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- akti  Skupštine: II.

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

Brodsko-posavske  županije".

Na  temelju  članka  45.  Statuta  Brodsko- ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
posavske  županije  ("Službeni vjesnik  Brodsko- BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
posavske  županije"  br.  10/09)  i  članka  27.  
Poslovnika  Županijske  skupštine  ("Službeni  Klasa  :  021-01/09-01/65
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06- Urbroj:  2178/1-01-09-1
pročišćeni  tekst),  Županijska  skupština  na  3.  Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009.
sjednici,  održanoj 5.  listopada  2009.  godine,  
donijela  je Predsjednik

Županijske  skupštine
RJEŠENJE Tomislav  Vlajnić, dr.med.

o  razrješenju  
predsjednika  Županijske  skupštine

I.

Tomislav  Vlajnić, dr.med.,  razrješuje  se  
dužnosti  predsjednika  Županijske  skupštine.

ŽUPANIJA
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94. RJEŠENJE

o  razrješenju  
potpredsjednika  Županijske  skupštine

posavske  županije  ("Službeni vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09)  i  članka  26.  
Poslovnika  Županijske  skupštine  ("Službeni  I.
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-
pročišćeni  tekst),  Županijska  skupština  na  3.  Ratimir  Santić, dipl.ing.  razrješuje  se  
sjednici,  održanoj 5.  listopada  2009.  godine,  dužnosti  potpredsjednika  Županijske  skupštine.
donijela  je

RJEŠENJE II.

o  izboru Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
predsjednika  Županijske  skupštine donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  

Brodsko-posavske  županije".

I. ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Zdravko  Sočković  izabire  se  za  
predsjednika  Županijske  skupštine. Klasa  :  021-01/09-01/63

Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009.

II.
Predsjednik

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

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  021-01/09-01/66
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009. 96.

Predsjedatelj
Miroslav  Čupić,dipl.ing., v.r. Na  temelju  članka  45.  Statuta  Brodsko-

posavske  županije  ("Službeni vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09)  i  članka  26.  
Poslovnika  Županijske  skupštine  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-
pročišćeni  tekst),  Županijska  skupština  na  3.  

95. sjednici,  održanoj 5.  listopada  2009.  godine,  
donijela  je

Na  temelju  članka  45.  Statuta  Brodsko- RJEŠENJE
posavske  županije  ("Službeni vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09)  i  članka  27.  o  izboru
Poslovnika  Županijske  skupštine  ("Službeni  potpredsjednika  Županijske  skupštine
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  9/06-
pročišćeni  tekst),  Županijska  skupština  na  3.  
sjednici,  održanoj 5.  listopada  2009.  godine,  
donijela  je

Na  temelju  članka  45.  Statuta  Brodsko-
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I.

Miroslav  Čupić, dipl.ing.  izabire  se  za  
potpredsjednika  Županijske  skupštine.

II.

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

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  021-01/09-01/64
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009.

Predsjednik
Županijske  skupštine

Tomislav  Vlajnić, dr.med., v.r.

97.

- način konstituiranja Skupštine, početak 
obavljanja dužnosti članova Skupštine i 
prestanak mandata članova Skupštine 

- p r a v a  i  d u ž n o s t i  p r e d s j e d n i k a ,  
potpredsjednika, Predsjedništva i članova 
Skupštine, 

- broj članova, sastav, djelokrug, te način rada 
radnih tijela Skupštine, 

- odnos Skupštine i župana,
- postupak donošenja akata i razmatranje 

pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine, 
- postupak izbora i imenovanja, odnosno  

opoziva i razrješenja u Skupštini, 
- sazivanje i tijek sjednice, te način odlučivanja 

na sjednici, 
- održavanje reda na sjednici, 
- javnost rada Skupštine. 
Poslovnikom se uređuju i druga pitanja od značenja za 
rad Skupštine i radnih tijela Skupštine. 
Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju 
srodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom 
ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i 
ženski rod. 

Članak 2.

Ako pojedino pitanje od važnosti za rad 
Skupštine nije uređeno ovim Poslovnikom, to će 
pitanje urediti Skupština posebnim aktom. 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
br. 33/01, 60/01-pročišćeni tekst, 129/05, 109/07, II. KONSTITUIRANJE SKUPŠTINE I 
125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske POČETAK OBAVLJANJA DUŽNOSTI  ČLANA 
županije („Službeni vjesnik“ broj 10/09), Županijska SKUPŠTINE 
skupština Brodsko-posavske županije na 3. sjednici 
od 5. listopada 2009. godine, donijela je Članak 3.

POSLOVNIK Konstituirajuća sjednica Skupštine saziva se 
na način i u rokovima utvrđenim zakonom. 

Županijske skupštine Do izbora predsjednika Skupštine, sjednici 
Brodsko-posavske županije predsjeda dobno najstariji član Skupštine, osim ako 

odlukom o sazivanju sjednice nije drugačije određeno. 
Predsjedatelj ima do izbora predsjednika 

I. OPĆE ODREDBE Skupštine sva prava i dužnosti predsjednika Skupštine 
u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do 

Članak 1. izbora Komisije za izbor i imenovanje, ovlašten je 
predlagati donošenje odluka. 

Poslovnikom Županijske skupštine Brodsko- Pravo predlaganja odluka na konstituirajućoj 
posavske županije (u daljnjem tekstu: Poslovnik) sjednici pripada 1/3 članova Skupštine. 
uređuje se: 
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Članak 4. Član Skupštine, nakon što je izgovoreno 
njegovo ime, ustaje i izgovara: „Prisežem“. 

Na konstituirajućoj sjednici predsjedatelj će, Svaki član Skupštine potpisuje tekst prisege i istu  
prozivajući imena i prezimena izabranih na izborima predaje predsjedatelju. 
za Skupštinu na temelju izvješća Izbornog 
povjerenstva, utvrditi broj nazočnih članova Članak 8.
Skupštine. 

Nakon utvrđenja da je sjednici nazočna Član Skupštine koji nije bio nazočan 
većina članova Skupštine, Skupština može započeti s konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik člana kada 
radom. počinje obavljati dužnost člana Skupštine tijekom 

Skupština se smatra konstituiranom izborom mandata, daje prisegu na prvoj sjednici na kojoj je 
predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna nazočan, na način iz članka 7. ovog Poslovnika.  
većina članova Skupštine. 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da je Članak 9.
Skupština konstituirana, izvodi se himna Republike 
Hrvatske „Lijepa naša domovino“. Nakon izbora Mandatnog povjerenstva, osim 

ako odlukom tijela koje je sazvalo konstituirajuću 
Članak 5. sjednicu nije drugačije određeno, bira se  Komisija za 

izbor i imenovanja i Odbor za Statut, Poslovnik i 
Na konstituirajućoj sjednici bira se iz reda propise. 

članova Skupštine Mandatno povjerenstvo koje: Po izboru tijela iz stavka 1. ovog članka biraju 
- izvješćuje Skupštinu o provedenim izborima se predsjednik i potpredsjednici Skupštine. 

za Skupštinu i imenima izabranih članova Na izbor predsjednika i potpredsjednika 
Skupštine, Skupštine primjenjuju se odredbe članka 22-26 ovoga 

- izvješćuje Skupštinu o imenima izabranih Poslovnika. 
članova Skupštine koji su podnijeli ostavku, Nakon izbora, predsjedanje sjednicom 
odnosno  stavili mandat u mirovanje kao i o preuzima predsjednik Skupštine. 
imenima zamjenika koji će umjesto njih 
obavljati dužnost članova Skupštine, te Članak 10.
predlaže potvrdu mandata. 

