana.

Članak 33.

  Radna tijela Općinskog vijeća surađuju Komisija za izbor i imenovanja
međusobno, a mogu održati zajedničku sjednicu,   te 
Općinskom vijeću podnijeti  i zajedničko izvješće  o Članak 38.
temi rasprave.

            Komisija za izbor i imenovanja:

- priprema i podnosi Općinskom vijeću 
Članak 34. prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, 

potpredsjednika  i članova radnih tijela 
            Radno tijelo Općinskog vijeća može na Općinskog vijeća,
sjednice pozivati znanstvene, stručne i javne - predlaže imenovanje i opoziv predstavnika 
djelatnike i druge osobe radi pribavljanja njihova Općinskog vijeća u određena tijela i udruge,    
mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na - predlaže izbor, imenovanja, razrješenje i 
sjednici. opoziv drugih osoba koje bira, odnosno 
            Radno tijelo Općinskog vijeća može, u skladu imenuje Općinsko vijeće, ako zakonom i 
s ovim Poslovnikom, donijeti poslovnik o svom radu. ovim Poslovnikom nije drugačije određeno,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i 
ovim Poslovnikom.

Posebne odredbe 

Članak 35.
Članak 39.

            Radna tijela Općinskog vijeća su:
Komisija za izbor i imenovanja ima  predsjednika i 

- Komisija za Statut i Poslovnik, četiri člana.
- Komisija za izbor i imenovanja,  
- Mandatno povjerenstvo

- Komisija za financije i Proračun Mandatno povjerenstvo
- Komisija  za pritužbe i žalbe građana

Članak 40.

Komisija za Statut i Poslovnik             Mandatno povjerenstvo:

- predlaže Općinskom vijeću odluku o 
Članak 36. prestanku mandata vijećniku, odnosno 

odluku o mirovanju mandata vijećnika, kada 
            Komisija za Statut i Poslovnik: se ispune zakonom predviđeni uvjeti, podnosi 
- izvješće Općinskom vijeću da su ispunjeni prati i razmatra provedbu Statuta općine,

zakonski uvjeti za početak vijećničkog - rješava sporove u djelokrugu radnog tijela 
mandata zamjeniku vijećnika,Općinskog vijeća,

- obavlja i druge poslove određene ovim - prati provedbu Poslovnika Općinskog vijeća,
Poslovnikom.- predlaže donošenje i promjenu Statuta općine 
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Članak 41. VI.  ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I
 NAČELNIKA

            Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i 
dva člana. Članak 46.

            Općinski načelnik nazočan je sjednicama 
Komisija za financije i Proračun Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, 

sudjeluje u njihovu radu, iznosi stajališta, daje 
Članak 42. obavijesti i stručna objašnjenja, izjašnjava se o 

podnesenim prijedlozima za izmjenu i dopunu općih i 
-     predlaže Općinskom vijeću prijedlog drugih akata ako je za to ovlašten.   

Proračuna općine Nova Kapela, prijedlog              Ako na raspravi nije nazočan općinski 
odluke o izmjenama i dopunama Proračuna načelnik, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra 
općine Nova Kapela, li da je nazočnost općinskog načelnika nužna, 

- obavlja i druge poslove određene ovim raspravu prekinuti ili odgoditi. O tome će Općinsko 
Poslovnikom. vijeće odlučiti bez rasprave. 

            U raspravi u Općinskom vijeću i radnim 
tijelima osim općinskog načelnika, može sudjelovati i 

Članak 43. zamjenik načelnika.
          

             Odbor za financije i Proračun ima 
predsjednika i četiri člana. Članak 47.
  

            O sazvanim sjednicama predsjednik 
Komisija za pritužbe i žalbe građana Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela 

Općinskog vijeća izvješćuju općinskog načelnika.
Članak 44.             Zatražena mišljenja, stajališta i prijedloge 

općinskog načelnika u slučajevima kada ono nije 
- Odbor razmatra predstavke, pritužbe i predlagatelj općinski načelnik je obvezan dostaviti 

prijedloge građana što se odnose na rad Općinskom vijeću do početka rasprave u radnim 
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela tijelima Općinskog vijeća, te odrediti svog 

- razmatra prigovore što se odnose na predstavnika. 
obavljanje poslova lokalne samouprave 

- razmatra prigovore što se odnose na 
obavljanje poslova mjesne samouprave ODGOVORNOST  OPĆINSKOG NAČELNIKA 

- upozorava na mjere što je potrebno poduzeti i OPĆINSKOM VIJEĆU
o istome izvješćuje podnositelja.

Članak 48.

Članak 45.             Općinski načelnik je obvezan najmanje dva 
puta godišnje podnijeti izvješće  Općinskom vijeću o 

Odbor za pritužbe i žalbe građana ima svom radu, o politici koju provodi, u cjelini ili u 
predsjednika i četiri člana. pojedinom području,o izvršavanju zakona i drugih 

propisa, te o drugim pitanjima iz svog djelokruga.
            Općinski načelnik može i na vlastiti poticaj 
podnijeti Općinskom vijeću izviješće o svom radu i o 
stanju u pojedinim područjima.
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Članak 49. Članak 51.

            Općinski načelnik je odgovoran Općinskom Birači upisani u popis birača općine imaju 
vijeću za svoj rad i  odluke koje donosi. pravo Općinskom vijeću predložiti raspisivanje 

Općinski načelnik i njegov zamjenik referendum o pitanju razrješenja općinskog načelnika 
zajenički su odgovorni za odluke koje donose,  a i njegova zamjenika.
osobno su odgovorni za svoje područje rada. Općinsko vijeće je dužno razmotriti 

podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, 
najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema 

Članak 50. prijedloga.

Općinski načelnik i njegov za mjenik mogu se Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog  za 
razrješiti. raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači 

Općinsko vijeće može raspisati referendum o sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Općinsko 
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika u slučaju: vijeće je dužno  dati odgovor podnositeljima 
- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga. 

vijeća,
- kada svojim radom prouzroče općini Nova 

Kapela znatnu materijalnu štetu, odnosno Članak 52.
štetu u iznosu od 1% od Proračuna općine 
Nova Kapela u tekućoj godini (napomena: za Općinski načelnik zastupa općinu .
jedinice lokalne samouprave u kojima 1% od Općinski načelnik odgovoran je središnjim 
Proračuna iznosi preko 500.000 kuna tada je tijelima državne uprave za obavljanje poslova 
znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od državne uprave prenijetih u djelokrug općine. 
500.000 kuna i više). Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju samoupravnog djelokruga općine ima pravo 

referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela 
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. ako ocijeni da je tim aktom povređen zakon ili drugi 
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan propisi, te zatražiti od predstavničkog tijela državne 
od vijećnika.Odluka o raspisivanju referenduma o uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada 
razrješenju općinskog načelnika i njegova zamjenika tijela Općinskog vijeća.
donosi se većinom glasova svih vijećnika Općinskog Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene 
vijeća. Statutom općine u skladu sa zakonom. 

Prijedlog za raspisivanje referenduma o 
pitanju razrješenja načelnika i njegovog  zamjenika 
može dati i 20% birača upisanih u popis birača općine VII  AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Kapela.

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i Opće odredbe
potpisan od birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati Članak 53.
referendum o razrješenju načelnika i njegovog  
zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka             Općinsko vijeće, na temelju prava i ovlaštenja 
mandata načelnika i njegovog  zamjenika. utvrđenih zakonima Republike Hrvatske i ovim 

Ako na referendumu nije donesena odluka o Poslovnikom donosi Statut kao temeljni akt općine, 
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi odluke, povelje, preporuke i zaključke, te daje 
referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od vjerodostojna tumačenja općih akata, odnosno 
12 mjeseci od dana održavanja prethodnog odluka.
referenduma.
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Članak 54. mišjenja ili utvrđivati obveze općinskom načelniku i 
drugim tijelima loklne samouprave. 

            Općinsko vijeće može odlukom, poveljom,           
zahvalnicom ili drugim aktom domaćem ili stranom 
državljaninu ili organizaciji odati priznanje za njihov Članak 59.
rad koji je od osobitog interesa za općinu Nova 
Kapela. Prijedlog priznanja Općinskog vijeća podnosi             Radna tijela Općinskog vijeća mogu, u okviru 
predsjednik Općinskog vijeća. svojega djelokruga, donositi zaključke o svojem radu i 

o radu Jedinstvenog upravnog odjela općine, kojima 
zauzimaju stajališta, izražavaju mišljenja i podnose 

Članak 55. prijedloge.
            Radna tijela Općinskog vijeća donose i druge 

            Odluka se donosi kao akt uređivanja akte u okviru ovlaštenja utvrđenih zakonom i drugim 
unutarnjeg ustrojstva, način rada i odnosa u propisom.
Općinskom vijeću.
            Odlukom, kao aktom ostvarivanja prava Članak 60.
Općinskog vijeća, odlučuje se o izboru, odnosno 
imenovanju, razrješenju i opozivu, o imenovanju u             Tekst općih i drugih akata potpisuje 
određena tijela, o potvrdi akata organizacija i predsjednik Općinskog vijeća.
zajednica ili o davanju suglasnosti na takve akte kad je             Zaključke i druge akte koje donose  radna 
to određeno zakonom, te obavljaju druga zakonom tijela Općinskog vijeća potpisuje predsjednik tijela 
utvrđena prava. koje je donijelo zaključke i druge akte.
            Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi 
od važnosti za građane, pravne osobe i udruge 
građana, utvrđuju njihova prava i obveze, te druga Članak 61.
pitanja od općeg interesa za općinu, kad je to 
propisano zakonom ili Statutom.             Na izvornike općih i drugih akata Općinskog 

vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.
            Pod izvornikom općeg i drugog akta 

Članak 56. Općinskog vijeća razumijeva se onaj  tekst  općeg i 
drugog akta, koji je donesen na sjednici Općinskog 

            Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, vijeća.
način rada i odnosi u Općnskom vijeću ili obavljaju             Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u 
druga opća ovlaštenja donose se u obliku odluke, općini Nova Kapela.
poslovnika ili pravilnika.             O izradi izvornika akata Općinskog vijeća, o 

stavljanju pečata na izvornike tih akata, o čuvanju 
izvornika  i o njihovoj evidenciji brine se Jedinstveni 

Članak 57. upravni odjel općine.

            Preporukom se ukazuje na podnesene 
predstavke i pritužbe o nepravilnostima u radu tijela Članak 62.
koja imaju javne ovlasti s prijedlogom za njihovo 
razrješenje.             Opći akti Općinskog vijeća, vjerodostojno 

tumačenje općih akata, odluke o izboru, odnosno 
Članak 58. imenovanju, razrješenju  i  opozivu dužnosnika koje 

bira ili imenuje Općinsko vijeće,  objavljuju se u 
            Zaključcima Općinsko vijeće utvrđuje “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije” 
stajališta o određenim događajima i pojavama.             Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela daje, 
            Na osnovi ocjene stanja u pojedinoj oblasti na  osnovi izvornika akta Općinskog vijeća, ispravke 
zaključcima se mogu zauzimati stajališta, izražavati pogrešaka u objavljenom tekstu toga akta.
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Članak 63. teza o mogućim normativnim rješenjima, a uz 
potrebna obrazloženja, prethodna rasprava o 

            Ako predsjednik Općinskog vijeća ustanovi razlozima donošenja akta i o osnovnim pitanjima koje 
da podneseni prijedlog akta Općinskom vijeću, treba urediti aktom.
odnosno raščlamba, izvješće ili drugi akt nije             Prijedlog za provođenje prethodne rasprave 
sastavljen u skladu s odredbama ovog Poslovnika, može podnijeti ovlašteni  predlagatelj zakona.
zatražit će od predlagatelja da u određenom roku             Prethodna se rasprava može provesti i na 
postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog sjednici Općinskog vijeća.
Poslovnika.             Nakon provedene prethodne rasprave sva 
            Za vrijeme dok predlagatelj ne otkloni stajališta, mišljenja i prijedlozi dostavljaju se 
nedostatke akta, ne teku rokovi za razmatranje akata predlagatelju koji je obvezan pri izradi prijedloga  
utvrđenih ovim Poslovnikom, a ako nedostaci akta ne akta uzeti ih u  obzir, te posebno obrazložiti one koje 
budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se nije mogao prihvatiti.
prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije 
podnesen Općinskom vijeću.

b) Prijedlog općeg akta 
   Sadržaj prijedloga akta

Postupak donošenja općih i drugih akata Općinskog 
vijeća Članak 68.
a) Pokretanje postupka

            Prijedlog općeg akta sadrži:
Članak 64.

- zakonsku osnovu donošenja akta, 
            Postupak donošenja općih i drugih akata - ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju 
pokreće se dostavom prijedloga akata predsjedniku urediti aktom, te posljedice koje će 
Općinskog vijeća. donošenjem akta proisteći,

- ocjenu i izvore potrebnih sredstava za 
provođenje akta,

Članak 65. - tekst prijedloga akta, s obrazloženjem,

- tekst odredbi važećeg akta a koji se mijenjaju, 
            Pravo predlagati akte ima svaki vijećnik u 

odnosno dopunjuju ako se predlaže izmjena 
Općinskom vijeću, klubovi vijećnika  u Općinskom 

ili dopuna akta.
vijeću, radna tijela Općinskog vijeća.

            Uz prijedlog akta predlagatelj može dostaviti i 
odgovarajuću dokumantaciju, posebice stručna 
mišljenja, i druge akte kojima obrazlaže svoj 

Članak 66.
prijedlog.

            Predlagatelji akata, mogu se prilikom 
ukazivanja na potrebu donošenja određenog akta, 

Članak 69.
pozivati i na predstavke ili prijedloge koje,  u skladu 
sa zakonom imaju pravo podnositi građani, a u svom 

            Tekst prijedloga  općeg akta sadrži rješenja u 
sadržaju ukazuju na potrebu donošenja ili izmjene 

obliku pravnih odredbi.
pojedinog akta.

            Pojedina se rješenja mogu predložiti 
alterantivno, s potrebnim obrazloženjima svake od 
predloženih alternativa.

Članak 67.
            U obrazloženju prijedloga akta daje se 
objašnjenje pojedinih odredbi  koje sadrži prijedlog 

            Općinsko vijeće može posebnim zaključkom 
akta.

odrediti da se u radnim tijelima provede, na osnovi 
prikaza stanja u pojedinim područjima, te izloženih 
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c) Podnošenje i upućivanje prijedloga             Matično radno tijelo će razmotriti mišljenja, 
primjedbe i prijedloge koje su mu dostavila druga 

Članak 70. radna tijela koja su razmatrala prijedlog. U izvješću 
koje podnosi Općinskom vijeću, matično radno tijelo 

            Postupak donošenja akta pokreće se u obliku izražava  i svoje stajalište o mišljenju, primjedbama i 
prijedloga akta s tekstom prijedloga akta, a mora prijedlozima tih radnih tijela.
sadržavati sve sastojke iz članka 68. ovog Poslovnika.
 
           Predlagatelj akta obvezan je izvijestiti Članak 75.
predsjednika Općinskog vijeća tko će u radnim 
tijelima i u Općinskom vijeću davati obavještenja i             Izvješća se radnih tijela upućuju predsjedniku 
objašnjenja, odnosno potrebna obrazloženja o Općinskog vijeća, koji ih dostavlja predlagatelju 
podnesenom prijedlogu akta. akata, predsjednicima radnih tijela i vijećnicima.

Članak 71. Članak 76.