Predsjednik Skupštine će predložiti da se 
Članak 6. održi nastavak konstituirajuće sjednice, ako mu takav 

zahtjev bude podnesen od strane najmanje 1/3 članova 
Pr ihvaćan jem izv ješća  Mandatnog  Skupštine. 

povjerenstva potvrđuje se mandat članovima Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora biti 
Skupštine. sastavljen u pisanom obliku i potpisan od strane 

Nakon što su im potvrđeni mandati, članovi članova Skupštine, te sadržavati nazive točaka kojima 
Skupštine daju prisegu sljedećeg sadržaja: se predlaže dopuniti dnevni red nastavka 

konstituirajuće sjednice. 
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana 

Županijske skupštine Brodsko-posavske županije III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA 
obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu SKUPŠTINE 
držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak 
Republike Hrvatske, te da ću se zauzimati za svekoliki 1. Opće odredbe 
napredak Brodsko-posavske županije.“

Članak 11. 
Članak 7.

Član Skupštine prava i dužnosti stječe danom 
Predsjedatelj izgovara tekst prisege, a zatim potvrde mandata. 

proziva svakog od članova Skupštine. 
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Članak 12. Skupštine može tražiti i od predsjednika Skupštine, 
predsjednika radnih tijela Skupštine ili u upravnom 

Član Skupštine dužnost obavlja počasno. tijelu u kojem se obavljaju poslovi za Skupštinu. 
Član Skupštine nema obvezujući mandat i 

nije opoziv. Članak 15.
Član Skupštine ne može biti pozvan na 

kaznenu i prekršaju odgovornost za izgovorene riječi, Član Skupštine može tražiti da mu pročelnik, 
niti za glasovanje u Skupštini. odnosno  po njemu ovlašteni djelatnik, pomaže u 

obavljanju njegove dužnosti, a napose u izradi 
Članak 13. prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i 

zadaća koje mu je povjerilo radno tijelo Skupštine, 
Član Skupštine ima prava i dužnosti utvrđene odnosno  da mu osigura dopunsku dokumentaciju za 

zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama pojedine predmete koji su na dnevnom redu sjednice 
Skupštine, a osobito: Skupštine ili radnih tijela Skupštine. 
- biti nazočan sjednicama Skupštine, 
- raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju Članak 16.

koje je na dnevnom redu sjednice Skupštine, 
te o njemu odlučivati, Članu Skupštine izdaje se iskaznica koja 

- predlagati Skupštini donošenje odluka i sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: Republika 
drugih akata, Hrvatska, grb Brodsko-posavske županije, naziv: 

- predlagati Skupštini donošenje zaključaka, Brodsko-posavske županije, Županijska skupština, 
- davati amandmane na prijedloge akata i ime i prezime člana Skupštine, fotografiju, te oznaku 

prijedloge zaključaka, mandatnog razdoblja. 
- predlagati razmatranje pojedinih pitanja, Iskaznicu potpisuje predsjednik Skupštine, a 
- postavljati županu pitanja što se odnose na ovjerena je pečatom Skupštine. 

njegov rad, odnosno  obavljanje poslova iz 
njegove nadležnosti, Članak 17.

- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje 
njegove dužnosti, Član Skupštine za svoj rad u Skupštini ima 

- sudjelovati u radu i odlučivanju na pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom 
sjednicama radnih tijela Skupštine u koja je Skupštine. 
izabran, 

- biti nazočan sjednicama drugih radnih tijela, 2. Stavljanje mandata u mirovanje 
sudjelovati u njihovom radu, ali bez prava 
odlučivanja, Članak 18. 

- biti biran, odnosno  imenovan i prihvatiti 
izbor, odnosno  imenovanje u tijela pravnih Članu Skupštine koji za vrijeme trajanja 
osoba određenih zakonom, Statutom mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema 
Brodsko-posavske županije (u daljnjem odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme 
tekstu: Statut) i općim aktima Skupštine, obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to 

- dati ostavku ili staviti mandat u mirovanje. vrijeme zamjenjuje ga zamjenik, u skladu s 
odredbama zakona. 

Članak 14. U slučaju iz stavke 1. ovoga članka, član 
Skupštine je dužan u roku od 8 dana od prihvaćanja 

Član Skupštine ima pravo od pročelnika dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Skupštine, 
upravnih tijela (u daljnjem tekstu: pročelnik) tražiti koji takvu obavijest mora dostaviti Mandatnom 
obavijesti i uvid u materijale o predmetima koji su na povjerenstvu. 
dnevnom redu Skupštine i druge obavijesti koje su mu 
potrebne u obavljanju dužnosti člana Skupštine. 

Obavijesti iz stavka 1. ovog članka član 
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Članak 19. - potiče razmatranje pojedinih tema na 
sjednicama Skupštine, 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, - obavlja i druge poslove utvrđene Odlukom o 
član Skupštine nastavlja s obavljanjem dužnosti u osnivanju kluba, Pravilima rada kluba i ovim 
Skupštini na temelju prestanka mirovanja mandata, Poslovnikom. 
ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Skupštine u Predsjednik Kluba vijećnika ili osoba koju ovlasti ima 
roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive pravo tražiti stanku od 5-30 minuta tijekom sjednice 
dužnosti. radi zasjedanja Kluba. 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka mirovanje 
mandata člana Skupštine prestat će osmog dana od 
dana podnošenja pisanog zahtjeva. IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK 

Nastavljanje s obavljanjem dužnosti člana SKUPŠTINE 
Skupštine na temelju prestanka mandata može se 
tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata. 1. Izbor predsjednika i potpredsjednika 

Skupštine 

3. Prestanak mandata Članak 22. 

Članak 20. Skupšt ina ima predsjednika i  dva 
potpredsjednika koje bira iz reda članova Skupštine 

Članu Skupštine mandat prestaje prije isteka javnim glasovanjem većinom glasova svih članova. 
redovitog četverogodišnjeg mandata u slučaju Jedan potpredsjednik bira se na prijedlog 
propisanim zakonom. skupštinske manjine. 

Kandidata za predsjednika predlaže Komisija 
za izbor  i imenovanja ili najmanje 1/3 članova 

4. Klub članova Skupštine Skupštine. 
Prijedlog iz stavka 2. ovog članka mora biti 

Članak 21. sastavljen u pisanom obliku i potpisan od strane 
predsjednika Komisije za izbor i imenovanja, odnosno  

U Skupštini se može osnovati Klub članova od strane članova Skupštine koji su prijedlog 
Skupštine (u daljnjem tekstu: Klub). podnijeli. 

Klub mora imati najmanje tri člana. Član Član Skupštine svojim potpisom može 
Skupštine može biti članom samo jednog Kluba. podržati samo jednog kandidata. 

Klub je obvezan obavijestiti predsjednika Jednom potpisan prijedlog ne može se 
Skupštine o svom osnivanju, promjenama u članstvu, opozvati. 
te priložiti podatke o predsjedniku i članovima Kluba. 

Predsjedniku Kluba dostavlja se primjerak 
„Službenog vjesnika Brodsko-posavske županije“. Članak 23.