            Predsjednik Općinskog vijeća upućuje             Radno tijelo,kad razmotri prijedlog akta, 
primljeni prijedlog akta predsjednicima svih radnih određuje izvjestitelja koje će na sjednici Općinskog 
tijela, svim vijećnicima,  načelniku. vijeća izlagati stajališta, mišljenja i primjedbe, te 

obrazlagati prijedloge tog tijela.

d) Razmatranje prijedloga u radnim tijelima
Rasprava o prijedlogu akta na sjednici Općinskog 

Članak 72. vijeća

            Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici Članak 77.
Općinskog vijeća, predsjednik matičnog radnog tijela 
i Odbora za Statut i Poslovnik dužni su prijedlog akta             O prijedlogu za donošenje akta Općinsko 
uvrstiti u dnevni red sjednice radnog tijela i provesti vijeće će raspravljati najkasnije u roku 30 dana od 
raspravu. podnošenja prijedloga predsjedniku Općinskog 
            Radna tijela izjašnjavaju se o svim vijeća.
elementima prijedloga akta, a Komisija za Statut i             Rasprava o prijedlogu obuhvaća uvodno 
Poslovnik i o zakonskim osnovama akta. izlaganje predlagatelja, raspravu o pojedinostima koja 

uključuje i raspravu o tekstu prijedloga odluke, 
raspravu o stajalištima radnih tijela koja su razmatrala 

Članak 73. prijedlog, raspravu o podnijetim prijedlozima za 
izmjenu, te  odlučivanje o prijedlozima za izmjenu i 

            Ako se prijedlogom akta stvaraju materijalne donošenje akta.
obveze, Općinsko vijeće ne može odlučivati o 
prijedlogu akta prije nego  utvrdi da se za ispunjenje 
tih obveza mogu osigurati financijska sredstva. Članak 78.

            Predlagatelj akta, odnosno predstavnici koje 
Članak 74. on odredi osim usmenog izlaganja na početku 

rasprave imaju prava davati objašnjenja, iznositi 
            Kad razmotri prijedlog akta, matično radno mišljenja i izjašnjavati se o iznesenim mišljenjima, 
tijelo podnosi svoje izvješće Općinskom vijeću s primjedbama i prijelozima tijekom cijele rasprave.
mišljenjem, primjedbama i prijedlozima iznesenim u             Usmeno izlaganje na početku  rasprave može 
tijeku njegovog razmatranja. podnijeti samo predlagatelj ili jedan od predstavnika. 
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            Predlagatelj akta, odnosno predstavnici koje postupku podnosi se  predsjedniku Općinskog vijeća 
on odredi, može povući prijedlog akta do zaključenja najkasnije do utvrđivanja dnevnog reda na sjednici. 
rasprave. Predsjednik Općinskog vijeća bez odgađanja upućuje 

prijedlog da se akt donese po hitnom postupku 
predsjednicima radnih tijela, svim vijećnicima, 

Članak 79. općinskom načelniku ako nije predlagatelj.

            Izvjestitelj radnog tijela koje je razmotrilo 
prijedlog akta može iznositi mišljenja, primjedbe i Članak 84.
prijedloge koje je zauzelo radno tijelo.

            O prijedlogu iz članka 83. ovog Poslovnika 
odlučuje se  prilikom utvrđivanja dnevnog reda na 

Članak 80. početku sjednice, a može se odlučivati i tijekom  
utvrđivanja dopune dnevnog reda.

            Općinski načelnik može zatražiti riječ             Ako predsjednik Općinskog vijeća nije unio u 
tijekom cijele rasprave u Općinskom vijeću i kada prijedlog dnevnog reda sjednice prijedlog da se akt 
prijedlog akta nije podnio. donese po hitnom postupku, a prijedlog je podnesen u 

rokovima i na način određen ovim Poslovnikom, na 
zahtjev predlagatelja akta, akt se uvrštava u dnevni 

Članak 81. red, a nakon toga odlučuje se o prijedlogu za hitni 
postupak.

            Na sjednici Općinskog vijeća o prijedlogu             Ako ne bude prihvaćen prijedlog za hitni 
akta, vodi se u pravilo objedinjeno, opća rasprava i postupak, akt za koji se predlagalo donošenje po 
rasprava o pojedinostima. hitnom postupku donosi se na način za redovno 

donošenje akta Općinskog vijeća.

Članak 82.
Prijedlozi za izmjenu i dopunu prijedloga akata

            Opća rasprava o prijedlogu akta vodi se na 
način da vijećnici iznose svoja mišljenja o osnovnim Članak 85.
pitanjima koje treba urediti aktom, o zakonskom 
ovlaštenju da se predloženi odnosi urede aktom i o             Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga 
opsegu i načinu uređivanja tih odnosa. akta podnosi se pisano s obrazloženjem.
            Rasprava o pojedinostima vodi se na  taj             Pravo podnošenja prijedloga za izmjenu i 
način što se raspravlja i o tekstu prijedloga akta. dopunu imaju ovlašteni predlagatelji akata.
            Po završenoj raspravi i odlučivanju o 
prijedlozima za izmjenu, odlučuje se o donošenju 
akta. Članak 86.

            Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta 
Donošenje akata po hitnom postupku upućuje se predsjedniku Općinskog vijeća do kraja 

rasprave na sjednici Općinskog vijeća.
Članak 83.  

            Iznimno, akt se može donijeti po hitnom Članak 87.
postupku, samo kada to zahtijevaju interesi obrane i 
drugi osobito opravdani razlozi, odnosno kada je to             Predsjednik Općinskog vijeća odmah 
nužno radi sprečavanja ili otklanjanja većih posljedica dostavlja podnesene prijedloge za izmjenu i dopunu 
i poremećaja. akata vijećnicima, predlagatelju akata  i Vijeću kada 
            Prijedlog da se akt donese po hitnom ono nije predlagatelj akata.
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Članak 88.             O prijedlozima se glasuje prema redosljedu 
članaka prijedloga akata na koje se odnose.

            Iznimno, ako se većina nazočnih vijećnika s             Ako je na jedan članak prijedloga akta 
tim složi, vijećnik može podnijeti prijedlog za podneseno više prijedloga za izmjenu i dopunu o 
izmjenu i dopunu prijedloga akta i na samoj sjednici u prijedlozima za izmjenu i dopunu se glasuje po 
tijeku rasprave, u pisanom ili usmenom obliku uz redosljedu koji odredi  predsjedatelj Općinskog 
prethodno obrazloženje. vijeća, bez rasprave.

            Ako je na jedan članak prijedloga akta 
podneseno više prijedloga za izmjenu i dopunu 

Članak 89. identičnog sadržaja, glasuje se samo o prvom od njih.
            Ako se za isti članak prihvati  više prijedloga 

            Ako su podneseni prijedlozi takve naravi da za izmjenu i dopunu koji se međusobno isključuju  
bitno mijenjaju ili odstupaju od prijedloga akta, prihvaćen je prijedlog za izmjenu i dopunu koji je po 
Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi redosljedu posljednji prihvaćen.
kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za 
pripremu prije odlučivanja.
            Glasovanje o prijedlozima za izmjenu i Članak 92.
dopunu akata će se odgoditi ako to zatraži predstavnik 
predlagatelja i općinski načelnik, neovisno je li on             Prijedlog za izmjenu i dopunu  prihvaćen na 
predlagatelj akta. sjednici Općinskog vijeća, postaje sastavni dio 

prijedloga akta o kome se odlučuje.

Članak 90.
Vjerodostojno tumačenje akata 

            O prijedlozima za izmjenu i dopunu 
izjašnjava se predlagatelj i općinski načelnik, Članak 93.
neovisno je li predlagatelj akta ili  ne.
            Izjašnjavanje prema stavku 1. ovoga članka je             Prijedlog za davanje vjerodostojnog 
u pravilu usmeno. tumačenja akta može podnijeti ovlašteni predlagatelj 
            Nakon očitovanja predlagatelja o pojedinom akta.
prijedlogu na očitovanje predlagatelja može se 
osvrnuti samo podnositelj prijedloga, a njegov govor 
ne može trajati dulje od 2 minute. Članak 94.

            Prijedlog za davanje vjerodostojnog 
Članak 91. tumačenja akta podnosi se predsjedniku Općinskog 

vijeća, a mora sadržavati naziv akta, naznaku odredbe 
            Prijedlog, koji je podnesen u roku iz članka za koju se traži tumačenje i razloge za to.
85. ovoga Poslovnika, postaje sastavnim dijelom             Predsjednik Općinskog vijeća upućuje 
prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje: prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja akta 
- ako ga je podnio predlagatelj akta općinskom načelniku radi ocjene njegove 
- ako se s prijedlogom suglasio predlagatelj osnovanosti.

akta.             Općinski načelnik je dužan, u roku od 15 
dana, dostaviti mišljenje predsjedniku Općinskog 

        Ako vijećnik zatraži da se o pojedinom vijeća.
prijedlogu iz stavka 1. ovoga  članka posebno             Ako općinski načelnik ne dostavi mišljenje u 
izjašnjava, o tom se prijedlogu glasuje odvojeno. propisanom roku smatrat će se da je suglasno s 
            Ako prijedlog akta nije podnijelo Vijeće, o prijedlogom za davanje vjerodostojnog tumačenja.
prijedlogu s kojim se nije suglasilo Vijeće  glasuje se 
odvojeno.
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Članak 95. Članak 98.

            Ako utvrdi da je prijedlog osnovan, općinski             Na pitanja upućena općinskom načelniku 
načelnik će utvrditi prijedlog teksta vjerodostojnog odgovara načelnik.
tumačenja koji sa svojim izvješćem podnosi             
Općinskom vijeću.
            Ako općinski načelnik ocijeni da prijedlog za Članak 99.
davanje vjerodostojnog tumačenja nije osnovan, ono 
će o tome izvijestiti Općinsko vijeće koje povodom Općinski načelnik dužan je odgovoriti na 
toga izvješća donosi odluke. postavljeno pitanje na istoj sjednici na kojoj je 

vijećničko pitanje postavljeno ili navesti razloge zbog 
VII   VIJEĆNIČKA PITANJA kojih ne može odgovoriti.

            Odgovor na postavljeno pitanje, u pravilu 
Članak 96. traje dvije minute a ako je to zbog složenosti pitanja 

potrebno, odgovor može trajati do četiri minute.
            Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 
općinskom načelniku i njegovu zamjeniku o stanju u 
pojedinim područjima društvenog života, te o Članak 100.
izvršavanju zakona, općih i drugih akata Općinskog 
vijeća. Općinski načelnik kome je postavljeno 
            Vijećnička pitanja mogu se postavljati vijećničko pitanje, može odbiti odgovor na 
usmeno i u pisanom obliku. Vijećnik je dužan navesti postavljeno pitanje ako se to pitanje ne odnosi na 
kome upućuje vijećničko pitanje. njegov rad ili na poslove iz njegova djelokruga.

Usmena vijećnička pitanja Članak 101.

Članak 97.             Ako je odgovor povjerljive naravi, općinski 
načelnik može predložiti da odgovori neposredno 

            Usmena pitanja općinskom načelniku, vijećniku  ili na zatvorenoj sjednici  radnog tijela  u 
odnosno vijećnici mogu postavljati na sjednicama čijem je djelokrugu to pitanje.
Općinskog vijeća.
            Redosljed za postavljanje pitanja određuje se 
prema redosljedu prijave vijećnika, koji žele postaviti Pisana vijećnička pitanja
vijećničko pitanje.
            Vijećnik može postaviti tri pitanja. Ono mora Članak 102.
biti kratko i jasno formulirano i upravilu takvo da se na 
njega može odgovoriti odmah bez pripreme.             Vijećnici mogu, posredovanjem predsjednika 
            Nakon dobivenog odgovora vijećnik može Općinskog vijeća, postavljati vijećnička  pitanja u 
iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pisanom obliku a nakon dobivenog odgovora i 
pitanje. dopunska vijećnička pitanja.
            Vijećnik, koji nije postavio vijećničko pitanje 
nema pravo tražiti riječ da bi odgovorio na navod koji 
je u odgovoru na vijećničko pitanje iznio općinski Članak 103.
načelnik.
            Postavljanje pitanja ne može trajati duže od             Vijećničko pitanje mora bit postavljeno u 
dvije minute. skladu s odredbama ovog Poslovnika.

            Ako postavljeno pitanje nije u skladu s 
odredbama Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća 
će pozvati vijećnika da svoje pitanje uskladi s 
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odredbama Poslovnika. Ako vijećnik ne uskladi svoje najmanje jednom u tri mjeseca.
pitanje s odredbama ovoga Poslovnika, predsjednik             Na obrazloženi zahtjev najmanje jedne 
Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti općinskom trećine vijećnika predsjednik Općinskog vijeća dužan 
načelniku i o tome će izvijestiti vijećnika. je sazvati sjednicu Općinskog vijeća u roku od 15 dana 

od dana kad zaprimi zahtjev.
            Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne 

Članak 104 sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, 
. sjednicu će sazvati općinski načelnik u daljnjem roku 

            Pisani odgovor na pitanje postavljeno u od 15 dana.
pisanom obliku daje se u roku od 30 dana od dana kada 
je pitanje dostavljeno općinskom načelniku. U istom 
roku općinski načelnik će odgovoriti na usmeno Članak 108.
postavljeno pitanje, ako vijećnik nije dobio odgovor 
na sjednici Općinskog vijeća ili je zatražio pisani             S jednicu Općinskog vi jeća  saziva  
odgovor. predsjednik Općinskog vijeća.
            Ako općinski načelnik ne može odgovoriti u 
roku iz stavka 1. ovoga članka dužan je, preko 
predsjednika Općinskog vijeća izvijestiti vijećnika o Članak 109.
razlozima zbog kojih to ne mogu učiniti i vremenu 
kada će dostaviti odgovor.             Kada Općinsko vijeće redovito zasjeda, 

sjednice Općinskog vijeća održavaju se jednom u tri 
mjeseca a ako je to potrebno i češće.

Članak 105.             Za redovite sjednice dostavlja se vijećnicima 
prijedlog dnevnog reda 5 dana prije održavanja 

            Općinski načelnik dostavlja pisani odgovor sjednice a za svaku točku dnevnog reda određuje se 
vijećniku na vijećničko pitanje posredovanjem izvjestitelj.
predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik             Iznimno, predsjednik Općinskog vijeća 
Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim može, u slučajevima kada je neophodno donijeti 
vijećnicima. pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju 

drugi osobito opravdani razlozi, sazvati sjednicu 
Općinskog vijeća u roku kraćem od 5 dana, a dnevni 

Članak 106. red za tu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici.

            Ako općinski načelnik ne odgovori na 
vijećničko pitanje prema članku 107. ovoga Članak 110.
Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća će na kraju 
vremena određenog za postavljanje vijećničkih             Ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije, 
pitanja, izvijestiti vijećnike o pitanjima na koja sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi 
općinski načelnik nije dostavio odgovor u propisanom utvrđeni dnevni red, a redni broj sjednice određuje se u 
roku i zahtijevati da se u roku od 8 dana dostavi nizu za sjednice koje se održavaju redovitom i 
odgovor. izvanrednom  zasjedanju, tijekom jednog saziva 
   Općinskog vijeća.
VIII POSLOVNI RED NA SJEDNICAMA
 OPĆINSKOG VIJEĆA

Dnevni red
Sazivanje sjednice

Članak 111.
Članak 107.

            Dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
            Općinsko vijeće zasjeda po potrebi, a predlaže predsjednik Općinskog vijeća.
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            Ako je dnevni red sjednice predložen u             Na sjednici može  održati govor i državni 
pisanom obliku uz poziv za sjednicu, predsjednik dužnosnik kao gost, na poziv predsjednika Općinskog 
Općinskog vijeća može na samoj sjednici mijenjati vijeća.
prijedlog dnevnog reda, na način što će iz 
predloženoga dnevnog reda izostaviti i pojedine teme Članak 114.
ili dopuniti dnevni red novim termama. Tako 
izmijenjen i dopunjen dnevni red dostavlja se             Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego 
vijećnicima u obliku konačnog prijedloga dnevnog što zatraži i dobije riječ od predsjedatelja sjednice.
reda.             Prijave za govor podnose se neposredno prije 
            Na predloženi dnevni red, koji je upućen uz početka rasprave.
poziv za sjednicu, vijećnik ili drugi predlagatelj akta          
može podnijeti pisani prigovor najkasnije jedan dan 
prije zakazane sjednice Općinskog vijeća. Pisani Članak 115.
prigovor na predloženi dnevni red može se podnijeti 
ako predsjednik Općinskog vijeća nije uvrstio u             Predsjedatelj daje vijećnicima riječ po 
prijedlog dnevnog reda teme koje su upućene u redosljedu kojim su se prijavili.
postupak na način propisan ovim  Poslovnikom. Ako             Neovisno o redosljedu vijećnik može dobiti 
je prigovor opravdan, tema se uvrštava u dnevni red riječ kada želi govoriti o povredi                 
bez rasprave. Poslovnika, kada želi ispraviti navod za koji drži da je 
            Na sjednici Općinskog vijeća, vijećnik ili netočan, te za repliku.
drugi predlagatelj akta može podnijeti prigovor samo             Govornika može opomenuti ili prekinuti u 
na one točke dnevnog reda koje nije sadržavao govoru samo predsjedatelj. Predsjedatelj se brine da 
prijedlog dnevnog reda upućen uz poziv za  sjednicu govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
ili koje su izostavljene u konačnom prijedlogu 
dnevnog reda a bile su sadržane u prijedlogu dnevnog 
reda upućenog uz poziv za sjednicu. Članak 116.
            O podnesenim prigovorima na izmjene 
dnevnog reda odlučuje se na sjednici bez rasprave.             Vijećniku koji želi govoriti o povredi 

Poslovnika predsjedatelj daje riječ čim je ovaj zatraži. 
Govor tog vijećnika ne može trajati dulje od jedne 

Članak 112. minute, a vijećnik odmah mora navesti članak 
Poslovnika o čijoj povredi govori. Predsjedatelj je 

            Dnevni red sjednice Općinskog vijeća dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje.
utvrđuje se, u pravilu, na početku sjednice.             Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio 
            Predsjednik Općinskog vijeća dužan je netočan navod, predsjedatelj će mu dati riječ čim 
predložiti dopunu dnevnog reda kada to traži, tijekom završi govor onoga koji je iznio navod. Vijećnik se u 
sjednice, u pisanom ili usmenom obliku 1/3 ukupnog svom govoru mora ograničiti na ispravak, u 
broja vijećnika Općinskog vijeća. protivnom će mu predsjedatelj oduzeti riječ, a 

vijećnikov govor ne može trajati dulje od dvije 
minute.

Predsjedanje i sudjelovanje             Ako vijećnik zatraži riječ da bi odgovorio na 
navod iz izlaganja prethodnog govornika ( replika ), 

Članak 113. predsjedatelj će mu dati riječ čim završi govor onoga 
koji je navod iznio. Replika vijećnika, odnosno govor 

            Sjednici Općinskog vijeća predsjeda na repliku ne mogu trajati dulje od dvije minute. 
predsjednik Općinskog vijeća, a kad je on odsutan ili 
spriječen, sjednici predsjeda potpredsjednik 
Općinskog vijeća. Članak 117.
            Sjednici, kao gosti mogu sudjelovati  svi oni 
koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.             Govornik može govoriti samo o temi o kojoj 
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se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. - se u svom govoru ne drži teme o kojoj se 
           Ako se govornik udalji od teme dnevnog reda, raspravlja,
predsjedatlj će ga opomenuti da se drži dnevnog reda. - govori, a nije dobio odobrenje predsjedatelja,
            Ako se govornik i poslije drugog  poziva ne - svojim upadicama ili na drugi način ometa 
drži teme dnevnog reda, predsjedatelj će mu oduzeti govornika,
riječ. U tom slučaju vijećnik više ne može sudjelovati - se javi za povredu Poslovnika ili ispravak 
u raspravi o toj temi dnevnog reda. netočnog navoda, a započne  govoriti o drugoj 

temi za koju nije dobio riječ,

- omalovažava ili vrijeđa predsjedatelja ili 
Članak 118. druge vijećnike,

- svojim ponašanjem odstupa od općih pravila 
            Vijećnik u raspravi, u pravilu, može govoriti 

ponašanja u  Općinskom vijeću,
najdulje 10 minuta a predstavnici klubova 15 minuta. 

- na drugi način remeti red na sjednici.
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može 
odlučiti da pojedini predstavnik kluba ili vijećnik 
može govoriti i dulje.

Članak 121.
            Vijećnik koji se prijavio za govor i nije bio 
nazočan u vijećnici kada je pozvan, gubi pravo 

            Opomena s oduzimanjem riječi izriče se 
govoriti o temi dnevnog reda za koju se prijavio.

vijećniku koji i nakon izricanja opomene svojim 
            Nakon što svi vijećnici koji su se prijavili za 

govorom ili ponašanjem nastavi kršiti odredbe 
raspravu završe svoj govor, predstavnici klubova 

Poslovnika zbog čega mu je već izrečena opomena.
vijećnika mogu ponovno tražiti i tada mogu govoriti 

            Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se 
najviše 5 minuta neovisno o tome je li predstavnik 

vijećniku i kada svojim govorom vrijeđa hrvatski 
kluba vijećnika već sudjelovao u raspravi o toj temi 

narod, vjerske zajednice i nacionalne manjine.
dnevnog reda.
             Prije donošenja odluke, Klub vijećnika ili 1/3 
vjećnika može zatražiti stanku od 5 minuta.

Članak 122.
             Da bi se glasovalo o prijedlogu pojedinog 
vijećnika potrebna je da ga podrže najmanje tri 

            Vijećniku se izriče stegovna mjera udaljenja 
vjećnika. 

sa sjednice Općinskog vijeća kada je svojim 
ponašanjem toliko narušio red i prekršio odredbe 
ovoga Poslovnika o radu na sjednici da je daljnje 

Održavanje reda i stegovne mjere
održavanje sjednice dovedeno u pitanje.
            Stegovna mjera udaljenja sa sjednice može se 

Članak 119.
izreći za vrijeme trajanja  rasprave i odlučivanja o 
jednoj ili više točaka dnevnog reda ili za dan kada mu 

            Red na sjednici osigurava predsjedatelj.
je izrečena stegovna mjera udaljenja sa sjednice.

            Za remećenje reda na sjednici predsjedatelj 
            Kada je vijećniku izrečena stegovna mjera 

može vijećniku izreći stegovne mjere:
udaljenja sa sjednice Općinskog vijeća, vijećnik je 

- opomenu,
dužan odmah napustiti sjednicu, a ako to ne učini, 

- opomenu s oduzimanjem riječi,
predsjedatelj mu može izreći stegovnu mjeru u 

- udaljenja sa sjednice.
dvostrukom trajanju.
            Ako se vijećnik niti nakon izricanja mjere iz 

            Stegovne mjere iz stavka 2. ovoga članka su 
stavka 3. ovoga članka, ne udalji sa sjednice, 

izvršne i o njima se ne vodi rasprava.
predsjedatelj će prekinuti sjednicu i naložiti da se 
vijećnik udalji iz dvorane za sjednicu. U tom slučaju 
predsjedatelj može zatražiti od nadležnih 

Članak 120.
redarstvenika da vijećnika udalji iz dvorane.
            P r e d s j e d a t e l j  m o ž e  o d  n a d l e ž n i h   

            Vijećniku se izriče opomena ako:
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redarstvenika zatražiti da vijećniku, kojemu je obavještenja o drugim prethodnim pitanjima.
izrečena mjera udaljenja sa sjednice, onemogući 
ulazak u dvoranu dok traje stegovna mjera.

Članak 128.

Članak 123.             Poslije utvrđivanja dnevnog reda prilazi se na 
raspravu o pojedinim temama dnevnog reda i to redom  

            Protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice koji je utvrđen u dnevnom redu.
Općinskog vijeća  vijećnik ima pravo prigovora.             Rasprava o pojedinim temama iz utvrđenog 
            Prigovor se podnosi predsjedniku Općinskog dnevnog reda vodi se bez obzira na broj nazočnih 
vijeća najkasnije u roku  od 24 sata od izricanja vijećnika.
stegovne mjere, a predsjednik ga upućuje svim             U raspravi o temama utvrđenog dnevnog 
vijećnicima. reda, svoja stajališta mogu iznijeti  i predstavnici 
            Predsjedatelj unosi prigovor u dnevni red za klubova vijećnika s tim da u redosljedu govornika 
prvu iduću sjednicu. imaju prednost.
            Odluku o prigovoru Općinsko vijeće donosi 
većinom glasova nazočnih vijećnika bez rasprave, 
time da pravo govora ima samo vijećnik koji je podnio Članak 129.
prigovor.

            Na sjednici se o svakoj temi utvrđenoga 
dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, 

Članak 124. osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se 
odlučuje bez rasprave.

            Općinsko vijeće može po prigovoru:             Na prijedlog predsjedatelja o dvije ili više 
- potvrditi izrečenu stegovnu mjeru, točaka utvrđenog dnevnog reda može se provesti 
- ukinuti stegovnu mjeru. objedinjena rasprava.
            Odluka Općinskog vijeća je konačna.

Članak 130.
Članak 125.

            Predsjedatelj zaključuje raspravu kada utvrdi 
            Predsjedatelj može zatražiti da se iz dvorane da nema više prijavljenih govornika.
udalji svaki slušatelj koji narušava red. U tom slučaju             Predsjedatelj zaključuje sjednicu, u pravilu, 
predsjedatelj može od nadležnih redarstvenika kada se iscrpi utvrđeni dnevni red sjednice.
zatražiti udaljenje iz dvorane slušatelja ili posjetitelja 
koji narušava red na sjednici.

Odlučivanje

Tijek sjednice Članak 131.

Članak  126.             Za donošenje odluka na sjednici Općinskog 
vijeća potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u 

            Prije početka sjednice vijećnici se upisuju u slučajevima kada je zakonom ili ovim Poslovnikom 
evidenciju nazočnih sjednici. drukčije određeno.

            Prigodom svakog odlučivanja, u pravilu, 
predsjedatelj utvrđuje broj nazočnih.

Članak 127.

            Nakon otvaranja sjednice predsjedatelj daje 
potrebna objašnjenja u vezi s radom sjednice i 
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Članak 132. Članak 134.

            Odluke, rezolucije, zaključke i druge akte             Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje je li 
Općinsko vijeće donosi većinom glasova, ukoliko je pojedina odluka dobila potrebnu većinu glasova i 
na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina objavljuje rezultat glasovanja.
vijećnika osim ako zakonom i ovim Poslovnikom nije Na zahtijev jednog vijećnika,  koji zatraži  
drukčije određeno. provjeru glasovanja, presjedatelj nalaže brojenje i 
            Većinom glasova svih vijećnika Općinsko ponovno objavljuje rezultat glasovanja.  Provjera 
vijeće donosi: glasovanja mora se zatražiti prije nego što 

predsjedatelj utvrdi da je pojedina odluka donesena.- Statut općine,

- Proračun općine,

- Obračun Proračuna općine,
Članak 135.- Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća,
            Tajno glasovanje provodi se glasačkim - Poslovnik Općinskog vijeća,
listićima. Glasački listići su iste veličine, boje i oblika 

- Odluku o zaduživanju i davanju jamstava,
i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.

- Odluku o raspisivanju referenduma o 
            Na glasačkom listiću prezimena kandidata 

razrješenju općinskog načelnika i njegova 
navedena su abecednim redom.

zamjenika

Glasovanje
Članak 136.

Članak 133.
            Predsjedatelju kod tajnog glasovanja pomaže 
i određeni broj vijećnika.

           Glasovanje na sjednici je javno, osim ako 
            Vijećnici koji pomažu predsjedatelju u 

Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju 
provođenju tajnog glasovanja predaju vijećnicima 

glasuje tajno.
glasačke listiće. Predaju glasačkog listića bilježi na 

            Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili 
popisu vijećnika zapisničar na sjednici Općinskog 

poimeničnim glasovanjem.
vijeća zaokruživanjem rednog broja ispred imena 

            Poimenično glasovanje provodi se kada to 
vijećnika kojemu pripada glasački listić.

zatraži klub vijećnika ili predlagatelj akta.
            Glasovanje dizanjem ruke provodi se na 
način da predsjedatelj prvo poziva vijećnike da se 

Članak 137.
izjasne tko je “za” prijedlog, zatim tko je “protiv” 
prijedloga,   te tko se “uzdržao” od glasovanja. 

            Glasačka kutija i mjesto gdje će se postaviti 
            Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se “za” 

određuje predsjedatelj.
ili “protiv”.

            Gasovanju kod svake glasačke kutije 
            Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, 

prisustvuje jedan od vijećnika izabranih da pomažu 
ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 

predsjedatelju.
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih 
vijećnika, predsjedatelj može  odmah konstatirati da 
je amandman  odbijen.

Članak 138.
            Poimenično glasovanje provodi se tako da 
svaki prozvani vijećnik ustane i izgovara “za” ili 

            U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se 
“protiv” prijedloga, odnosno “uzdržan”.

prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
           Vi jećnike proziva i  glasove broj i  
predsjedatelj.
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Članak 139. IX    IZBOR  I  IMENOVANJA

            Vijećnik može glasovati samo jednim Članak 142.
glasačkim listićem, i to osobno.
            Vijećnik glasuje tako da na glasačkom listiću             Općinsko vijeće bira, odnosno imenuje 
zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za koga dužnosnike Općinskog vijeća i u  određena tijela i 
glasuje. organizacije,   te ostale institucije na temelju 
            Glasački listić na kojem je zaokružen redni prijedloga ovlaštenih predlagatelja.
broj ispred imena većeg broja kandidata od broja koji 
se bira smatra se nevažećim.
             Nevažeći je i nepopunjeni glasački listić, kao Članak 143.
i listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno 
glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa              Prije početka glasovanja, predsjedatelj 
sigurnošću  utvrditi za koje je kandidate glasovao izvješćuje vijećnike o načinu glasovanja i o načinu 
vijećnik. utvrđivanja rezultata izbora i imenovanja, odnosno 

razrješenja i opoziva.

Članak 140.
Članak 144.

            Nakon što su nazočni vijećnici predali 
glasačke listiće i nakon što je predsjedatelj objavio da             Ako se ne može utvrditi koji su kandidati 
je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje izabrani, odnosno imenovani zbog toga što su dva ili 
rezultata glasovanja u dvorani u kojoj se održava više kandidata dobili jednak broj glasova, glasovanje 
sjednica. se ponavlja samo za, te kandidate.
            Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi 
predanih glasačkih listića. Članak 145.
            Rezultat glasovanja utvrđuje predsjedatelj u 
nazočnosti vijećnika koji su mu pomogli kod             Ako prilikom glasovanja potrebnu većinu ne 
glasovanja. dobije broj kandidata koji se bira, glasovanje se 

ponavlja za kandidate koji nisu dobili potrebnu 
većinu.

Članak 141.             U prvom ponavljanju glasovanja ne mogu 
sudjelovati kandidati koji su dobili manje od petine  

            Predsjedatelj  objavljuje rezultate izbora i glasova nazočnih vijećnika.
imenovanje na istoj sjednici  na kojoj je provedeno             U drugom ponavljanju glasovanja ne mogu 
tajno glasovanje. sudjelovati kandidati koji su dobili manje od trećine 
            Predsjedatelj objavaljuje koliko je vijećnika glasova nazočnih vijećnika.
od ukupnog broja vijećnika primilo glasačke listiće,             Ako ni u drugom ponovljenom glasovanju 
koliko je vijećnika ukupno glasovalo,  koliko je bilo pojedini kandidat ne dobije potrebnu većinu, 
nevažećih glasačkih listića, te koliko je vijećnika prijedlog za izbor tog kandidata skida se s popisa 
glasovalo za izbor, odnosno imenovanje pojedinog preloženih kandidata.
kandidata.
            Iza toga predsjedatelj proglašava koji su 
kandidati izabrani ili imenovani. Članak 146.

            Predsjednik i potpredsjednik Općinskog 
vijeća, te predsjednici, potpredsjednici i članovi 
radnih tijela Općinskog vijeća, biraju se na vrijeme do 
isteka vijećničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja.
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            Razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća i zapisničar.
Općinskog vijeća mogu predložiti klubovi vijećnika 
ili najmanje 1/3 vijećnika.
            I zbor,  imenovan je ,  t e  r az r ješen je  Članak 151.
predsjednika, potpredsjednika i članova  radnih tijela 
Općinskog vijeća obavlja se na prijedlog Odbora za             Izvornici zapisnika sjednica Općinskog 
izbor i imenovanja  ili na prijedlog najmanje 1/5 vijeća čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu 
vijećnika. općine a nakon isteka mandata Općinskog vijeća 

pohranjuju se u pismohrani općine.

Članak 147.
Članak 152.