Klub  č lanova  ima  preds jedn ika  i  
potpredsjednika. Izbor predsjednika obavlja se dizanjem ruke, 

Predsjednik Kluba: osim ako Skupština, na prijedlog najmanje 1/3 
- saziva i organizira sjednice Kluba vijećnika, članova Skupštine, ne odluči da se izbor obavlja 
- iznosi primjedbe, prijedloge, amandmane na poimeničnim izjašnjavanjem svakog od članova 

prijedloge općih akata, Skupštine. 
- sudjeluje u postupku usklađivanja stajališta s Izbor poimeničnim izjašnjavanjem provodi se 

ostalim klubovima, na način da svaki od članova Skupštine kojeg prozove 
- član je Predsjedništva Skupštine, predsjedatelj izgovori ime i prezime kandidata za 
- s u r a đ u j e  s  p r e d s j e d n i k o m  i  kojeg glasuje, a ukoliko svoj glas ne želi dati ni 

potpredsjednicima Županijske skupštine po jednom od kandidata izjavit će da se suzdržava od 
pitanjima iz djelokruga Skupštine, glasovanja. 
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U slučaju iz stavke 2. ovog članka 2. Prava i dužnosti predsjednika i 
predsjedatelj proziva članove Skupštine prema potpredsjednika Skupštine 
abecednom redu njihovih prezimena. 

Ako je predloženo više kandidata, a glasuje se Članak 27. 
dizanjem ruku, o kandidatima se glasuje prema 
abecednom redu prezimena kandidata, s tim što član            Predsjednik Skupštine: 
Skupštine svoj glas može dati samo jednom od - predstavlja Skupštinu, 
kandidata. - saziva i organizira, te predsjeda sjednici 

Skupštine, 
Članak 24. - predlaže dnevni red sjednice Skupštine, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja iz 
U slučaju da u izboru sudjeluju do dva članka 72. ovoga Poslovnika u propisani 

kandidata, a ne dobiju potreban broj glasova, izbor će postupak, 
se ponoviti najkasnije u roku od 15 dana od dana - brine o postupku donošenja i izvršenju odluka 
neuspjelog izbora. i drugih akata Skupštine, 

U ponovljenom izboru kandidirani mogu biti i - objavljuje rezultate glasovanja u Skupštini, 
oni kandidati koji u prethodnom izboru nisu bili - potpisuje odluke, druge akte i zaključke koje 
izabrani. donosi Skupština, 

- brine o suradnji Skupštine sa županom, 
Članak 25. - brine o zaštiti prava članova Skupštine, 

- usklađuje i prati rad radnih tijela Skupštine, 
U slučaju da u izboru sudjeluje tri ili više - obavlja i druge poslove određene zakonom, 

kandidata, a ni jedan od kandidata ne bude izabran, na Statutom, ovim Poslovnikom i drugim aktima 
istoj sjednici održat će se drugi krug izbora u kojem Skupštine. 
sudjeluju ona dva kandidata koji su u prvom krugu 
izbora dobili najveći broj glasova. Članak 28.

Ako u provom krugu izbora dva ili više 
kandidata dobiju isti broj glasova, najprije će se Potpredsjednici Skupštine pomažu u radu 
glasovanjem utvrditi koji će od tih kandidata predsjedniku Skupštine i po njegovom ovlaštenju 
sudjelovati u drugom krugu izbora. obavljaju poslove iz njegove nadležnosti. 

Ako se u slučaju iz stavka 2. ovoga članka to P r e d s j e d n i k  s k u p š t i n e  o d r e đ u j e  
ne može utvrditi jer su kandidati dobili jednak broj potpredsjednika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove 
glasova, kandidati za drugi krug izbora utvrdit će se odsutnosti, odnosno  spriječenosti. 
tajnim glasovanjem. Potpredsjednici Skupštine obavljaju i druge 

Ako se ni nakon tajnog glasovanja ne mogu poslove određene ovim Poslovnikom. 
utvrditi kandidati koji će sudjelovati u drugom krugu 
izbora, članovi Skupštine glasovat će dizanjem ruku Članak 29.
samo o kandidatu koji je u prvom krugu izbora dobio 
najveći broj glasova, a u slučaju da taj kandidat ne Predsjednik Skupštine, potpredsjednici 
bude izabran izbori će se ponoviti najkasnije u roku od Skupštine i predsjednici klubova vijećnika čine 
15 dana od dana neuspjelog izbora. Predsjedništvo Županijske skupštine. 

U ponovljenom izboru kandidirani mogu biti i Predsjednik Predsjedništva po položaju je 
oni kandidati koji u prethodnom izboru nisu bili predsjednik Županijske skupštine. 
izabrani. Sjednice Predsjedništva predsjednik saziva 

prema potrebi, a obvezno u pripremi predstojeće 
Članak 26. sjednice Županijske skupštine. 

Predsjedništvo Županijske skupštine:
Potpredsjednik Skupštine bira se na način i po 

postupku koji je propisan za izbor predsjednika - razmatra i daje mišljenja predsjedniku 
Skupštine. Skupštine o nacrtu dnevnog reda predstojeće 
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sjednice Županijske skupštine, kao i terminu Predsjednik će biti razriješen ako za 
održavanja sjednice, razrješenje glasuje većina od ukupnog broja članova 

- prihvaća pokroviteljstva u ime Skupštine Skupštine. 
kada Skupština ne zasjeda, Ako Skupština odbije zahtjev za razrješenje, 

- sudjeluje u pripremi programa rada Skupštine ponovni zahtjev ne može se podnijeti prije isteka šest 
za kalendarsku godinu prati ostvarenje toga mjeseci od njegovog odbijanja. 
programa i predlaže njegove izmjene i 
dopune, Članak 31. 

- daje mišljenje i prijedloge predsjedniku 
Skupštine i potiče predsjednika na Predsjednik Skupštine dužan je sazvati 
uvrštavanje u dnevni red određena pitanja iz sjednicu na kojoj će se razmatrati zahtjev za njegovo 
djelokruga rada Skupštine, razrješenje u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva, 

- potiče i raspravlja o suradnji sa zastupnicima a ako to ne učini u daljnjem roku od 15 dana sjednicu 
u Hrvatskom saboru, sa županom Brodsko- će sazvati i njome predsjedati župan. 
posavske županije, zatim o suradnji s drugim 
županijama u Republici Hrvatskoj i drugim Članak 32.
državama kada o istoj  u skladu sa Statutom 
županije Skupština raspravlja i odlučuje, Predsjednik Skupštine može podnijeti 

- odlučuje o tehničkim pitanjima vezano za ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku, a 
održavanje sjednica (raspored sjedenja jednom podnijeta ostavka ne može se opozvati. 
vijećnika u dvorani za sjednice, osiguranje Ostavka se dostavlja u upravnom tijelu u 
tehnike snimanja sjednice i dr.), kojem se obavljaju poslovi za Skupštinu. 

- obavlja i drugo kada to zatraži predsjednik U slučaju podnošenja ostavke, pravo 
Županijske skupštine. sazivanja i predsjedanja sjednicom na kojoj se 

Na sjednice Predsjedništva obvezno se pozivaju utvrđuje dan prestanka prava i dužnosti predsjednika 
župan, zamjenici župana i pročelnici upravnih tijela. Skupštine, pripada dobno starijem potpredsjedniku. 

Potpredsjednik je sjednicu dužan sazvati u 
roku od 15 dana od dana zaprimanja ostavke, a ako to 

3. Prestanak prava i dužnosti predsjednika i ne učini sjednicu će u daljnjem roku od 3 dana sazvati i 
potpredsjednika Skupštine njome predsjedati drugi potpredsjednik. 

Ukoliko sjednicu ne sazove ni drugi 
Članak 30. potpredsjednik, u daljnjem roku od 3 dana sazvat će je 

i njome predsjedavati župan. 
Predsjednik Skupštine može biti razriješen. U slučaju razrješenja predsjednika 
Zahtjev za razrješenje predsjednika Skupštine Županijske skupštine, Skupština može na istoj 

može podnijeti Komisija za izbor i imenovanja ili sjednici izabrati novog predsjednika, sazivanje 
najmanje 1/3 članova Skupštine. Zahtjev mora biti sjednice provest  će se na način propisan za ostavku 
sastavljen u pisanom obliku i obrazložen, te ako je predsjednika Skupštine. 
podnesen od strane članova Skupštine, mora 
sadržavati potpise članova Skupštine koji zahtjev Članak 33.
podnose. 

Jednom potpisan zahtjev ne može se opozvati. Potpredsjednik Skupštine razrješava se na 
O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka način i po postupku propisanom za predsjednika 

Skupština se izjašnjava javnim glasovanjem. Skupštine. 
Predsjednik Skupštine može se prije Potpredsjednik Skupštine može podnijeti 

glasovanja očitovati o navodima iz zahtjeva kojim se ostavku, a u tom slučaju Skupština utvrđuje dan 
traži njegovo razrješenje. prestanka prava i dužnosti potpredsjednika na način i 

U pogledu načina glasovanja na odgovarajući po postupku propisanom za predsjednika Skupštine. 
se način primjenjuje odredba članka 23. stavak 1. i 2. 
ovoga Poslovnika. 
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V. RADNA TIJELA SKUPŠTINE Članak 38.

1. Opće odredbe Predsjednik radnog tijela organizira rad tijela, 
saziva sjednice, predlaže dnevni red, te predsjeda 

Članak 34. sjednicama radnog tijela. 
U dnevni red sjednice radnog tijela mogu se 

Radna tijela Skupštine (u daljnjem tekstu: uvrstiti samo materijali koji se razmatraju na sjednici 
radna tijela) osnivaju se za proučavanje i razmatranje Skupštine, odnosno  na sjednici radnog tijela mogu se 
pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine i za razmatrati samo pitanja iz djelokruga radnog tijela. 
obavljanje poslova određenih ovim Poslovnikom. Predsjednik radnog tijela surađuje s 

predsjednikom Skupštine, predsjednicima drugih 
Članak 35. radnih tijela i s pročelnikom , odnosno  pročelnicima 

onih upravnih tijela u kojima se obavljaju poslovi za to 
R a d n o  t i j e l o  i m a  p r e d s j e d n i k a ,  radno tijelo. 

potpredsjednika i određeni broj članova koji se biraju Potpredsjednik radnog tijela u slučaju 
iz reda članova Skupštine. odsutnosti predsjednika, ima njegova prava i obveze. 

Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova U slučaju da predsjednik i potpredsjednik 
radnih tijela obavlja Skupština na prijedlog Komisije radnog tijela nisu nazočni sjednici radnog tijela, 
za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 sjednicom radnog tijela predsjeda dobno najstariji 
članova Skupštine. član radnog tijela. 

Članak 36. Članak 39.

Prijedlog iz članka 36. stavka 2. ovog Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik 
Poslovnika mora biti sastavljen u pisanom obliku, radnog tijela: 
mora biti cjelovit, odnosno  mora sadržavati točno - na osobnu inicijativu,
onoliko kandidata koliko radno tijelo ima članova, - kada je iz sjedničkog materijala vidljivo da će 
mora biti potpisan od strane predsjednika Komisije za Skupština razmatrati materijal, odnosno  akt 
izbor i imenovanja, odnosno  članova Skupštine i iz djelokruga toga radnog tijela, 
ukoliko se izbor ne obavlja na konstituirajućoj - na temelju zaključka Skupštine, 
sjednici, mora predsjedniku Skupštine biti dostavljen - na traženje predsjednika Skupštine, 
najmanje tri dana prije održavanja sjednice na kojoj će - na traženje većine članova radnog tijela.
se odlučivati o izboru. Ako predsjednik radnog tijela ne sazove 

Prilikom izbora članova radnih tijela mora se sjednicu radnog tijela, a to je trebao učiniti jer su 
voditi računa o tome da ukupni sastav radnih tijela ispunjeni razlozi iz stavka 1. podstavak 2., 3., 4. i 5. 
odgovara stranačkoj strukturi Skupštine, a u tom ovog članka, sjednicu saziva, predlaže dnevni red i 
smislu Komisija za izbor i imenovanja prije njome predsjeda potpredsjednik radnog tijela. 
utvrđivanja svog prijedloga, pribavlja prijedloge Ako sjednicu radnog tijela ne sazove ni 
političkih stranaka, odnosno  klubova u Skupštini. potpredsjednik, sjednicu može sazvati, predloženi 

dnevni red, te njome predsjedati predsjednik 
Članak 37. Skupštine. 

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, 
O prijedlogu iz članka 36. stavak 2. ovog predsjednik Skupštine može na prvoj narednoj 

Poslovnika glasuje se u cjelini, a u slučaju da je sjednici Skupštine predložiti Skupštini razrješenje 
prijedlog podnesen i od strane Komisije za izbor i predsjednika i potpredsjednika tog radnog tijela. 
imenovanja i od strane članova Skupštine, Skupština 
će se glasovanjem najprije odrediti o prijedlogu Članak 40. 
Komisije za izbor i imenovanja, a o prijedlogu članova 
Skupštine samo ako prijedlog Komisije za izbor i  O sazvanoj sjednici radnog tijela, 
imenovanja ne bude prihvaćen. predsjednik radnog tijela izvješćuje predsjednika 
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Skupštine, župana, zamjenike župana, pročelnike radnog tijela kad je radno tijelo predlagatelj materijala 
upravnih tijela u čijem je djelokrugu materijal koji se koji se razmatra na sjednici Skupštine. 
razmatra na sjednici radnog tijela (u daljnjem tekstu: Izvjestitelj se na sjednici izjašnjava u ime 
pročelnici nadležnih upravnih tijela), te predstavnika radnog tijela o pitanjima u svezi s izvješćem, odnosno  
predlagatelja čiji se materijal razmatra na sjednici stajalištima ili prijedlozima radnog tijela, ali ne može 
radnog tijela. izmijeniti stajališta ili prijedlog radnog tijela ili 

O sazvanoj sjednici radnog tijela predsjednik odustati od njega ako za to nije ovlašten od radnog 
radnog tijela izvješćuje i predsjednika vijeća tijela, niti se može izjašnjavati o pitanjima o kojima 
nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih radno tijelo nije dalo svoje mišljenje ili zauzelo 
manjina s područja Brodsko-posavske županije kada stajalište. 
je na dnevnom redu sjednice radnog tijela pitanje koje 
se tiče položaja nacionalne manjine. Članak 43.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka 
predsjednici vijeća nacionalnih manjina i predstavnici Radna tijela surađuju međusobno, a mogu 
nacionalnih manjina mogu biti nazočni sjednici održati i zajedničku sjednicu, te Skupštini podnijeti 
radnog tijela i raspravljati o materijalu, ali bez prava zajedničko izvješće o predmetu rasprave. 
glasa. 

Članak 41. Članak 44.

Radna tijela mogu zauzimati stajališta o Radna tijela imaju pravo tražiti od pročelnika 
pitanjima iz svog djelokruga ako sjednici prisustvuje nadležnih upravnih tijela odgovarajuće obavijesti i 
većina članova radnog tijela, a zaključci se donose  druge podatke koji su im potrebni za rad, a kojim ova 
većinom glasova nazočnih članova. tijela raspolažu ili su ih u svom djelokrugu obavezni 

O radu na sjednici radnog tijela vodi se prikupljati i evidentirati. 
zapisnik. U slučaju iz stavka 1. ovog članka, u ime 

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu na radnog tijela zahtjev podnosi predsjednik radnog 
sjednici, rezultat glasovanja o pojedinom predmetu i tijela. 
doneseni zaključci. Zahtjev se podnosi usmeno na sjednici 

O vođenju zapisnika brine se službenik radnog tijela ili u pisanom obliku i mora biti 
upravnog tijela u kojem se obavljaju stručni i obrazložen. 
administrativni poslovi za radno tijelo. 