            Prijedlog kandidata za izbore i imenovanja, 
odnosno razrješenja i opozive Općinskom vijeću O radu sjednice Općinskog vijeća vodi se i 
podnosi Odbor za izbor i imenovanje ako zakonom ili fonogramski zapisnik koji sadrži potpun tijek 
ovim Poslovnikom nije propisnao da prijedlog sjednice. Službenici Jedinstvenog upravnog odjela 
kandidature za izbor ili imenovanja, odnosno dužni su općinskim vijećnicima na njihov zahtjev 
prijedlog za razrješenje i opoziv podnosi drugo tijelo omogućiti uvid u prijepis tonske snimke sjednice. 
ili određeni broj vijećnika. Fonogramski zapisnik sjednice čuva se u 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Nova Kapela a 
nakon isteka mandata Općinskog vijeća pohranjuju se 

X.   ZAPISNICI u pismohrani općine

Članak 148.
XI   JAVNOST  RADA

            O radu na sjednici vodi se zapisnik.
            Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu Članak 153.
sjednice,  sudjelovanju u raspravi, te o donesenim 
odlukama. Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela 
            U zapisnik se unosi  i rezultat glasovanja o je javan.
pojedinoj temi.             Općinsko vijeće izvješćuje javnost o radu 

Općinskog vijeća i odlukama koje je donijelo,  kao i o 
     temama o kojima je raspravljalo.

Članak 149.             Prijedlozi akata Općinskog vijeća, odnosno 
akti Općinskog vijeća mogu se u cijelosti objaviti u 

            Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice sredstvima javnog priopćavnja ili kao posebne 
iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice. publikacije.
            O osnovanosti primjedbe na zapisnik  
odlučuje se na sjednici bez rasprave.
Ako se primjedba prihvati obavit će se u zapisniku Članak 154.
odgovarajuća izmjena.
            Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe,             Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni 
odnosno zapisnik o kojemu su suglasno s prihvaćenim dokumenti i materijali Općinskog vijeća koji, u skladu 
primjedbama obavljene izmjene, smatra se s posebnim propisima, nose oznaku tajnosti.
usvojenim.             Vijećnik ne smije, na sjednici, iznositi 

podatke iz dokumenata navedenih u stavku 1. ovoga 
članka.

Članak 150.

            Usvojeni zapisnik potpisuju predsjedatelj 
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Članak 155.             Tiskovnu konferenciju može održati i radno 
tijelo na temelju odluke radnog tijela ili predsjednika 

            Sjednica ili pojedini dio sjednice radnih tijela radnog tijela, odnosno predsjedatelja radnog tijela.
Općinskog vijeća mogu se na temelju odluke radnog             Tiskovnu konferenciju može održati i klub 
tijela održati bez nazočnosti javnosti. vijećnika.

Članak 156.
XI  OBAVLJANJE STRUČNIH, 

            Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja ADMINISTRATIVNIH, TEHNIČKIH I 
imaju pravo pratiti rad Općinskog vijeća i njegovih DRUGIH  POSLOVA ZA POTREBE 
radnih tijela i izvješćivati javnost o njihovom radu. OPĆINSKOG VIJEĆA      
            Na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća  
može se odlučiti da izvjestitelji tiska i drugih sredstava Članak 159.
javnog priopćavanja mogu sudjelovati sjednici i ako 
se na njoj raspravlja o nekom pitanju bez prisustva             Jedinstveni upravni odjel općine Nova 
javnosti. O takvom pitanju mogu izvjestitelji tiska i Kapela obavlja stručne, administrativne, tehničke i 
drugih sredstava priopćavanja davati za javnost samo druge poslove za potrebe Općinskog vijeća.
one obavijesti za koje se to na sjednici odluči. Na 
sjednici se može odlučiti da se obavijesti o takvom 
pitanju mogu davati tek nakon isteka određenog roka. XII   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Sjednicama Općinskog vijeća i njegovim radnim 
tijelima mogu nazočiti i građani. Predsjednik Članak 160.
Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela može 
ograničiti broj građana koji  sudjeluju u radu sjednice             Na dan stupanja na snagu ovoga Poslovnika 
zbog prostornih uvjeta i održavanje reda na prestaje važiti Poslovnik općine Nova Kapela od 
sjednicama. 15.9.2005.g.

Članak 161.
Članak 157.

            Ovaj Poslovnik stupa na snagu osam dana 
            Radi pružanja pomoći i stvaranja povoljnih nakon objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-
uvjeta za rad predstavnika tiska i drugih oblika posavske županije”.
priopćavanja u Općinskom vijeću, osigurava im se 
pravovremena dostava materijala i uvjeti za praćenje OPĆINSKO VIJEĆE
rada na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela, OPĆINE NOVA KAPELA
razgovori s predstavnicima predlagatelja ili s                                                                                                                    
dužnosnicima u Općinskom vijeću i drugi kontakti s Klasa:012-04/09-01/01
izvjestiteljima. Urbroj:2178/20-03-09-1

Nova Kapela, 14. rujna  2009. godine. 

Članak 158. PREDSJEDNIK 
Damir Ocvirek, v.r.

            Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja 
javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih 
tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za 
druga sredstva priopćavanja.
            Konferencija za tisak održava se na temelju 
odluke predsjednika Općinskog vijeća ili na temelju 
odluke Općinskog vijeća.
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15. C.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE I
Na temelju  članka 109.  Zakona o proračunu  MOVINE I ZADUŽIVANJA 262.462

("Narodne novine" broj 87/08)  i članka 29. Statuta  IZDACI ZA FINANCIJSKU  
općine   Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko- IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA   58.488
posavske županije" broj 17/2001) , Općinsko vijeće  
općine Nova Kapela  na  3. sjednici održanoj   N ETO 
14.rujna  2009. godine ,  donijelo je ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 203.974

POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA 
IZ   PRETHODNIH  GODINA+ NETO 

o izvršenju   Proračuna općine Nova Kapela  ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -174.382
za 2009.godinu

Članak 2.
Članak 1.

Sredstva u iznosu od 679.523 kuna čine  višak 
prihoda  nad rashodima  prenesenim iz prošle 

Polugodišnjim   obračunom   Proračuna  2008.godine.
općine Nova Kapela  ostvareni su :

Članak 3.
A.RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Općina Nova Kapela u 2009.godini zadužila 
PRIHODI POSLOVANJA 1.985.772 se kod Slatinske banke d.d. Slatina za kapitalnu 
PRIHODI OD PRODAJE  investiciju  rekonstrukcija i dogradnja zgrade općine 
NEFINANCIJSKE IMOVINE        3.000 Nova Kapela u  iznosu od 1.378.941 kunu  u 
UKUPNI PRIHODI 1.988.772 izvještajnom razdoblju.

RASHODI 1.903.359
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU Članak 3.
IMOVINU 1.143.292
UKUPNI RASHODI 3.046.651 Stanje novčanih sredstva na žiro računu 
RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK            -1.057.879 Proračuna i blagajni  na dan 30.6.2009. godine  iznosi 

125.341   kuna.

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 
PRETHODNIH GODINA Članak  4.
(VIŠAK/MANJAK PRIHODA I 
REZERVIRANJA ) Ostvarenje Proračuna općine Nova Kapela za 

razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2009.godine bilo 
VIŠAK PRIHODA  je kako slijedi :
IZ PRETHODNE GODINE 679.523 Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 

od 2.251.234 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 

od 3.105.139 kuna.
Razlika između ostvarenih prihod i primitaka 

i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna općine Nova 
Kapela za prvo polugodište 2009.godine u iznosu od 
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853.905 kuna predstavlja negativan financijski Nova Kapela za 2009.godinu stupa na snagu osam 
rezultat, odnosno manjak prihoda  nad rashodima. dana od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije”.

Članak 5. OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA

Izvješće o ostvarenim  prihodima i izvršenim 
izdacima Proračuna općine Nova Kapela za razdoblje Klasa : 400-01/09-01/03
od 1.siječnja do 30.lipnja 2009.godine po vrstama Ur.broj: 2178/20-03-09-6
prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka , te po Nova Kapela, 14.9.2009.
ekonomskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikacji  
sastavni je dio ovog  obračuna Proračuna. PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA                                               
Damir Ocvirek, v.r.

Članak 6.

Ovaj polugodišnji obračun Proračuna općine 
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16. 3. Javni poziv i predlaganje kandidata za izbor
    članova Savjeta

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima Članak 4.
mladih (NN broj 23/07.), Općinsko vijeće općine 
Nova Kapela na 3. sjednici održanoj 14. rujna 2009. Članove Savjeta bira Općinsko vijeće na prijedlog 
godine, donijelo je Odbora za izbor i imenovanje na način i postupku 

utvrđenom Zakonom i ovom Odlukom.
ODLUKU Kandidate za članove Savjeta predlažu udruge mladih 

i udruge koje se bave mladima,
o osnivanju Općinskog savjeta mladih učenička vijeća, studentski zborovi i drugi registrirani 

općine Nova Kapela oblici organiziranja mladih, koji djeluju na području 
općine Nova Kapela.
Prilikom odabira kandidata za članove Savjeta 

1. Opće odredbe predlagatelj treba uzimati u obzir kandidate koji 
svojim dosadašnjim radom uživaju ugled u društvu, te 

Članak 1. se ističu moralnim radnim i civilizacijskim 
vrijednostima.

Ovom Odlukom osniva se Općinski savjet mladih 
općine Nova Kapela (u nastavku teksta Savjet), kao 
savjetodavno tijelo predstavničkog tijela, u cilju Članak 5.
aktivnog uključivanja mladih u javni život općine 
Nova Kapela. Postupak o izboru članova Savjeta mladih pokreće 

Općinsko vijeće općine Nova Kapela donošenjem 
odluke o objavi javnog poziva.

Članak 2. Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za 
izbor članova Savjeta, obvezatno sadržava: podatke i 

Savjet svojim djelovanjem, prijedlozima i uputu ovlaštenim predlagateljima koji se pozivaju da 
mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i u određenom roku podnesu prijedlog kandidata za 
provedbu odluka Općinskog vijeća koje su od interesa izbor članova Savjeta, podatke o predloženim 
za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj kandidatima i način sastavljanja prijedloga, ovlašteno 
sredini i razrješavanje problema mladih. tijelo kojem se predaju prijedlozi kandidata, mjesto i 

vrijeme predaje, potpisane izjave kandidata o prihvatu 
prijedloga za izbor člana Savjeta i druge potrebne 

2. Broj i sastav članova Savjeta podatke i dokaze, kako bi se na nedvojben način 
utvrdili pravovaljani prijedlozi kandidata za izbor 

Članak 3. članova Savjeta. Javni poziv objavljuje se u lokalnom 
tisku i na oglasnoj ploči Općinske uprave, a rok za 

Savjet ima sedam članova. podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave 
U Savjet se biraju mladi u dobi od petnaest (15) do poziva.
dvadeset devet (29) godina, koji imaju prebivalište na 
području općine Nova Kapela, tako da se koliko je to 
moguće osigura ravnomjerna zastupljenost različitih Članak 6.
dobnih skupina, prema vrstama školske i studentske 
populacije mladih, te zastupljenosti mladih iz reda Pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor 
onih koji se profesionalno ili volonterski bave članova Savjeta sastavljene sukladno objavljenom 
stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga rada javnom pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji 
Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade. predaju Odboru za izbor i imenovanja Općinskog 

vijeća općine Nova Kapela prema uputama iz javnog 
poziva.
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Ovlašteni predlagatelji iz članka 4. ove Odluke mogu Općinsko vijeće može razriješiti člana Savjeta i prije 
u listu kandidata predložiti najviše onoliko kandidata isteka mandata na osobni zahtjev, ako navrši 30 
koliko ih se bira. godina života, ako iz neopravdanih razloga ne nazoči 
Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun sjednici Savjeta, ako je pravomoćnom presudom 
ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati. osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od šest mjeseci.
Nakon razrješenja izabranog člana Savjeta iz razloga 

Članak 7. utvrđenih u stavku 2. ovoga članka, novi član Savjeta 
postaje sljedeći kandidat s liste kandidata za izbor 

Odbor za izbor i imenovanja, na temelju članova Savjeta.
pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga od 
ovlaštenih predlagatelja sastavlja Listu kandidata za 
izbor članova Savjeta. 5. Djelokrug rada
Na temelju Liste kandidata, Odbor za izbor i 
imenovanja utvrđuje prijedlog Rješenja o imenovanju Članak 11.
članova Savjeta.

U okviru djelokruga rada Savjet:

Članak 8. - bira predsjednika i zamjenika predsjednika 
Savjeta;

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik -  donosi Poslovnik o radu Savjeta;
Općinskog vijeća koji predsjedava sjednici do izbora - donosi Program rada Savjeta;
predsjednika Savjeta. - osniva stalna i povremena radna tijela, te bira 
Savjet se smatra konstituiranim izborom predsjednika i razrješava članove radnih tijela;
Savjeta. - predlaže Općinskom vijeću donošenje 

odluka, programa i drugih akata od interesa   
za mlade i bolji položaj mladih na području 

Članak 9. općine
- predlaže Općinskom vijeću raspravu o 

Zamjenik predsjednika bira se na isti način i prema pojedinim pitanjima od značenja za   
istom postupku kao i predsjednik Savjeta. unapređivanje položaja mladih na području 
Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika za općine, te načinu rješavanja navedenih   
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti. pitanja;
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika - daje mišljenja i primjedbe Općinskom vijeću 
Savjeta je dvije godine i istovjetan je s mandatom prilikom donošenja odluka, mjera   programa 
članova Savjeta. i drugih akata koji su od osobitog značenja za 
Ako predsjednik Savjeta bude razriješen prije isteka unapređivanje položaja   mladih na području 
mandata, postupak izbora predsjednika provodi se na općine;
isti način i po istom postupku, a njegov mandat traje - sudjeluje u izradi i praćenju provedbe 
najdulje do isteka mandata članova Savjeta izabranih lokalnog programa djelovanja za mlade;
na redovitim izborima. - priprema izvješća nadležnim tijelima koja se 

bave problemima mladih, a prema   potrebi 
predlaže i donošenje programa za otklanjanje 

4. Mandat članova nastalih problema i   poboljšanje položaja 
mladih u sklopu lokalnog programa 

Članak 10. djelovanja za mlade;
- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu 

Mandat članova Savjeta je dvije godine ne računajući odluka i programa o skrbi za mlade  sukladno 
od dana konstituiranja Savjeta i mogu ponovno biti lokalnim programima djelovanja za mlade;
birani za člana Savjeta. - skrbi o informiranju mladih o svim pitanjima 
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značajnim za unapređivanje položaja   zauzimanje stajališta na postupku izrade, donošenja i 
mladih, potiče međusobnu suradnju sa provedbe Programa rada Savjeta i drugih akata iz 
savjetima mladih općina, gradova i županija   djelokruga rada Savjeta, te davanju mišljenja, 
u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu prijedloga i preporuka Općinskom vijeću u vezi s 
iskustava s odgovarajućim tijelima   drugih donošenjem odluka i programa od interesa za mlade.
država i međunarodnih organizacija; Osobe iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju u radu 

- podnosi Općinskom vijeću na odobrenje Savjeta, ali bez prava glasovanja na sjednicama 
financijski plan za ostvarivanje programa   Savjeta.
rada Savjeta mladih; Na sjednice Savjeta se, prema potrebi, pozivaju i 

- obavlja i druge poslove u vezi s djelokrugom predstavnici pojedinih tijela općine, ako to zahtijeva 
rada Savjeta. sadržaj dnevnog reda o kojem raspravlja i odlučuje 

Savjet.

6. Način rada Savjeta
7. Poslovnik o radu

Članak 12.
Članak 15.

Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika 
kojega iz svojih redova biraju članovi Savjeta. Savjet donosi Poslovnik o svom radu, kojim se 
Savjet radi na sjednicama koje se održavaju kao pobliže uređuje način rada Savjeta i njegovih radnih 
redovite i izvanredne, a saziva ih predsjednik Savjeta. tijela, postupak izbora i razrješenja predsjednika i 
Redovite sjednice Savjeta predsjednik je dužan zamjenika predsjednika Savjeta i članova radnih tijela 
sazvati najmanje jedanput u dva mjeseca. Savjeta u skladu s ovom Odlukom.
Predsjednik Savjeta dužan je na prijedlog najmanje Poslovnik o radu Savjeta donosi se većinom glasova 
1/3 članova Savjeta sazvati izvanrednu sjednicu svih članova Savjeta.
Savjeta u roku od 15 dana.

8. Program rada
Članak 13.

Članak 16.
Savjet o pitanjima iz djelokruga rada može odlučivati i 
donositi akte, ako je na sjednici nazočna većina Svoj rad Savjet temelji na programu rada koji donosi 
članova Savjeta. većinom glasova svih članova Savjeta.
Savjet odlučuje većinom glasova prisutnih članova, Program rada donosi se za kalendarsku godinu, a 
ako ovom Odlukom i zakonom nije određeno sadržava godišnje aktivnosti Savjeta u skladu s 
drukčije. njegovim djelokrugom rada i to:
Član Savjeta koji ima osobni interes u donošenju - sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe 
odluka o nekim pitanjima, može sudjelovati u raspravi lokalnog programa djelovanja za mlade,
o tom pitanju, ali je izuzet od glasovanja i odlučivanja. - suradnja s drugim savjetodavnim tijelima 
Izuzeće člana Savjeta od glasovanja je obvezatno, ako mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
se odlučuje o pitanjima u vezi s projektima u kojima - konzultiranje s organizacijama mladih o 
sudjeluje osobno i pravnim osobama u kojima on ima temama bitnim za mlade,
udjel u vlasništvu. - suradnja s tijelima jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave u politici prema   
mladima,

Članak 14. - ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i 
poboljšanje položaja mladih.

U radu Savjeta mogu sudjelovati i osobe koje nisu Program rada Savjeta obuhvaća i ostale sadržaje u 
članovi Savjeta, ako svojim radom mogu pridonijeti sklopu djelokruga rada Savjeta za poboljšanje 
boljem radu Savjeta u pripremi stručnih podloga za položaja mladih, uključivanje mladih u razrješavanje 
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njihovih problema i lokalnu zajednicu, te Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova 
organiziranje tematskih foruma, tribina i radionica vezanih za rad u Savjetu sukladno propisima koji se 
radi boljeg informiranja mladih i suradnje s mladima u primjenjuju na korisnike Proračuna općine Nova 
Republici Hrvatskoj i šire. Kapela.

Članak 17. 11. Prijelazne i završne odredbe

Ako su programom rada Savjeta za provedbu Članak 20.
planiranih sadržaja predviđena financijska sredstva, 
ta se sredstva, na temelju financijskog plana, Postupak kandidiranja za izbor članova Savjeta u 
osiguravaju u Proračunu općine Nova Kapela u skladu skladu s ovom Odlukom i Zakonom o savjetima 
sa Zakonom, ovom Odlukom i Statutom općine Nova mladih, pokrenut će Odbor za izbor i imenovanja 
Kapela. Općinskog vijeća općine Nova Kapela, utvrđivanjem 
Program rada Savjeta donosi se i podnosi na prijedloga Odluke o javnom pozivu za podnošenje 
odobravanje Općinskom  vijeću općine Nova Kapela  prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta, u 
najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću skladu sa člankom 5. ove Odluke.
kalendarsku godinu.
O svom radu Savjet podnosi godišnje izvješće Članak 21.
Općinskom  vijeću općine Nova Kapela.

Ako su podnositelju prijedloga za izbor kandidata 
9. Radna tijela Savjeta Savjeta u postupku podnošenja prijedloga 

povrijeđena prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo 
Članak 18. žalbe.

Žalba se podnosi Odboru za statutarno-pravna pitanja 
Savjet, prema potrebi, osniva stalna i povremena i druge opće akte Općinskog vijeća u roku 48 sati od 
radna tijela za pripremu i provedbu Programa rada dana odbijanja  prijema prijedloga. O podnesenoj 
Savjeta i lokalnih programa za bolji položaj mladih i žalbi Odbor je dužan odlučiti u roku 48 sati od dana 
razrješavanje problema mladih. podnošenja žalbe.
U radna se tijela, osim članova Savjeta, mogu birati i Odbor za Statut i druge opće akte provjerava formalnu 
stručnjaci iz pojedinih područja za koja se osnivaju ispravnost odbijenog prijedloga kandidata za izbor 
radna tijela, a koji mogu svojim stručnim znanjima članova Savjeta, a njegova odluka je konačna i 
utjecati na bolju pripremu programa i njihovo obvezuje Odbor za izbor i imenovanja u izradi liste 
ostvarivanje. kandidata za izbor članova Savjeta.
Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u organiziranju 
foruma, tribina, predavanja i radionica za pojedine Članak 22.
specijalizirane sadržaje od interesa za mlade.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
10. Financiranje, prostorni i drugi uvjeti „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
      za rad Savjeta

OPĆINSKO VIJEĆE 
Članak 19. OPĆINE NOVA KAPELA

Sredstva za rad Savjeta, prostorne i druge materijalne KLASA: 021-01/09-01/01
uvjete za rad Savjeta osigurava općina. Financijska UR.BROJ: 2178/20-03-09-1
sredstva za rad Savjeta sukladno mogućnostima Nova Kapela, 14. rujna 2009.g.
osiguravaju se u Proračunu općine Nova Kapela.
Stručne i administrativne poslove za potrebe rada PREDSJEDNIK
Savjeta obavlja Jedinstveni upravni odjel općine OPĆINSKOG VIJEĆA
Nova Kapela. Damir Ocvirek, v.r.
Članovi Savjeta za svoj rad ne primaju naknadu. 
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30. II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani donošenja, a objavit će se u  “Službenom vjesniku 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. Brodsko-posavske županije”.
10/09), 24. Poslovnika Općinskog vijeća općine 
Okučani ("Službeni vjesnik  br. 3/02 i 10/09 )  Zakona OPĆINSKO VIJEĆE
o proračunu (“Narodne novine” br. 92/94) Općinsko OPĆINE OKUČANI
vijeće općine Okučani na svojoj  5 sjednici održanoj 
16. rujna 2009. godine donijelo je Klasa:400-06-09-01-07

Urbr:2178-21-01-09-01
Z A K L J U Č A K Okučani, 16. rujna 2009. godine

o usvajanju Izvješća o Općinsko vijeće
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Predsjednik

i poslovanja općine Okučani za 2008. godinu Ivica Pivac, v. r.

I

Usvaja se financijsko izvješće o obavljenoj 
reviziji financijskih izvještaja i poslovanja općine 
Okučani za 2008. godinu.

OPĆINA  OKUČANI
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31. III

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan 
Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti snage Odluka o osnivanju i imenovanju članova 

i spašavanju (Narodne novine broj 174/04, 79/07 i Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine Okučani, 
38/09), članka 4., 5. i članka 10. Pravilnika o klasa: 022-05/06-01/28, ur. Broj 2178/21-03-06 od 02. 
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i lipnja 2006. godine i Odluka o izmjeni i dopuni odluke 
spašavanja (Narodne novine broj 40/08 i 44/08) i o osnivanju i imenovanju članova Zapovjedništva 
članka 34. Statuta općine Okučani  ("Službeni vjesnik zaštite i spašavanja općine Okučani, klasa: 022-05/07-
BPŽ" broj 10/09), Općinsko vijeće općine Okučani na 01/40, ur.broj 2178/21-03-07-01 od 26. lipnja 2007. 
svojoj  5. sjednici održanoj dana 16. rujna 2009. godine.
godine  donijelo je 

ODLUKU IV

o i imenovanju članova Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
Stožera zašite i spašavanja općine Okučani a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije¨".
I

OPĆINA OKUČANI
Stožer zaštite i spašavanja općine Okučani 

kao stručno, operativno i koordinativno tijelo pruža Klasa: 021-05/09-01/23
pomoći i priprema akcije zaštite i spašavanja u općini Ur. broj: 2178/21-01-09-01
u slučajevima neposredne prijetnje, katastrofe i veće Okučani, 16.  rujan  2009. godine
nesreće sa ciljem sprečavanja, ublažavanja i 
otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće. Općinsko vijeće

Predsjednik
Ivica Pivac, v. r.

II

U Stožer zaštite i spašavanja općine Okučani 
imenuju se:

1. Josip Lipovac, zamjenik načelnika općine 32.
Okučani, načelnik Stožera

2. Milorad Oršulić, djelatnik Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Okučani, član Na temelju članka 48 Statuta općine Okučani 

3. Miroslav Matić, predstavnik Policijske («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
postaje Okučani, član 10/09)  i članka 24 Poslovnika Općinskog vijeća 

4. Jadranka Čorluka, djelatnik područnog ureda općine Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-
za zaštitu i spašavanje, član posavske županije» br. 3/02 i 10/09), Općinsko vijeće 

5. Milan Vučković, zapovjednik  DVD-a, član na svojoj  5.  sjednici održanoj 16. rujna  2009. godine, 
6. dr. Regina Šandrk, djelatnik Doma zdravlja, donijelo je

Ambulanta Okučani, član
7. Stjepan Haluška, predstavnik " Sloboštine " O D L U K U

d.o.o., član
8. Mario Bokulić, dr. vet., predstavnik o imenovanju Odbora

Veterinarske stanice u Okučanima , član za Mjesnu samoupravu
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I. I.

U Odbor za Mjesnu samoupravu imenuju se: U Odbor za  javna priznanja i nagrade općine 
imenuju se:

1. ANKA POSAVAC,  predsjednik
2. MARIO MIJATOVIĆ, član 1. JURE ZIRDUM, predsjednik
3. ZRINKA GRGIĆ, član 2. MATO RAŠIĆ, član
4. MILORAD ORŠULIĆ, član 3. MILAN VUČKOVIĆ, član
5. JOSIP KOLAR, član 4. VOJISLAV MANDIĆ, član

5. BORISLAV OJDANIĆ, član

II.
II.

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

Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI
Klasa: 021-05/09-01-24
Ur. br. 2178/21-01-09-01 Klasa: 021-05/09-01-25
Okučani, 16. rujna  2009. godine Ur. br. 2178/21-01-09-01

Okučani, 16. rujna  2009. godine
Općinsko vijeće

Predsjednik Općinsko vijeće
Ivica Pivac, v. r. Predsjednik

Ivica Pivac, v. r.

33.
34.

Na temelju članka 48 Statuta općine Okučani 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. Na temelju članka 48 Statuta općine Okučani 
10/09)  i članka 24 Poslovnika Općinskog vijeća («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
općine Okučani («Službeni vjesnik Brodsko- 10/09)  i članka 24 Poslovnika Općinskog vijeća 
posavske županije» br. 3/02 i 10/09), Općinsko vijeće općine Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-
na svojoj  5.  sjednici održanoj 16. rujna  2009. godine, posavske županije» br. 3/02 i 10/09), Općinsko vijeće 
donijelo je na svojoj  5.  sjednici održanoj 16. rujna  2009. godine, 

donijelo je
O D L U K U

O D L U K U
o imenovanju Odbora

za javna priznanja i nagrade općine o imenovanju Odbora
za  financije i Proračun
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I. I.

U Odbor za financiranje i  Proračun imenuju U Odbor za komunalno gospodarstvo  
se: imenuju se:

1. IVICA PIVAC,  predsjednik 1. IVAN GOLUB, predsjednik
2. ANKA POSAVAC, član 2. ZRINKA GRGIĆ, član
3. MATO RAŠIĆ, član 3. JURE ZIRDUM, član
4. MARIO MIJATOVIĆ, član 4. Dr. MARIO BOKULIĆ, član
5. ŽELJKO SILADI, član 5. BORISLAV OJDANIĆ, član

II. II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI OPĆINE OKUČANI

Klasa: 021-05/09-01-26 Klasa: 021-05/09-01-27
Ur. br. 2178/21-01-09-01 Ur. br. 2178/21-01-09-01
Okučani, 16. rujna  2009. godine Okučani, 16. rujna  2009. godine

Općinsko vijeće Općinsko vijeće
Predsjednik Predsjednik

Ivica Pivac, v. r. Ivica Pivac, v. r.

                                                                                                

36.
35.

Na temelju članka 34 Statuta općine Okučani 
Na temelju članka 48 Statuta općine Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 10/09), članka  24. Poslovnika Općinskog vijeća 
10/09)  i članka 24 Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-
općine Okučani («Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije» br. 3/02 i 10/09), Općinsko vijeće 
posavske županije» br. 3/02 i 10/09), Općinsko vijeće na svojoj  5.  sjednici održanoj 16. rujna  2009. godine, 
na svojoj  5.  sjednici održanoj 16. rujna  2009. godine, donijelo je
donijelo je

O D L U K U
O D L U K U

o raspisivanju  javnog  natječaja  za  prodaju  
o imenovanju Odbora poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  općine  

za komunalno  gospodarstvo Okučani
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I. 37.

Predmet  javnog  natječaja  je  poljoprivredno  
zemljište  u  vlasništvu  općine  Okučani. Na temelju članka  35.  Zakona  o  

poljoprivrednom  zemljištu  (NN  br.  152/08),   te  
članka  7.  Pravilnika  o  dokumentaciji  potrebnoj  za  

II. raspisivanje  javnog  natječaja  za  prodaju,  zakup  i  
dugogodišnji  zakup  poljoprivrednog  zemljišta  u  

Popis  poljorivrednog  zemljišta  koji  se  daje  vlasništvu  Republike  Hrvatske  i  koncesiju  za  
u  prodaju,  označene  kao  kčbr.:128/1,  132/1,  132/2,  ribnjake  (NN  br.  45/09),  članka 34 Statuta općine 
132/3, 132/4,  132/6  i  132/7  u  k.o.  Čaprginci  u  Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
površini  od  91.099 m2. županije» br. 10/09), članka  24. Poslovnika 

Općinskog vijeća općine Okučani («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» br. 3/02 i 10/09), 

III. Općinsko vijeće na svojoj  5.  sjednici održanoj 16. 
rujna  2009. godine, donijelo je

Postupak  javnog  natječaja  provest  će  
općina  Okučani. O D L U K U

Općinsko  vijeće  objavit  će  javni  natječaj  
najkasnije  u  roku  od  15  dana  od  dana  objave  ove  o raspisivanju  javnog  natječaja  za  prodaju  
Odluke  na  oglasnoj  ploči  općine  Okučani  i  Radio  poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  
Bljesak - Okučani. Republike  Hrvatske  na  području  općine  

Rok  za  dostavu  ponuda  na  javni  natječaj  Okučani
za  prodaju  je  15  dana  od  dana  objave  natječaja.

I.
IV.

Predmet  javnog  natječaja  je  poljoprivredno  
Ova  Odluka stupa na snagu danom zemljište  u  vlasništvu  države  na  području  općine  

donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Okučani  u  Brodsko-posavskoj županiji.
Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE II.
OPĆINE OKUČANI

Popis  poljoprivrednog  zemljišta  koji se  
Klasa: 021-05/09-01-29 daje  u  prodaju,  označen  kao  Table-k.o.  Bodegraj  i  
Ur. br. 2178/21-01-09-01 k.o.  Lađevac,  u  natječaju,  prilaže  se  ovoj  Odluci  i  
Okučani, 16. rujna  2009. godine njezin  su s astavni  dio.

Općinsko vijeće
Predsjednik III.

Ivica Pivac, v. r.
Nakon  dobivene  suglasnosti  Ministarstvo  

poljoprivrede,  ribarstva  i  ruralnog  razvoja  da  će  se  
čestice  predviđene  za  zakup  u  predmetnim  
tablama  T1,  T2,  T4,  T5,  T6,  T13,  T14,  T15,  T16,  
T17,  T18,  i  T19  prenamijeniti  za  prodaju  i  biti  
sastavni  dio  Odluke  o  prodaji  zajedno  s  gore  
navedenim  tablama  u  točki  II.
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IV. Z A K L J U Č A K 

Postupak  javnog  natječaja  provest  će  o usvajanju prijedloga  cijena  Sloboštine  d.o.o.  
Općinsko  vijeće  općine  Okučani. za  komunalne  djelatnosti  Okučani

Općinsko  vijeće  objavit  će  javni  natječaj  
najkasnije  u  roku  od  15  dana  od  dana  objave  ove  
Odluke  u  jednom od  dnevnih  glasila  i  na  oglasnoj  I.
ploči  općine  Okučani.

Rok  za  dostavu  ponuda  na  javni  natječaj  Usvaja se  prijedlog  cijena  Sloboštine  d.o.o.  
za  prodaju  je  15  dana  od  dana  objave  natječaja. za  komunalne  djelatnosti.

Općinsko  vijeće  donijet  će  odluku  o  
izboru  najpovoljnijih  ponuditelja  na  natječaju  za  
zakup  u  roku  od  15  dana  od  dana  roka  za  II.
prikupljanje  ponuda.