Zapisnik potpisuje predsjednik radnog tijela i Članak 45.
službenik iz stavka 4. ovog članka. 

Radno tijelo može, u skladu s ovim 
Članak 42. Poslovnikom, donijeti svoj Poslovnik o radu. 

Radno tijelo obvezno je o svojim Članak 46.
primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima 
obavijestiti Skupštinu, a može izvijestiti i o stajalištu Član radnog tijela može podnijeti ostavku. 
manjine, kada mišljenja ostanu podijeljena u pogledu Jednom podnijeta ostavka ne može se opozvati. 
prijedloga za rješenje pojedinog pitanja. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, 

Predsjednik radnog tijela ili član radnog tijela Skupština će razriješiti člana radnog tijela i na istoj 
ovlašten od strane radnog tijela može na sjednici sjednici izabrati novog člana. 
Skupštine obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog Skupština može razriješiti člana radnog tijela 
tijela kad se radno  tijelo izjašnjava o aktu ili i na obrazloženi prijedlog Komisije za izbor i 
materijalu kojeg nije predlagatelj. imenovanja. 

Predsjednik radnog tijela ili član radnog tijela 
ovlašten od strane radnog tijela dužan je kao 
izvjestitelj na sjednici Skupštine obrazložiti prijedlog 
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Članak 47. zakona smatra nespojivom. 
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana 

Ako je član radnog tijela izabran iz reda koji se biraju iz reda članova Skupštine. 
članova Skupštine, mandat u radnom tijelu će mu 
prestati istovremeno s danom kad je član Skupštine Komisija za izbor i imenovanja 
svoj mandat u Skupštini stavio u mirovanje, odnosno  
s danom kada je tom članu Skupštine prestao mandat u Članak 51. 
Skupštini iz razloga propisanih zakonom. 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Skupština Komisija za izbor i imenovanja: 
će razriješiti člana radnog tijela i na istoj sjednici - predlaže izbor i imenovanje osobe koje bira, 
izabrati novog člana. odnosno  imenuje Skupština, 

- predlaže imenovanje predstavnika Županije u 
Članak 48. određena tijela i pravne osobe, kada je to 

propisano zakonom ili drugim propisima, 
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Statutom, ovim Poslovnikom ili drugim 

radno tijelo obavljaju se u upravnom tijelu u kojem se aktom Skupštine, 
obavljaju poslovi za  Županijsku skupštinu. - priprema i podnosi prijedloge za izbor sudaca 

porotnika u skladu sa zakonom,
- predlaže članove radnih tijela Skupštine, 

Članak 49. - obavlja i druge poslove određene Statutom, 
ovim Poslovnikom i drugim općim aktima 

Radna tijela Skupštine su: Skupštine.
1. Mandatno povjerenstvo, 
2. Komisija za izbor i imenovanja, Odbor za izbor i  imenovanja ima 
3. Odbor za Statut, Poslovnik i propise, predsjednika, potpredsjednika i pet članova koji se 
4. Odbor za gospodarstvo, Proračun i financije, biraju iz reda članova Skupštine. 
5. Odbor za društvene djelatnosti, 
6. Odbor za stambeno-komunalne poslove, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbor za Statut, Poslovnik i propise
7. Odbor za međužupanijsku i međunarodnu 

suradnju, Članak 52. 
8. Komisija za odnose s vjerskim zajednicama, 
9. Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine. Odbor za Statut, Poslovnik i propise: 

- utvrđuje Prijedlog poslovnika Skupštine i 
Mandatno povjerenstvo predlaže njegove izmjene i dopune, 

- razmatra prijedlog Statuta, te drugih odluka i 
Članak 50. općih akata koje donosi Skupština u pogledu 

njihove usklađenosti sa zakonom, te u 
Mandatno povjerenstvo, osim poslova koje pogledu njihove pravne obrade i o tome daje 

obavlja na konstituirajućoj sjednici u tijeku mandata: mišljenje i prijedloge Skupštini, 
- izvješćuje Skupštinu o tome da su ispunjeni - utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i 

zakonski uvjeti za prestanak, odnosno  drugih akata Skupštine kada je tim aktima na 
mirovanje mandata članu Skupštine, te to ovlašteno ili kada to ocijeni potrebnim, 
izvješćuje Skupštinu o zamjeniku koji - daje pravna mišljenja o primjeni odredbi 
započinje obavljati dužnost člana Skupštine, Statuta BPŽ i Poslovnika Županijske 

- predlaže Skupštini donošenje odluke o skupštine, 
mirovanju mandata ako član Skupštine za - obavlja i druge poslove određene Statutom i 
vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje ovim Poslovnikom. 
dužnosti koja se prema odredbama posebnog 
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Odbor za gospodarstvo, Proračun i financije - mirovinsko i invalidsko osiguranje, 
- zaštitu prognanih i izbjeglih osoba, 

Članak 53. - zaštite prava hrvatskih branitelja, vojnih, 
civilnih žrtava rata, 

U djelokrugu Odbora za gospodarstvo, - zaštita djece, materinstva i mladeži, 
Proračun i financije poslovi utvrđivanja i praćenja - zaštita djece i mladeži od svih oblika 
provođenja politike, a odnose se na: ovisnosti, 
 - planovi i programi rada, 
- gospodarski razvoj Županije i osnove - izvješća i analize ustanova čiji je osnivač i 

gospodarskog sustava, tekuća gospodarska suosnivač Županija, 
kretanja i ravnomjerni gospodarski razvoj - pitanja komuniciranja, informiranja i medija 
svih dijelova Županije, te usklađivanje o kojima odlučuje Skupština, 
unapređivanje svih gospodarskih grana, - ostali poslovi iz područja svih segmenata 

- razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja, društvenih djelatnosti. 
u razvoju poduzetništva i obrtništva, Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i pet 

- razvoj poljoprivrede i investicijska ulaganja u članova, koje bira Skupština iz reda članova 
razvoj svih poljoprivrednih grana (ratarstvo, Skupštine. 
stočarstvo, vodoprivreda, slatkovodno 
ribarstvo, veterinarstvo, selo i seljaštvo i dr.),

- razvojni program kontinentalnog turizma Odbor za stambeno-komunalne poslove, prostorno 
(ruralni turizam), uređenje i zaštitu okoliša 

- ugostiteljska i turistička djelatnost koja je 
neposredno vezana za turizam kao Članak 55.
gospodarsku djelatnost, 

- pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti, U djelokrugu Odbora za stambeno-
- razmatra i upućuje Županijskoj skupštini komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu 

prijedloge vezano za Proračun, godišnji i okoliša su poslovi utvrđivanja , praćenja i provođenja 
polugodišnji obračun, revizijsko izvješće, politike, a odnose se na: 

- opće i druge akte i materijale iz područja - praćenje razvoja komunalne djelatnosti, 
poreznog sustava, u s k l a đ i v a n j e  i  p o t i c a n j e  r a z v o j a  

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri infrastrukture u svim dijelovima Županije, 
Skupština. - prostorno uređenje, odnosno  promicanje 

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i pet uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg 
članova, koje bira Skupština iz reda članova gospodarenja prostorom, 
Skupštine. - Županijski prostorni plan, izvješća o stanju u 

prostoru i programi mjera za unapređenje 
stanja u prostoru, 

Odbor za društvene djelatnosti - mjere praćenja, očuvanja i unapređenja 
ekološke ravnoteže u odnosu na gospodarski 

Članak 54. razvitak, 
- mjere upravljanja pojedinim dijelovima 

U djelokrugu  Odbora za društvene okoliša (zaštićeni objekti i dijelovi prirode), 
djelatnosti su poslovi utvrđivanja i praćenja, - planove i programe zaštite okoliša, promet i 
provođenja politike, a odnose na: veze. 
- predškolski odgoj, osnovno, srednje, više i - ostala pitanja iz područja stanovanja, 

visoko obrazovanje, komunalne djelatnosti, prometa i veza, 
- znanost, kulturu i tehničku kulturu, prostornog uređenja i zaštite okoliša. 
- šport i športske udruge, Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i pet 
- socijalnu skrb, članova, koje bira Skupština iz reda članova 
- zdravstvenu zaštitu, Skupštine. 
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Odbor za međužupanijsku i međudržavnu Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine 
suradnju 

Članak 57. 
Članak 56. 

Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine: 
Odbor za međužupanijsku i međudržavnu - razmatra i prati provedbu programa udruga i 

suradnju: zajednica udruga nacionalnih manjina koje 
- utvrđuje prijedloge za usvajanje i razvijanje Županija podupire iz Proračuna,

odnosa međužupanijske i međunarodne - razmatra pitanja u pogledu unapređivanja 
suradnje, uvjeta potrebnih pripadnicima nacionalnih 

- ocjenjuje usklađenost inicijativa za manjina radi održavanja i razvijanja njihove 
uspostavljanje suradnje s drugim jedinicama kulture, te očuvanja bitnih sastavnica njihove 
područne (regionalne) samouprave i samobitnosti, 
u p r a v n i m  ž u p a n i j s k i m  t i j e l i m a  s  - prati ostvarivanje ravnopravnosti nacionalnih 
gospodarskim, kulturnim i drugim interesima manjina koje žive na području Županije, kao i 
Županije, interesima, ciljevima i sadržajima njihovih prava utvrđenih Ustavom i 
međužupanijskih odnosa u Republici zakonom, te predlaže mjere za ostvarivanje 
Hrvatskoj kao i materijalnim mogućnostima tih prava,
ostvarivanja suradnje i o tome daje svoje - daje mišljenje u pogledu financiranja 
mišljenje, određenih potreba pripadnika nacionalnih 

- razmatra prijedloge sporazuma, programa i manjina i njihovih udruga, 
drugih akta u suradnji s drugim županijama i - razmatra stanje i daje mišljenje o poštivanju 
jedinicama lokalne samouprave u inozemstvu ljudskih prava na području Županije, 
i o tome daje svoje mišljenje, - razmatra mjere za poticanje i pomaganje u 

- predlaže programe međužupanijske i radu svih oblika udruživanja građana čiji je 
međunarodne suradnje Županije, te prati i cilj zaštita njihovih probitaka i zauzimanje za 
izvješćuje o njihovom ostvarivanju, socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, 

- organizira praćenje rezultata međunarodne kulturna ili druga uvjerenja, 
suradnje prikupljanjem podataka i  - razmatra prijedlog Proračuna, te godišnje i 
informacija o međunarodnim aktivnostima polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna u 
nositelja suradnje i njihovim proučavanjem, dijelu koji se odnosi na ljudska prava i 
te potiče izgradnju informativnog sustava u nacionalne manjine. 
ovom području, Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine 

- p roučava  i  r azma t ra  os tva r ivan je  ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana koji se 
međužupanijske i međunarodne suradnje biraju iz reda članova Skupštine i iz reda stručnih 
organizacija i zajednica na području znanstvenih i javnih djelatnika. 
Županije, te predlaže mjere za njeno 
poboljšanje, 

- obavlja i druge poslove iz područja suradnje s Komisija za odnose s vjerskim zajednicama 
j ed in icama  loka lne  samouprave  i  
međunarodnih organizacija koje mu povjeri Članak 58. 
Skupština ili župan. 

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama 
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i pet razmatra i prati odnose između vjerskih zajednica i 
članova, koje bira Skupština iz reda članova Županije, te podnošenja prijedloga za unapređenje tih 
Skupštine. odnosa, brine o provođenju Zakona i drugih propisa na 

području Županije. 
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri 

člana koje imenuje Skupština iz reda članova 
Skupštine. 
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Povremena radna tijela Članak 62.

Članak 59. U slučaju kada župan nije predlagatelj odluke 
ili akta, odnosno  materijala koji se razmatra na 

Osim stalnih radnih tijela osnovanih Statutom sjednici Skupštine, svoje mišljenje, stajalište i 
i posebnom odlukom Skupštine, Skupština može prijedloge u svezi odluke ili akta, odnosno  materijala, 
osnovati i povremena radna tijela radi razmatranja dužan je dostaviti ovlaštenom predlagatelju i 
pitanja koja su u određenom trenutku od značaja za Skupštini najkasnije do početka sjednice. 
Skupštinu. Ako župan ne postupi na način iz stavka 1. 

Odlukom o osnivanju povremenog radnog ovoga članka, Skupština može raspravu o tom 
tijela uređuje se njegov naziv, sastav, te djelokrug predmetu odgoditi. 
rada. Skupština može raspravu odgoditi i u slučaju 

Mandat članova povremenog radnog tijela kad radno tijelo nije Skupštini dostavilo mišljenje u 
prestaje istekom mandata saziva Skupštine, odnosno  svezi odluke ili akta, odnosno  materijala koji se na 
kada Skupština donese zaključak po pitanju zbog Skupštini razmatra, a radi se o pitanju iz djelokruga 
kojeg je radno tijelo osnovano. rada tog radnog tijela. 

Odredbe ovog Poslovnika na odgovarajući se U slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka 
način primjenjuju i na povremena radna tijela. Skupština može odgoditi raspravu na prijedlog bilo 

kojeg od članova Skupštine. 

VI. ODNOS SKUPŠTINE I ŽUPANA Članak 63.

Članak 60. Župan je obvezan dva puta godišnje izvijestiti 
Skupštinu o svom radu. 

Župan prisustvuje sjednicama Skupštine, a u Izvješće iz stavka 1. ovoga članka župan u 
pravilu i zamjenici župana, te pročelnici upravnih pravilu podnosi istovremeno s izvješćem o izvršenju 
tijela. Proračuna, u rokovima utvrđenim Statutom.

U slučaju da je župan spriječen prisustvovati Župan će Skupštinu izvijestiti i o pojedinim 
sjednici Skupštine, sjednici prisustvuju zamjenici pitanjima iz svog djelokruga ako to od njega zatraži 
župana ili jedan od zamjenika župana. najmanje 1/3 članova Skupštine, a njihov zahtjev 

podrži većina od ukupnog broja članova Skupštine. 
Zahtjev iz stavka 3. ovog članka predaje se 

Članak 61. predsjedniku Skupštine najmanje 15 dana prije 
sjednice na kojoj će se o zahtjevu odlučivati. Zahtjev 

Župan kada je na dnevnom redu sjednice mora biti obrazložen i potpisan od članova Skupštine. 
Skupštine, odnosno  radnog tijela prijedlog odluke ili Ako Skupština podrži zahtjev, župan će 
drugog akta, odnosno  materijal kojemu je izvješće podnijeti na prvoj narednoj sjednici 
predlagatelj, određuje svog predstavnika koji će  Skupštine, 
sudjelovati u radu Skupštine i radnih tijela Skupštine. Između sjednice na kojoj se odlučivalo o 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, zahtjevu članova Skupštine i sjednice na kojoj će se 
predstavnik župana sudjeluje u radu Skupštine, razmatrati ne može proći više od 60 dana. 
odnosno  radnog tijela, iznosi stajališta župana, daje 
obavijesti i stručna objašnjenja, te izvješćuje župana o Članak 64. 
stajalištima i mišljenjima radnog tijela. 

Ako na raspravi nije nazočan predstavnik Skupština ne može tražiti od župana izvješće 
župana, Skupština ili radno tijelo može  smatra li da je o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 
nazočnost predstavnika neophodna, raspravu o tom mjeseci od ranije podnesenog izvješća. 
predmetu prekinuti, odnosno  odgoditi. 
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Članak 65. interesima fizičkih i pravnih osoba. 

Ukoliko župan ili zamjenik župana podnesu 
ostavku ili im mandat prestane po sili zakona, upravno Članak 71. 
tijelo u kojem se obavljaju poslovi za Skupštinu o 
tome obavještavaju Skupštinu putem predsjednika Opće i pojedinačne akte i zaključke koje 
Skupštine. donosi Skupština potpisuje predsjednik Skupštine, 

odnosno  potpredsjednik ako je predsjedao 
Skupštinom na kojoj su akti, odnosno  zaključci 

VII. AKTI SKUPŠTINE doneseni. 

1. Opće odredbe Članak 72.

Članak 66. Izvornici odluka, drugih općih i pojedinačnih 
akata i zaključaka ovjeravaju se pečatom Skupštine. 

U okviru svog djelokruga Skupština donosi Pod izvornikom se podrazumijeva onaj tekst 
Statut, Poslovnik, Proračun, polugodišnji i godišnji općeg i pojedinačnog akta, odnosno  zaključka koji je 
izvještaj o izvršenju Proračuna, odluke, pravilnike, usvojen na sjednici Skupštine. 
rješenja, druge opće i pojedinačne akte i zaključke. Izvornici se čuvaju u upravnom tijelu u kojem 

se obavljaju poslovi za Skupštinu.
Članak 67.

Članak 73.
Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog 

djelokruga Županije koji su od značenja za građane i Odluke i drugi opći akti Skupštine, te ispravci 
pravne osobe, propisuju njihova prava i dužnosti, te akata, objavljuju se u službenom glasilu Županije. 
uređuju druga pitanja od općeg interesa za Županiju. Pojedinačni akti, te zaključci kojima se 

Odlukom se odlučuje o izboru i imenovanju, utvrđuju obveze, zauzimaju stavovi, izražavaju 
odnosno  opozivu i razrješenju o dodjeli povelja, mišljenja u pogledu izvršavanja odluka, objavljuju se 
nagrada i priznanja, te o davanju suglasnosti na akte, u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije", 
kada je zakonom, drugim propisom, Statutom ili ako Skupština tako odluči. 
aktom Skupštine određeno da se akti donose uz Kada je u objavljivanju akta počinjena 
suglasnost Skupštine. tiskarska greška, objavljuje se ispravak akta. 

O objavljivanju akata i ispravaka akata brine 
Članak 68. upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi za 

Skupštinu. 
Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe 

odluka i drugih općih akata radi njihovog izvršavanja 
ili osiguravanja njihova provođenja. 2. Postupak donošenja akta 

Članak 69. 2.1. Pokretanje postupka 

Akti kojima se uređuju način rada i odnosi u Članak 74.
Skupštini i radnim tijelima Skupštine donose se u 
obliku odluke, poslovnika ili pravilnika.  Postupak donošenja akta pokreće se 

podnošenjem prijedloga akta. 

Članak 70. Članak 75. 

Skupština donosi rješenja kao pojedinačne Pravo podnositi prijedlog akta ima svaki član 
akte kada rješava o pravima, obvezama i pravnim Skupštine, klub vijećnika, radno tijelo Skupštine i 
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župan (u daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelj), osim Članak 79.
ako zakonom, drugim propisom, Statutom ili ovim 
Poslovnikom nije propisano da prijedlog može Predsjednik Skupštine, pod uvjetom da je 
podnijeti samo određeno tijelo ili osoba. prijedlog akta sastavljen u suglasju s odredbama ovog 

Poslovnika, upućuje prijedlog akta članovima 
Skupštine, županu ako nije predlagatelj akta, 

2.2. Sadržaj prijedloga akta  zamjenicima župana, Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise, te predsjednicima radnih tijela Skupštine, 
ovisno o pitanju koje se aktom uređuje. 

Članak 76. 
Članak 80. 

Prijedlog akta sadrži: 
- zakonsku, podzakonsku, odnosno  statutarnu Ako prijedlog akta nije sastavljen u suglasju s 

osnovu za donošenje akta, odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Skupštine 
- osnovna pitanja koja se trebaju urediti aktom, će pozvati ovlaštenog predlagatelja da prijedlog akta 

kao i svrhu koja se želi postići uređivanjem uskladi s odredbama Poslovnika. 
odnosa na predloženi način, Ako ovlašteni predlagatelj u roku od 15 dana 

- tekst prijedloga akta s obrazloženjem, ne postupi na način iz stavka 1. ovoga članka, smatrat 
- tekst odredaba važećeg akta koje se mijenjaju, će se da prijedlog nije ni podnesen. 

odnosno  dopunjuju, ako se predlaže izmjena 
ili dopuna akta, 

- fiskalnu ocjenu posljedica za Proračun, ako 2.4. Razmatranje prijedloga akta u radnim 
takva posljedica postoji. tijelima 

Uz prijedlog akta podnosi se i odgovarajuća 
dokumentacija. Članak 81.

Članak 77. Prije nego o prijedlogu akta raspravi 
Skupština, prijedlog razmatraju radna tijela u čijem 

Tekst prijedloga akta podnosi se u sadržaju u djelokrugu rada su pitanja koja se aktom uređuju. 
kojem se predlaže njegovo donošenje. Prijedlog općeg akta razmatra Odbor za 

Pojedini dijelovi prijedloga akta mogu se Statut, Poslovnik i propise, radi utvrđivanja je li akt 
predložiti alternativno s obrazloženjem svake od predložen po ovlaštenom predlagatelju, postoji li 
predloženih alternativa. zakonski i podzakonski, odnosno  statutarni osnov za 

U obrazloženju prijedloga akta daje se donošenje akta, te je li prijedlog akta suglasan zakonu, 
objašnjenje pojedinih odredbi koje akt sadrži. drugom propisu, Statutu, odnosno  drugom općem 

aktu donijetom od strane  Skupštine.  

2.3. Podnošenje i upućivanje prijedloga akta 
Članak 82. 

Članak 78. 
Kad razmotri prijedlog akta radno tijelo 

Prijedlog akta podnosi se predsjedniku podnosi svoje izvješće predsjedniku Skupštine, 
Skupštine. ovlaštenom predlagatelju, članovima Skupštine i 

Ovlašteni predlagatelj obvezan je u pisanom županu, kada župan nije predlagatelj akta, te 
obliku izvijestiti predsjednika Skupštine tko će zamjenicima župana, s mišljenjem, primjedbama, 
radnim tijelima i Skupštini davati objašnjenja o prijedlozima ili amandmanima. 
podnesenom prijedlogu akta. Predsjednik Skupštine na samoj sjednici 

izvještava Skupštinu o primjedbama, prijedlozima i 
amandmanima radnih tijela. 
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2.5. Amandmani Amandman se smatra prihvaćenim ako se s 
njim suglasi većina nazočnih, odnosno  većina od 

Članak 83. ukupnog broja članova Skupštine, ovisno o tome da li 
je amandman podnijet na prijedlog akta koji se donosi 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga većinom glasova nazočnih članova Skupštine ili 
akta podnosi se u pisanom obliku ili usmeno na samoj većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine. 
sjednici u obliku amandmana. Amandman mora imati Amandman prihvaćen na sjednici Skupštine 
obrazloženje.  postaje sastavnim dijelom prijedloga akta o kojem se 

Pravo podnošenja amandmana imaju odlučuje. 
ovlašteni predlagatelji akata iz članka 77. ovog Nakon što se Skupština glasovanjem odredi o 
Poslovnika. svim amandmanima, glasuje se o predloženom aktu u 

Ovlašteni podnositelji amandmana iste mogu cjelini. 
podnositi sve do zaključenja rasprave.