Zbog  stupanja  na  snagu  Zakona  o  
porezima  na  dodanu  vrijednost  s  22%  na  23%  

V. došlo  je  do  promjene  cijena  za  usluge  koje  izvrši  
Sloboština  d.o.o.  za  komunalne  djelatnosti  

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

III.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u  “Službenom vjesniku 
Klasa: 021-05/09-01-30 Brodsko-posavske županije”.
Ur. br. 2178/21-01-09-01
Okučani, 16. rujna  2009. godine OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI
Općinsko vijeće

Predsjednik Klasa: 021-05/09-01-31
Ivica Pivac, v. r. Urbr:2178-21-01-09-01

Okučani, 16.rujna 2009. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik

Ivica Pivac, v. r.
38.

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 
10/09),  i  članka 24. Poslovnika Općinskog vijeća 
općine Okučani ("Službeni vjesnik  br. 3/02 i 10/09 i 
članak Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 
92/94) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj  5 
sjednici održanoj 16. rujna 2009. godine  donijelo  je
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39. 40.

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani Na temelju članka 124. st.1-4 Zakona o 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. proračunu(N.N.br.96/03), Općinsko vijeće općine 
10/09), 24. Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani na svojoj 5. sjednici   održanoj 16. rujna  
Okučani ("Službeni vjesnik BPŽ"  br. 3/02 i 10/09) i 2009g.,donijelo je 
Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 92/94) 
Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj  5 sjednici  IZVJEŠĆE
održanoj 16. rujna 2009. godine  donijelo   je

 o izvršenju Proračuna  općine Okučani za  
Z A K L J U Č A K razdoblje I-VI 2009g.

o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Proračuna općine Okučani OPĆI DIO

za razdoblje I - VI mjesec 2009 godine.  
 I

I Polugodišnjim izvještajem Proračuna općine 
Okučani 2009g.,utvrđeni su ostvareni prihodi i 

Usvaja se financijsko izvješće o izvršenju primici u iznosu od  2.992.044,85 kn.  
Proračuna općine Okučani za razdoblje I-VI mjesec 
2009 godine.  

II
II

Rashodi utvrđeni prema pozicijama 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom Proračuna za 2009g.izvršeni su u ukupnom iznosu od  

donošenja, a objavit će se u  “Službenom vjesniku 4.291.444,30 kn.
Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE III
OPĆINE OKUČANI

Klasa:400-06-09-01-06
Urbr:2178-21-01-09-02
Okučani, 16.rujna 2009. godine

 IV
Općinsko vijeće

Predsjednik  Stanje žiro računa na dan 30.lipnja 2009g. 
Ivica Pivac, v. r. iznosilo je 176.630,88,- kn 

 V

Općina Okučani nije primala niti davala  
zajmove.

                                    Proračun 09         Plan  I-VI    Izvršeno I-VI 09   Index

1.Ukupni prihodi 
   Proračuna              20.075.180,00     5.001.500,00    2.992.044,85       59,82   
2.Ukupni izdaci 
   Proračuna              20.075.180,00     5.001.500,00    4.291.444,30       85,80
3.Manjak  prihoda                                                         1.299.399,45        
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VI VIII 

Izvršenje  Proračuna općine Okučani za Stanje nepodmirenih obveza na dan 
2009g.  po proračunskim stavkama vidjivo je iz 30.6.2009g. u ukupnom iznosu od 1.704.789,23 kn, a 
priložene tabele: usporedni pregled planiranih I odnosi se na obveze prema dobavljačima (u valutnom 
ostvarenih prihoda I izdataka, te indexni postotak roku ,1.688.789,23 kn) tj.nedospjela plaćanja na kraju 
izvršenja za razdoblje I-VI 2009g. izvještajnog razdoblja, a dospjela u iznosu od 

16.000,00 kn.

  VII   
 POSEBNI DIO

P o t r a ž i v a n j a  n a  d a n  3 0 . 6 . 2 0 0 9 g .  
1.631.715,79 kn , a odnose se najvećim  dijelom na   IX
potraživanja s osnova prihoda po posebnim propisima Posebni dio polugodišnjeg izvještaja sadrži  
( kom.naknade) ,te ostala potraživanja (potraživanja rashode i izdatke izvršene po korisnicima i 
po izdanim računima i dr.)  nositeljim,a sredstva po osnovnim  i potanjim  

namjenama .
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23. III

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 
Na temelju članka 124. Zakona o proračunu primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak  

(«NN» 96/03.), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihoda i primitaka
na 5.  sjednici održanoj 16. rujna   2009. godine 
donijelo je Ostvareni prihodi i primici 2.032.188  kn

Izvršeni rashodi i izdaci 1.182.648  kn
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ _________________________________________

Višak  prihoda i primitaka    849.540  kn
o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2009. godine IV

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na 
dan 1.1. 2009. godine bilo je 1.256.701,18  kn, a na 

OPĆI DIO dan 30.6. 2009. g. iznosilo je 1.859.910,89 kn.

I
V

U Proračunu općine Podcrkavlje u razdoblju 
od 1.1. do 30. 6. 2009. godine ostvareno je 2.032.188  Tekuća pričuva planirana Proračunom za 
kn prihoda. 2009. g. u iznosu od 10.000 kn nije se koristila.

II VI

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u Općina Podcrkavlje nije primala niti davala 
navedenom razdoblju iznosili su 1.182.648 kn. zajmove.

OPĆINA PODCRKAVLJE
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VII POSEBNI DIO

Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2009. g. IX
iznose 1.133.455,70  kn, a odnose se na:

Posebni dio godišnjeg izvještaja općine 
- potraživanja za poreze 266.528,66 kn Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
- potraživanja za priključenje 2009. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po 
na vodovodnu mrežu   16.104,00 kn korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i 
- potraživanja za komunalni posebnim namjenama.
doprinos   23.262,89 kn
- potraživanja za komunalnu 
naknadu 668.241,84 kn X
- potraživanja za prodano 
zemljište 158.693,31 kn Godišnji obračun Proračuna općine 
- potraživanja za najam Podcrkavlje zajedno s Usporednim pregledom 
poslovnog prostora                             625,00 kn planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i 

izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku 
UKUPNO POTRAŽIVANJA    1.133.455,70 kn Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
VIII OPĆINE PODCRKAVLJE

Stanje nepodmirenih obveza na dan 30. lipnja  Klasa: 400-08/09-01/12
2009. g. u ukupnom iznosu od 70.300,13 kn odnosi se Urbroj: 2178/13-01-09-1
na neplaćene račune za prijevoz učenika, te obveze za Podcrkavlje,  16.9.   2009.
materijalne rashode.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Kladarić, dipl. iur., v.r.
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24.

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 96/03.),  Općinsko vijeće 
općine Podcrkavlje na svojoj 5.   sjednici  održanoj 16. rujna   2009. godine, donijelo je 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Proračuna općine Podcrkavlje za 2009. godinu

I  OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi u izmjenama i dopunama Proračuna općine Podcrkavlje za 2009. g. utvrđeni su u 
tabelarnom prikazu, te se povećavanju ili smanjuju kako slijedi:

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. 1. 2009. godine i bit će objavljena 
u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

Klasa: 400-08/08-01/15
Urbroj: 2178/13-01-09-5
Podcrkavlje, 16.9.  2009.                 PREDSJEDNIK

       OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                               Mijo Kladarić, dipl. iur., v.r.
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Članak 4. Općinskog  poglavarstva",  brišu  se.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1. 1. 2009.  Članak  2.
godine  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  

od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
OPĆINSKO  VIJEĆE Brodsko-posavske  županije".

OPĆINE  PODCRKAVLJE
OPĆINSKO  VIJEĆE

Klasa  :  400-08/08-01/15 OPĆINE  PODCRKAVLJE
Urbroj: 21878/13-01-09-5
Podcrkavlje, 16. 9. 2009. Klasa  :  021-01/09-01/15

Urbroj: 21878/13-01-09-1
Predsjednik Podcrkavlje, 16. 9. 2009.

Općinskog vijeća
Mijo  Kladarić, dipl.iur., v.r. Predsjednik

Općinskog vijeća
Mijo  Kladarić, dipl.iur., v.r.

25. 26.

Na  temelju  članka  33.  Zakona  o  lokalnoj  i  Na  temelju  članka  33.  Statuta  općine  
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  Podcrkavlje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
novine"  br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08.  županije"  br.  10/01,  04/05,  21/05,  01/06,  05/06-
i  36/09.)  i  članka  33.  stavka  2.  Statuta  općine  pročišćeni  tekst  i  9/09),  i  sukladno  odredbama  
Podcrkavlje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Zakona  o  zakupu  i  prodaji  poslovnog  prostora  
županije"  br.  10/01,  04/05,  21/05,  01/06,  05/06- ("Narodne  novine"  br.  91/96,  124/97,  174/04.  i  
pročišćeni  tekst  i  9/09),  Općinsko  vijeće  općine  38/09),  Općinsko  vijeće  općine  Podcrkavlje  na  
Podcrkavlje  na  svojoj  5.  sjednici  održanoj  16.  svojoj  5.  sjednici  održanoj  16.  rujna  2009. g.  
rujna  2009. g.  donijelo  je donijelo  je

ODLUKU ODLUKU

o  izmjeni  Poslovnika  Općinskog  vijeća o  izmjeni  Odluke  o  zakupu  i  prodaji  
općine  Podcrkavlje poslovnog  prostora  u  vlasništvu  općine  

Podcrkavlje

Članak  1.
Članak  1.

Poslovnik  Općinskog  vijeća  općine  
Podcrkavlje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  U  Odluci  o  zakupu  i  prodaji  poslovnog  
županije"  br.  10/01,  04/05,  21/05,  01/06  i  05/06- prostora  u  vlasništvu  općine  Podcrkavlje  
pročišćeni  tekst)  mijenja  se ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  

11/06)  mijenja  se  u  članku  4.  stavku  2.  riječi  
- u  članku  33.  stavku  2.  riječi  "član  "Općinsko  poglavarstvo"  zamjenjuju  se  riječima  
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"općinski  načelnik". OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  PODCRKAVLJE

Članak  2. Klasa  :  372-01/09-01/1
Urbroj: 21878/13-01-09-1

U  članku  5.  stavku  1.  i  3.  riječi  Podcrkavlje, 16. 9. 2009.
"Općinsko  poglavarstvo"  zamjenjuju  se  riječima  
"općinski  načelnik". Predsjednik

Općinskog vijeća
Mijo  Kladarić, dipl.iur., v.r.

Članak  3.

U  članku  7.  stavku  1.  riječi  "Općinsko  
poglavarstvo"  zamjenjuju  se  riječima  "općinski  
načelnik".

27.

Članak  4.
Na  temelju  članka  4.  točke  1.  i  4.  Zakona  

U  članku  8.  riječi  "Općinskog  o  komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne novine"  
poglavarstva"  zamjenjuju  se  riječima  "općinskog  br.  26/03-proč. tekst,  82/04,  178/04,  38/09.  i  
načelnika". 79/09.),   te   članka  33.   Statuta  općine  Podcrkavlje  

("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
22/05  i  9/09),  Općinsko  vijeće  općine  Podcrkavlje  

Članak  5. na  svojoj  5.  sjednici  održanoj  16.  rujna  2009. g.  
donijelo  je

U  članku  9.  stavku  2.  riječi  "Općinskog  
poglavarstva"  zamjenjuju  se  riječima  "općinskog  ODLUKU
načelnika".

o  izmjeni  Odluke  o  obavljanju  komunalne  
djelatnosti  odvodnje  i  pročišćavanja   

Članak  6. otpadnih  voda

U  članku  10.  stavku  1.  i  2.  riječi  
"Općinsko  poglavarstvo"  zamjenjuju  se  riječima  Članak  1.
"općinski  načelnik".

U  Odluci  o  obavljanju  komunalne  
djelatnosti  odvodnje  i  pročišćavanja  otpadnih  voda  

Članak  7. ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
11/06.)  mijenja  se  u  članku  3.  stavku  1.  i  2.,  

U  članku  11.  riječi  "Općinsko  riječi  "Općinsko  poglavarstvo"  zamjenjuju  se  
poglavarstvo"  zamjenjuju  se  riječima  "općinski  riječima  "općinski  načelnik" , te  u  istom  članku  
načelnik". stavku  2.  iza  riječi  "Općinsko  vijeće"  umjesto  

točke  (.)  stavlja  se  zarez  (,)  i  dodaju  riječi  "a  
najmanje  jedanput  godišnje".

Članak  8.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  Članak  2.
od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
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donošenja  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  Članak  3.
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

U  članku  6.  riječi  ""Općinsko  
OPĆINSKO  VIJEĆE poglavarstvo"  zamjenjuju  se  riječima  "općinski  

OPĆINE  PODCRKAVLJE načelnik".

Klasa  :  363-02/09-01/12
Urbroj: 21878/13-01-09-1 Članak  4.
Podcrkavlje, 16. 9. 2009.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
Predsjednik od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

Općinskog vijeća Brodsko-posavske  županije".
Mijo  Kladarić, dipl.iur., v.r.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  PODCRKAVLJE

Klasa  :  335-01/09-01/1
28. Urbroj: 21878/13-01-09-1

Podcrkavlje, 16. 9. 2009.

Na  temelju  članka  33.Statuta  općine  Predsjednik
Podcrkavlje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Općinskog vijeća
županije"  br.  10/01,  04/05,  21/05,  01/06,  05/06- Mijo  Kladarić, dipl.iur., v.r.
pročišćeni  tekst  i  9/09)  i  članka  60.  Poslovnika  
Općinskog  vijeća  općine  podcrkavlje  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  10/01,  
04/05,  21/05,  01/06  i  05/06-pročišćeni  tekst),  29.
Općinsko  vijeće  općine  Podcrkavlje  na  svojoj  5.  
sjednici  održanoj  16.  rujna  2009. g.  donijelo  je

ODLUKU

o  izmjeni  Odluke  o  ugostiteljskoj  djelatnosti

Članak  1.

U  Odluci  o  ugostiteljskoj  djelatnosti  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/07)  u  članku  2.  st.  2.  riječi  "Općinsko  
poglavarstvo"  zamjenjuju  se  riječima  "općinski  
načelnik".

Članak  2.

U  članku  3.  stavku  1.  riječi  "Općinsko  
poglavarstvo"  zamjenjuju  se  riječima  "općinski  
načelnik".

Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi «NN»
 br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.), 
članka 33. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 22/05 i 9/09) i 
članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća općine 
Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» br. 10/01, 04/05, 21/05, 01/06 i 05/06-
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje 
na svojoj 5.  sjednici održanoj 16. rujna  2009.g. 
donosi

ODLUKU

o isplati jednokratne novčane pomoći
rodiljama za rođenje djece

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i 
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postupak ostvarivanja prava na isplatu jednokratne Članak 4.
novčane pomoći za novorođenu djecu i visina 
jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno Visina jednokratne novčane pomoći za svako 
dijete s područja općine Podcrkavlje. novorođeno dijete iznosi 1.500,00 kuna.

Sredstva za isplatu osigurat će se u Proračunu 
općine Podcrkavlje.

Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za Članak 5.
novorođenu djecu pripada djetetu, a ostvaruju roditelji 
djeteta-rodilja koja ima prebivalište najmanje šest (6) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
mjeseci prije dana rođenja djeteta na području općine i objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-
Podcrkavlje. posavske županije». 

Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruju i 
roditelji-rodilja u slučaju da rodilja nema prebivalište OPĆINSKO VIJEĆE
najmanje šest (šest) mjeseci prije dana rođenja djeteta OPĆINE PODCRKAVLJE
na području općine Podcrkavlje ako to ima otac 
djeteta, a roditelji djeteta žive u bračnoj ili Klasa: 550-01/09-01/8
izvanbračnoj zajednici na području općine Urbroj: 2178/13-01-09-1
Podcrkavlje. Podcrkavlje,  16.9.   2009.

 PREDSJEDNIK
Članak 3. OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mijo Kladarić, dipl.iur., v.r.
Pismeni zahtjev za ostvarenje prava podnosi 

jedan od roditelja na urudžbeni zapisnik općine 
Podcrkavlje.
Uz zahtjev obavezno priložiti:

1. Rodni list djeteta, 30.
2. Preslika važeće osobne iskaznice rodilje,
3. Uvjerenje o prebivalištu rodilje (izdaje PU 

Brodsko-posavska) Na  temelju  članka  33.  Statuta  općine  
4. Preslika tekućeg ili žiro-računa jednog od Podcrkavlje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

roditelja. županije"  br.  22/05  i  9/09.),  Općinsko  vijeće  
općine  Podcrkavlje  na  svojoj  5.  sjednici  održanoj  

Ukoliko rodilja nema prijavljeno prebivalište 16.  rujna  2009.  godine  donosi
ili ima prijavljeno prebivalište manje od šest (6) 
mjeseci na području općine Podcrkavlje tada se RJEŠENJE
zahtjevu prilaže:

o  imenovanju  Komisije  za  stipendiranje  
1. Rodni list djeteta, učenika  i  studenata
2. Preslika osobne iskaznice rodilje,
3. Preslika osobne iskaznice oca djeteta,
4. Uvjerenje o prebivalištu oca djeteta, I
5. Vjenčani list ili ovjerena izjava roditelja 

djeteta o postojanju izvanbračne zajednice, U  Komisiju  za  stipendiranje  učenika  
6. Preslika tekućeg ili žiro-računa jednog od srednjih  škola  i  studenata  s  područja  općine  

roditelja. Podcrkavlje  imenuju  se:
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1. Miroslav  Bjelobrk,  predsjednik Stručne,  administrativno-tehničke  i d ruge  
2. Tomislav  Trtanj,  zamjenik  predsjednika uvjete  za  rad  Komisije  osigurava  Jedinstveni  
3. Željko  Berić,  član upravni  odjel  općine,  a  sredstva  za  rad  terete  
4. Željko  Balikić,  član Općinski  proračun.
5. Mijo  Kladarić,  zamjenik  člana
6. Ružica  Janković,  zamjenik  člana.

IV

II Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-

Komisija  u  svom  djelokrugu  rada  obavlja  posavske županije». 
poslove  na  način  i  u  skladu  kako  je  to  propisano  
Pravilnikom  o  stipendiranju  učenika  srednjih  škola  OPĆINSKO VIJEĆE
i  studenata  koji  donosi  Općinsko  vijeće. OPĆINE PODCRKAVLJE

Pravilnik  o  stipendiranju  učenika  srednjih  
škola  i  studenata  izradit  će  i  predložiti  Općinskom  Klasa: 602-01/09-01/7
vijeću  na  usvajanje  Komisija  iz  točke  I.  ovog  Urbroj: 2178/13-01-09-1
Rješenja. Podcrkavlje,  16.9.   2009.

 PREDSJEDNIK
III OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mijo Kladarić, dipl.iur., v.r.
Da  bi  Komisija  pravovaljano  mogla  

obavljati  svoj  posao  mora  biti  nazočno  najmanje  
tri  člana  Komisije.
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27. III

Razlika između ostvarenih prihoda i 
Temeljem čl. 108. i 109. Zakona o proračunu primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam 

(N.N.87/08), Općinsko vijeće općine Slavonski manjak prihoda:
Šamac je na 3. sjednici održanoj 4. rujna 2009.g. 
donijelo Ostvareni prihodi i 

primici 1-6-09.g 1.278.298,52  Kn
POLUGODIŠNJI OBRAČUN Izvršeni rashodi i 

izdaci  16-09.g 1.239.679,16  Kn
Proračuna općine Slavonski Šamac Višak prihoda-1-6-02009.

za razdoblje 1.1.-30.6.2009.g. godine      36.619,36   Kn
 

Ukupni manjak prihoda i primitaka  iznosi:
OPĆI DIO

I Manjak  prihoda prenesen 
iz 2008.g     238.094,13 Kn

Polugodišnjim obračunom Proračuna općine Višak prihoda-1-6-09 
Slavonski Šamac  za razdoblje 1.1.-30.6. 2009.godine godine        36.619,36 Kn
utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od Ukupni manjak prihoda 
1.278.298,52 Kn. 2009.g      201.474,77Kn

II IV

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Stanje žiro-računa na dan 1.1.2009.godine 
Proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2009. godinu bilo je  480.113,57 kn,  a na dan 30.6.2009.godine 
izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.239.679,16 Kn. 96.401,03 kn.

OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC
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Stanje blagajne na dan 1.1.2009.g. bilo je 0,00 IX
kn, a na da 30.6.2009.g. 410,00 kn.

Izvršenje Proračuna po proračunskim 
stavkama vidljivo je iz priloženih podataka 

V Rekapitulacije  usporednog pregleda planiranih i 
ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 

Potraživanje za dane zajmove (Žene i mladi) Proračuna općine Slavonski Šamac, za  razdoblje 1.1.-
na dan 30.6.2009.g. bilo je 429.582,15 kn. 30.6.2009.godinu.

VI POSEBNI DIO

Stanje potraživanja na dan 30.6.2009.godine: X

- p o t r a ž i v a n j a  z a  o p ć i n s k e  p o r e z e  Posebni dio Proračuna općine Slavonski 
(tvrtka, reklame, porez na potrošnju) Šamac sadrži rashode izvršene po korisnicima i 

         479.397,67 Kn nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim 
- potraž.  za prihode od imovine (zakup namjenama.

zemlje., uporaba cesta i sl.)     228.479,18 Kn
- potraž. za komun. naknade i doprinose, 

groblja         964.086,84 Kn XI
UKUPNO:                          1.671.963,69 Kn

Godišnji obračun Proračuna, zajedno s 
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 

VII prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će 
objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

Stanje nepodmirenih obveza  prema županije».
dobavljačima na dan 30.6.2009.g. bilo je 298.371,93 
Kn. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

VIII Klasa:021-05/09-02/29
Urbroj:2178/09-02-09-1

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske Slavonski Šamac, 4. rujna 2009.
pričuve u planiranom iznosu od 10.000, Kn, za 
2009.g,  nisu izvršeni. PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA
Branislav Milinović, ing., v.r.
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XI

Godišnji  obračun  Proračuna,  zajedno s  
usporednim  pregledom  planiranih  i  ostvarenih  
prihoda  i  primitaka,  te  rashoda  i  izdataka  bit  će  
objavljen  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SLAVONSKI  ŠAMAC

Klasa  :  021-05/09-02/29
Urbroj:  2178/09-02-09-1
Slavonski  Šamac,  4.  rujna  2009.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Branislav  Milinović, ing., v.r.

28.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja  
općine Slavonski Šamac imenuju se :

1. Đuro Božić, načelnik Stožera  K. Zvonimira 
16, Slavonski Šamac, 098/341-634
( općinski načelnik )

2. Jadranka Ćorluka, član  Slavonija II 3/3, 
Slavonski Brod, 098/929-0189
Djelatnik PUZS

3. Tihomir Peričević, član  Lj. Gaja 104, 
Kruševica, 098/644-919
( zamjenik općinskog načelnika )

4. Josip Čivić, član  S. Radića 17, Vrpolje, 
035/439-529 
( predstavnik policijske uprave )

 
5. Stipo Vilajtović, član - M. Gupca 31, 

Slavonski Šamac
( zapovjednik vatrogasne postrojbe )

     Na temelju članka 9., stavka 3.i 4.  Zakona o 
6. Anica Bilandžić, član -  K. Zvonimira 10, zaštiti i spašavanju( Narodne novine»broj 174/04., 

Slavonski Šamac79/07.i 33/09) i članka 10., stavka 1. i 2. Pravilnika o 
( predstavnik Doma zdravlja )mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 

  spašavanja( « Narodne novine » br. 40/08. i 44/08.), te 
7. Karlo Jozinović, član  I. Gundulića 44, članka 32. alineje 18. Statuta  općine Slavonski Šamac 

Kruševica( « Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije » 
( komunalni radnik u općini Slavonski broj 9/09. ), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac, 
Šamac)na 3. sjednici održanoj 4. rujna  2009. godine donosi

   
8. Eugen Cvitan, član  Lj. Gaja 66, KruševicaODLUKU

( predstavnik veterinarske službe )

o osnivanju i imenovanju  Stožera zaštite 
i spašavanja  općine Slavonski Šamac

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja  donosi Plan rada Članak 1.
Stožera zaštite i spašavanja općine Slavonski Šamac.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se  za 
Članak 4.upravljanje i usklađivanje aktivnostima operativnih 

snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa općine 
Stručne, administrativne i tehničke poslove u slučaju neposredne prijetnje , katastrofe i veće 

za potrebe Stožera zaštite i spašavanja  obavljat će nesreće sa ciljem sprečavanja, ublažavanja i 
Jedinstveni upravni odjel općine  Slavonski Šamac.otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
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Članak 5. način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje 
prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika 
važiti Odluka o osnivanju i imenovanju  članova Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, 
Zapovjedništva  zaštite i spašavanja općine Slavonski način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, 
Šamac (klasa: 021-05/08-02/04, Urbroj: 2178/09-02- sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i 
08-1 od 21. ožujka 2008. godine). imenovanja,  te druga pitanja od značaja za rad 

Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac. 

Članak 6.
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

Ova  Odluka stupa na snagu danom 
donošenja , a objavit će se u « Službenom vjesniku Članak 2.
Brodsko - posavske županije ».

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća 
OPĆINSKO VIJEĆE saziva se na način, po postupku i u rokovima 

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je 
konstituirano izborom predsjednika Općinskog 

Klasa :  021-05/09-02/30 vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna 
Urbroj: 2178/09-02-09-1 većina članova Općinskog vijeća.
Slavonski Šamac,   4. rujna  2009. godine.

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u 
 Predsjednik   Općinskog  vijeća       daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora 

Branislav Milinović, ing., v.r. predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti 
predsjednika Općinskog vijeća u pogledu 
predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora 
Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja, 
ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo 

29. pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim 
Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke 
predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine Nakon što je  Općinsko vijeće konstituirano, 
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša 
129/05,109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta domovino” .
općine Slavonski Šamac ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije“ broj 9/09) Općinsko Članak 3.
vijeće općine Slavonski Šamac na 3. sjednici održanoj  
4. rujna 2009.godine donosi Nakon izvješća Mandatne komisije o 

provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu. 
P O S L O V N I K

Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg 
o radu Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac sadržaja:

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost 
vijećnika u Općinskom vijeću općine Slavonski 

I. UVODNE ODREDBE Šamac obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u 
svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 

Članak 1. Statuta općine Slavonski Šamac,  te da ću se zauzimati 
za svekoliki napredak Republike Hrvatske i općine 

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje Slavonski Šamac“.
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Predsjedatelj poslije pročitane prisege poziva  Članak 7.
sve  vijećnike  da  ustanu  i  prisegnu  na  način  da  
zajednički  izgovaraju : “Prisežem”. Pročelnik upravnog odjela dužan je vijećniku 

pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su 
Predsjedatelj poslije pročitane prisege na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se 

proziva pojedinačno vijećnike, koji pristupaju i pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog 
potpisuju izjavu o davanju prisege. tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao 

vijećniku potrebne.
Vijećnik koji nije bio nazočan na 

konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, Vijećnik može zatražiti obavijesti i 
kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i 
prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan. predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni 

predsjedavaju. 
Članak 4.

Članak 8.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka 

mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove 
vijećnika. za Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u 

obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi 
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i 

zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog 
kojeg odredi politička stranka. vijeća, odnosno da mu osigura dopunsku 

dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su 
Vijećnika izabranog  na koalicijskoj listi na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih 

dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje kandidat tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja 
stranke kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na 
vijećnika, kojem je prestao mandat. koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

Vijećnika  izabranog na nezavisnoj listi Članak 9.
zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati 
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub 

Mandatnoj komisiji na način propisan odredbama nezavisnih vijećnika.
Statuta općine Slavonski Šamac.

Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
Članak 5.

Klubovi vijećnika obavezni su o svom 
Nakon dane prisege vijećnika, izbora osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, 

predsjednika Vijeća, članova Mandatne komisije i priložiti svoja pravila rada,  te podatke o članovima.
Komisije za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili 
najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu Predsjednik Općinskog vijeća brine da se 
dnevnog reda konstituirajuće sjednice. klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi  uvjeti 

za rad (prostorija za sjednice, umnožavanje i dostavu 
 materijala i dr.).

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 6.

Prava i dužnosti vijećnika propisana su 
Statutom općine Slavonski Šamac. 
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IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I Članak 13.
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

VIJEĆA Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, 
saziva međustranački kolegij koji se sastoji od 

Članak 10. predsjednika klubova vijećnika.

Vijeće ima predsjednika i  jednog Članak 14.
potpredsjednika.

P reds jedn iku  Opć inskog  v i j eća  u  
Predsjednika, odnosno potpredsjednika bira pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog 

Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim vijeća pomaže pročelnik upravnog tijela koje obavlja 
glasovanjem, na prijedlog Komisije za izbor i stručne poslove za Općinsko vijeće.
imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika 
Općinskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.

V. RADNA TIJELA
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u 

pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Članak 15.
Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog 
samo za jednog kandidata. Radna tijela Općinskog vijeća osnovana 

Statutom općine su:
Članak 11.

1. Mandatna komisija,
Izbor predsjednika i potpredsjednika se 2. Komisija za izbor i imenovanja,

obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 3. Komisija za Statut , Poslovnik i normativnu 
djelatnost .

Ako prigodom glasovanja za izbor 
predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog 
dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i 
kandidatima se ponavlja. druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz 

djelokruga Općinskog vijeća.
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  

potpredsjednika bilo predloženo više od dva Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu 
kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva između vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, 
kandidata koji su dobili najviše glasova. stručnih i drugi javnih osoba, na prijedlog Komisije za 

izbor i imenovanja,  uz prethodni poziv političkim 
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje 

glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. prijedloge.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan 

kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se O prijedlogu kandidata za predsjednika i 
izborni postupak u cijelosti. članove radnih tijela glasuje se u cjelini. 

Predsjednika Vijeća u slučaju njegove 
odsutnost i  i l i  spr i ječenost i   zamjenjuje   Članak 16.
potpredsjednik  Vijeća.

Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva 
Članak 12. člana.

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog Mandatna komisija  bira se na prvoj sjednici 
vijeća propisana su Statutom općine Slavonski Šamac Općinskog vijeća  iz redova vijećnika.
i ovim Poslovnikom.
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Članak 17. dužnost načelnika/zamjenika općine Slavonski 
Šamac obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u 

Komisiju za izbor i imenovanja, čine svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 
predsjednik i dva člana. Statuta općine Slavonski Šamac,  te da ću se zauzimati 

za svekoliki napredak Republike Hrvatske i općine 
Komisija za izbor i imenovanja bira se na Slavonski Šamac”.

prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova 
vijećnika Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća poslije 

pročitane prisege proziva pojedinačno načelnika i 
Članak 18. zamjenika načelnik  nakon što je izgovoreno njihovo 

ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”. 
Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost, čine predsjednik i dva člana. Članak 21.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu Načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama 
djelatnost bira se iz redova vijećnika Općinskog Općinskog vijeća.
vijeća.

Načelnik određuje izvjestitelja za točke 
dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene 

Članak 19. u dnevni red sjednice Općinskog vijeća. 

Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, Članak 22.
reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela.

Izvjestitelj,  nazočan na sjednicama 
O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, 

vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta načelnika, 
obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog daje obavijesti i stručna objašnjenja,  te obavještava 
vijeća i objavom na web stranici općine Slavonski načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog 
Šamac. vijeća, odnosno radnih tijela.

U radnim tijelima razmatraju se akti koje Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni 
donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, 
radnog tijela. smatra li da je prisutnost  izvjestitelja nužna, raspravu 

o toj temi prekinuti ili odgoditi.
Radno tijelo obavezno je o svojim 

zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, načelnika Članak 23.
i Općinsko vijeće.

O sazvanim sjednicama predsjednik 
Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela 
Općinskog vijeća izvješćuju načelnika i izvjestitelje 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice. 
NAČELNIKA

Članak 24.
Članak 20.

Način i postupak pokretanja  razrješenja 
Načelnik i zamjenik načelnika na prvoj načelnika propisan je Statutom općine Slavonski 

sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu. Šamac.

Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu 
sljedeće sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću 
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VII. AKTI VIJEĆA prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

Članak 25. Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno 
podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će 

Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti)  se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni 
koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu 
ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog 
predsjednik Općinskog vijeća. akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen 

Općinskom vijeću.

Članak 26. Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog 
reda ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću, 

Na izvornike odluka i drugih  akata može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka 
Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća. od 3 mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči 

drukčije.
Pod izvornikom odluka, odnosno drugih 

akata Općinskog  vijeća podrazumijeva se onaj tekst Članak 30.
odluke, odnosno drugog akta,  koji je usvojen na 
sjednici Općinskog vijeća. Postupak donošenja akta pokreće se 

prijedlogom akta.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u  

pismohrani općine. Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za 
donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, 
tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja, odnosno 

Članak 27. dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i 
odgovarajuća dokumentacija.

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog 
vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju Predlagatel j  akta ,  odnosno njegov 
osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju predstavnik može na početku rasprave podnijeti 
se u službenom glasilu, a mogu i na službenim web uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko 
stranicama općine. obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt 

stupi na snagu danom objave, dužan je posebno 
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog obrazložiti  opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne 
poslove za Općinsko vijeće. Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u 

tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 
Članak 28. mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim 

amandmanima i o izraženim mišljenjima i 
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi primjedbama.

Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, 
načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o 
zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i 
podnijeti samo određena tijela. izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost.
Članak 29.

Članak 31.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 

podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s Ako dva ili više predlagatelja upute posebne 
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, 
predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje 
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da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog. podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije 
predlagatelj.

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik 
Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u Članak 35.
prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća 
redosljedom kojim su dostavljeni. Ako su podneseni amandmani takve naravi da 

bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog 
prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se 

Članak 32. rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo 
dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje 
prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, 
prijedlog Proračuna i prijedlog Prostornog plana 15 glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 
minuta. zatraži načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom Članak 36.
odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i 
obrazloženja od propisanog  stavkom 1. ovog članka. O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i 

načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.
Članak 33.

Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u 
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, 

akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim 
uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja amandmanima.
sjednice.

Članak 37.
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili 

dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi Amandman koji je podnesen u roku postaje 
samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu 
dopunama. se odvojeno ne glasuje:

- ako ga je podnio predlagatelj akta,
Amandman se upućuje predsjedniku - ako ga je podnijela Komisija za Statut, 

Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga Poslovnik i normativnu djelatnost i s njima se 
prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju suglasio predlagatelj akta,
akta i načelniku, ukoliko on nije predlagatelj. - ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s 

njima se suglasio predlagatelj akta.
Pravo na podnošenje amandmana imaju 

ovlašteni predlagatelji akata iz članka 28. ovog Članak 38.
Poslovnika.
 Ako konačni prijedlog akta nije podnio 

Članak 34. načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije 
suglasio načelnik, se glasuje  odvojeno.

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s 
tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog 
usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave. vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o 

kojoj se odlučuje.
Predlagatelj akta može podnositi amandmane 

sve do zaključenja rasprave. Članak 39.

Načelnik može do zaključenja rasprave O amandmanima se glasuje prema 
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redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje Članak 42.
se odnose.

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom 
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga postupku mogu se podnositi amandmani do 

akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o zaključenja rasprave.
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 
rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog 
amandmanima. članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje 

se odnose na prijedloge akata koji se donose u 
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o redovnom postupku.

amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG 
VIII. DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM OBRAČUNA PRORAČUNA

POSTUPKU OPĆINE

Članak 40. Članak 43.

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom Prijedlog Proračuna, projekciju Proračuna za 
postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 
razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u izvještaja o izvršenju  Proračuna općine  podnosi 
određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za načelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.
općinu.

Članak 44.
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne 

primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 29. Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju  
ovog Poslovnika. Proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.

Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom 
postupku podnosi se prijedlog  akta, a ako prijedlog X. VIJEĆNIČKA PITANJA
podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 

 
većine vijećnika. Članak 45.

Prijedlog za donošenje akta po hitnom Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 
postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća načelniku,  zamjeniku  načelnika i pročelniku 
najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog upravnog tijela u svezi poslova iz njihovog djelokruga 
vijeća. rada.

Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog 
upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u  
postupku vijećnicima,  te načelniku, ako on  nije pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog 
predlagatelj. vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje. 
 

Članak 41. Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva 
vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može 

Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom trajati najviše pet minuta. Pravo postavljanja 
postupku prethodno se glasuje bez rasprave o vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da 
opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje 
dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o može trajati najduže pet minuta. 
aktu.
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Odgovori na vijećnička pitanja daju se na mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od 
samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se dvije minute.
navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na 
samoj sjednici. Odgovor može trajati najviše pet Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na 
minuta. kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio 

Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i 
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti 

može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.
odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.

Načelnik, zamjenik načelnika, odnosno XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA
pročelnik dostavljaju pisani odgovor vijećniku 
posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. Članak 49.
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor 
svim vijećnicima. Načelnik podnosi izvješće o svom radu u 
 skladu s odredbama Statuta općine Slavonski Šamac.

Članak 46.
Članak 50.

Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku, 
zamjeniku, odnosno pročelniku upravnog odjela kao i Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o 
odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može 
kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.
koje se odnose na postavljeno pitanje.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora 
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu 

skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik donošenje zaključka o traženju izvješća načelnika. U 
Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i 
da svoje pitanje uskladi s tim odredbama. obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.   

Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s Članak 51.
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 
vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je Predsjednik Općinskog vijeća  stavlja 
namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika. prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće 

sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon 
primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 8 

Članak 47. dana od dana  primitka.
 

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje Članak 52.
predstavlja profesionalnu tajnu, načelnik, zamjenik 
načelnika, odnosno pročelnik može predložiti da se Predstavnik vijećnika koji su podnijeli 
odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici 
Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
zatvorenoj sjednici radnog tijela čiji djelokrug rada je 
to pitanje. Načelnik ima pravo na sjednici usmeno se 

očitovati na podneseni prijedlog. 
Članak 48.

Članak 53.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može 

na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o Raspravu o izvješću načelnika Općinsko 
odgovoru  i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju 
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koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto Članak 56.
ili  donošenjem zaključka kojim se od načelnika traži  
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća. Sjednice Vijeća sazivaju se pisanim pozivom, 
 a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.

Članak 54.
Poziv za sjednicu s materijalima koji se 

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se 
traženje izvješća načelnika mogu prijedlog povući vijećnicima  pet dana prije održavanja sjednice. Samo 
najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu. iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može 

Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika skratiti.
nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno 
podudarnom pitanju  ne može se ponovno postaviti Poziv i materijal za sjednicu se mogu 
prije proteka roka od 8 dana od dana kada je Općinsko dostaviti i elektroničkim putem. Sjednica Općinskog 
vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog vijeća može se održavati i putem video veze.
za traženje izvješća od načelnika. 

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i 
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u kraćem 

XII. RED NA SJEDNICI roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

l. Sazivanje sjednice Materijali za sjednicu Općinskog vijeća 
dostavljaju se vijećnicima, načelniku, zamjeniku 

Članak 55. načelnika, pročelniku Upravnog odjela, sredstvima 
javnog priopćavanja.

Sjednicu Općinskog vi jeća  saziva 
predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, a 
najmanje jednom u tri mjeseca. 2. Dnevni red

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan Članak 57.
sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi 
prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na Dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
prijedlog načelnika, u roku od 15 dana od dana predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za 
primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u sjednicu. 
pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno 
načelnika. Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge 

sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i 
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za 

iscrpi utvrđeni dnevni red. sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog 
dnevnog reda sjednice. 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne 
sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, 
sjednicu će sazvati načelnik u roku od 15 dana. Članak 58.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog Dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
članka sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.
jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i Prilikom utvrđivanja dnevnog reda 
područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji 
mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se 
vijećnika. pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se 

predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz 
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prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj 3. Predsjedavanje i sudjelovanje
dopuni. 

Članak 61.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene 

dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog Sjednici Općinskog vijeća predsjedava 
obrazložiti. predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti 

ili spriječenosti  potpredsjednik.  
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez 

rasprave. Članak 62.

Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi 
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet oni  koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim 
predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego 
postupka. što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog 

vijeća.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice 

sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Prijave za govor primaju se čim se otvori 
Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red. rasprava. 

Prije prelaska na dnevni red usvaja se Govornika može opomenuti na red ili 
zapisnik s prethodne sjednice. prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog 

vijeća.
Članak 59.

Predsjednik Općinskog vijeća se brine da 
Tijekom sjednice ne može se promijeniti govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog 
dnevnog reda. Članak 63.

Predlagatelj čiji je predmet uvršten u Predsjednik Općinskog vijeća daje 
prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom 
slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s Vijećniku koji želi govoriti o povredi 
dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, 
podnijet. predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog 

vijećnika ne može trajati duže od tri minute.
Članak 60.

Predsjednik je dužan poslije iznesenog 
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika, 

prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije 
uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje na 
propisan člankom 29. ovog Poslovnika prije proteka sjednici bez rasprave.
roka od tri mjeseca od dana odlučivanja Općinskog  
vijeća o dnevnom redu. Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod 

za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod 
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, 
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog 
koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora 
ograničiti na ispravak, odnosno objašnjenje, a njegov 
govor ne može trajati duže od dvije minute.
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Članak 64. Vijećnik koji neće prisustvovati  sjednici 
Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj Općinskog vijeća ili pročelnika Upravnog tijela koje 
se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće. 

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, 
svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za 
ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u određeni dan i sat.
radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća 
će ga opomenuti. Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju 

kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti 
Ako govornik i poslije opomene nastavi s većine vijećnika.

ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, 
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika 
potrebi i udaljiti  ga sa sjednice. predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku 

sjednice, na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3 
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u vijećnika.

slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik 
Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa 
sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja. 5. Odlučivanje

Članak 65. Članak 67.

Na sjednici Općinskog vijeća se može Za donošenje akata na sjednici Općinskog 
odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo vijeća, potrebna je nazočnost   većine   vijećnika, 
jedanput. osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom 

drugačije određeno.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti 

najdulje pet minuta. Članak 68.

Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće Općinsko vijeće donosi akte većinom danih 
može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća 
dulje. nazočna natpolovična većina ukupnog  broja 

vijećnika, osim ako zakonom, Statutom općine ili 
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

su se prijavili za govor u skladu sa člankom 63. ovog 
Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko 
govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li su vijeće donosi sljedeće akte:
ranije govorili o toj temi. - Statut općine,

- Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
- Proračun,

4. Tijek sjednice - godišnje izvješće o izvršenju Proračuna
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 

Članak 66. potpredsjednika Vijeća
- odluku o raspisivanju referenduma o 

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja razrješenju načelnika i njegovog zamjenika
dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje - odluku o raspisivanju referenduma o 
nazočnost vijećnika. pitanjima iz samoupravnog djelokruga 

utvrđenih Statutom općine Slavonski Šamac
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6. Glasovanje Na glasačkom listiću osobna imena kandidata 
navedena su abecednim redom, a glasuje se na način 

Članak 69. da se zaokruži redni broj ispred osobnog imena 
kandidata.

Glasovanje na sjednici je javno.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili 

Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i 
pitanju glasuje tajno. precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “suzdržan”.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. Glasačke listiće priprema službenik iz članka 
69. ovog Poslovnika. Predsjednik Općinskog vijeća 

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu 
način da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva pomagati kod tajnog glasovanja.
vijećnike da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko 
je “protiv” prijedloga, odnosno da li se tko suzdržao Članak 72.
od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u 
vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» prijedloga Službenik ili vijećnik koji pomaže 
i nisu se izjasnili da se suzdržavaju od glasovanja, predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog 
smatraju se suzdržanim glasovima. glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.

 
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja Članak 73.

zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se 

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo Ponovno glasovanje provodi se istim 
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih postupkom kao i prvo glasovanje.
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah 
konstatirati da je amandman odbijen. Članak 74.

Vijećnike proziva i glasove prebrojava Vijećnik može glasovati samo jednim 
službenik  Jedinstvenog upravnog odjela u čijoj je glasačkim listićem i to osobno.
nadležnosti obavljanje stručnih poslova za potrebe 
Općinskog vijeća.  Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem 

su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je 
Članak 70. tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za 

koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem 
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

rezultat glasovanja.
Članak 75.

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru 
glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže Nakon što su svi nazočni vijećnici predali 
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja. glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog 

vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na 
utvrđivanje rezultata glasovanja.

Članak 71.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim predanih glasačkih listića.
listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i 
ovjereni su pečatom Općinskog vijeća. Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik 

Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i  vijećnika 
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koji su mu pomagali kod samog glasovanja. Ako Općinsko vijeće donese odluku o 
razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog 

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti  
rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je prestaju  im izborom novog predsjednika Općinskog 
provedeno tajno glasovanje. vijeća.

Članak 79.
XIII. IZBORI I IMENOVANJA

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog 
Članak 76. vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom 

izbora novog predsjednika Općinskog vijeća. 
Predsjednika i potpredsjednika Općinskog  

vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u Članak 80.
postupku propisanim Statutom općine i ovim 
Poslovnikom. Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika 
 Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog,  

Članak 77. potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i 
dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi 

Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u predsjednik.
radu predsjedniku Općinskog vijeća,  te obavljaju 
poslove iz njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti. Općinsko je vijeće dužno u  roku od 30 dana 

od donošenja odluke  o razrješenja predsjednika 
Ako je predsjednik Općinskog vijeća izabrati novog predsjednika.

spriječen ili odsutan zamjenjuje ga  potpredsjednik 
Općinskog vijeća.

XIV. ZAPISNICI
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog 

vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti Članak 81.
predsjednika.

O radu sjednice vodi se zapisnik.
Članak 78.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu 
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o 

ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak  sudjelovanju u raspravi, te o donesenim odlukama.
razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog 
vijeća. U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o 

pojedinom predmetu.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku 

Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati Članak 82.
obrazloženje prijedloga. 

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, 
Predsjednik, odnosno potpredsjednik prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na 

Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o zapisnik prethodne sjednice.
prijedlogu najkasnije u roku osam (8) dana od dostave 
prijedloga. O osnovanosti primjedbe na zapisnik 

odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća 

prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog izmjena.
vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, 
dana od kada je prijedlog zaprimljen. odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim 
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primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. Članak 86.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni 
Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik. podaci, koji su u skladu s posebnim propisima 

klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva  

službenik  Jedinstvenog  upravnog  odjela  koji  vodi  Članak 87.
zapisnik. 

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja 
Članak 83. javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih 

tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za 
Sjednice Općinskog vijeća  mogu  se  tonski  druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje 

snimati  ako  o  tome  donese  odluku  Općinsko  predsjednik Općinskog vijeća.
vijeće, a prijepis tonske snimke sjednice čuva  se  u  
Jedinstvenom  upravnom  odjelu  općine  Slavonski 
Šamac. XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Upravno tijelo  općine  Slavonski Šamac je Članak 88.
dužno omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da 
sasluša tonski snimak sjednice,  ako  se  sjednica  Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana 
snimala. od dana objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije.“

XV. JAVNOST RADA Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje 
važiti Poslovnik  o radu Općinskog vijeća  općine  

Članak 84. Slavonski Šamac („Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije“ broj 10/06). 

Sjednice Općinskog vijeća su javne.
OPĆINSKO VIJEĆE 

Predstavnici udruga građana, građani i  OPĆINE  SLAVONSKI ŠAMAC
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice Klasa:021-01/09-01/31
(primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati Urbroj:2178/09-02-09-1
mobitel i dr.). Slavonski Šamac, 4. rujna 2009.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Predsjednik Općinskog vijeća:
Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta,     Branislav Milinović, ing, v.r.
predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba 
koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Članak 85.

O radu Općinskog vijeća javnost se 
obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, 
oglasne ploče i objavom na web stranicama općine.

Najava održavanja sjednice, materijal za 
sjednicu, donesene odluke i akti, te zapisnici o radu 
Općinskog vijeća mogu se  objavljivati i na službenim 
web stranicama općine.
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  za  poslove Županijske  skupštine  i  Županijskog  poglavarstva.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "LASICA" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod
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