Članak 84. 2.6. Postupanje Skupštine po prijedlogu akta 

Ako su podneseni amandmani takve naravi da Članak 88. 
bitno mijenjaju ili odstupaju od prijedloga akta, župan 
kao predlagatelj akta može tražiti od Skupštine da se Skupština može prijedlog akta usvojiti ili 
glasovanje o amandmanima odgodi kako bi mu se odbiti. 
ostavilo dovoljno vremena za očitovanje prije Ako je prijedlog akta odbijen, može se 
glasovanja. ponovno podnijeti na raspravu Skupštini nakon tri 

Odgodu glasovanja mogu tražiti i vijećnici iz mjeseca od dana kad je odbijen. 
istih razloga, kao i  župan. Iznimno taj rok se može na zahtjev župana 

skratiti,  ukoliko bi nedonošenjem općeg akta 
Članak 85. nastupile štetne posljedice za Županiju

U slučaju iz stavka 2. ovog članka Skupština 
Predlagatelj akta o amandmanima se može posebnim zaključkom predložiti predlagatelju 

izjašnjava, u pravilu usmeno tijekom rasprave, da prijedlog akta izmjeni, odnosno  dopuni u skladu sa 
odnosno  neposredno prije glasovanja o pojedinim  stavovima zauzetim na Skupštini. 
amandmanima. 

Članak 86. VIII. INFORMACIJA, IZVJEŠĆA I ANALIZE 

Amandman postaje sastavnim dijelom Članak 89.
prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje ako 
ga je podnio ili se s njim suglasio predlagatelj akta. U okviru svojeg djelokruga, Skupština 

razmatra informacije, izvješća i analize.
Članak 87. Informacija se podnosi radi upoznavanja sa 

stanjem i pojavama u određenim područjima. 
O amandmanima s kojima se predlagatelj akta Informacija mora biti sažeta i pregledna, ilustrirana 

nije suglasio, glasuje se prema redoslijedu članka podacima koji omogućavaju što bolji uvidi u 
prijedloga akta na koji se odnose. problematiku. 

Ako je na jedan članak  prijedloga akta Izvješće mora sadržavati prikaz rada i 
podneseno više amandmana, najprije se glasuje o rezultate rada u određenim djelatnostima, podatke o 
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog provođenju odgovarajućih zakona, zaključaka i 
rješenja i prema tome kriteriju dalje o ostalim odluka Skupštine, odnosno  župana ili prikaz 
amandmanima. konkretnih stanja i situacija. 

Podnositelj amandmana može amandman Analizom se daju podaci dobiveni 
opozvati sve do početka glasovanja o amandmanu. proučavanjem problema i praćenjem stanja u 
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određenim područjima i djelatnostima za određeno predlagatelju s naznakom o tome u kojem dijelu 
vremensko razdoblje, kompleksno razlažu problemi, materijal treba doraditi. 
ocjenjuje stanje i ukazuje na moguće posljedice. 

IX. PITANJA ČLANOVA SKUPŠTINE 
Članak 90.

Članak 94.
Pravo podnositi informaciju, izvješće i 

analizu Skupštini imaju ovlašteni predlagatelji, osim Članovi Skupštine, na svakoj sjednici 
ako zakonom, drugim propisom, Statutom, drugim Skupštine, nakon utvrđivanja dnevnog reda, a prije 
aktom ili zaključkom Skupštine nije propisano da prelaska na prvu točku dnevnog reda imaju pravo 
informaciju, izvješće i analizu  Skupštini mogu postavljati pitanja županu o predmetu iz njegovog 
podnositi samo određena tijela ili određeni broj djelokruga rada. 
članova Skupštine. Član Skupštine može postavljati samo tri 

pitanja. 
Članak 91. Vrijeme određeno za postavljanje pitanja 

naziva se „aktualni sat“ i traje 60 minuta. 
Podnositelj informacije, izvješća i analize  iz Iznimno,  na obrazloženi  pr i jedlog 

članka 90. ovog Poslovnika mora Skupštini predložiti predsjednika Skupštine, a uz pribavljeno mišljenje 
zaključak u pogledu pitanja koje je predmetnom predsjednika klubova, Skupština može odlučivati da 
informacije, izvješća i  analize. se vrijeme predviđeno za „aktualni sat“ skrati ili 

Zaključkom iz stavka 1. ovog članka mogu se, produži, odnosno  može odlučivati da se „aktualni sat“ 
na temelju ocjene stanja, zauzimati stajališta, ne održi. 
izražavati mišljenja i utvrđivati obveze županu, 
radnim tijelima Skupštine i upravnim  tijelima u Članak 95.
pogledu pripremanja akata ili obavljanja poslova iz 
njihovog djelokruga. Pitanje se postavlja usmeno. Pitanje mora biti 

precizno i kratko. 
Članak 92. Iznimno, član Skupštine može pitanje 

postaviti i u pisanom obliku na način da ga preda 
Skupština može na prijedlog župana, radnog predsjedniku Skupštine na samoj sjednici, a u tom 

tijela Skupštine, kluba vijećnika Skupštine i člana slučaju u pogledu odgovora primjenjuje se odredba 
Skupštine, kao i na prijedlog samog podnositelja članka 96. stavak 4. i 5. ovoga Poslovnika. 
informacije,  izvješća i  analize  predloženi zaključak 
izmijeniti ili dopuniti. Članak 96. 

U pogledu prijedloga za izmjenu ili dopunu 
predloženog zaključka, na odgovarajući se način Na pitanje župan, u pravilu, odgovara na 
primjenjuju odredbe članka 83. do 88. ovog samoj sjednici. 
Poslovnika. Župan može za davanje odgovora ovlastiti 

Iznimno, član Skupštine može predložiti zamjenika župana ili pročelnika upravnog tijela. 
zaključak i na samoj sjednici, ako je povodom Ukoliko na pitanje nije odgovoreno na 
podnesene informacije izvješća, analize  vođena sjednici, odnosno  nije odgovoreno u cijelosti, članu 
rasprava i ako je predloženi zaključak proizašao iz Skupštine mora biti dostavljen pisani odgovor. 
rasprave. U slučaju iz stavka 3. ovog članka pisani 

odgovor se mora dati u roku od 20 dana od dana kada 
Članak 93. je pitanje postavljeno. Takav se odgovor objavljuje u 

sjedničkom materijalu. 
Ako informacija, izvješće i analiza nisu Ako se odgovor ne može dati u roku iz stavka 

izrađeni u suglasju s odredbama ovog Poslovnika 4. ovoga članka, davatelj odgovora je dužan u pisanom 
predsjednik Skupštine će materijal vratiti obliku posredstvom predsjednika Skupštine, 
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obavijestiti člana Skupštine o razlozima zbog kojih župana, pročelnicima županijskih upravnih tijela, 
nije moguće odgovoriti na vrijeme.  saborskim zastupnicima s područja  Županije, 

medijima, te drugim institucijama kada je to propisano 
Članak 97. posebnim zakonima, a pozivi s dnevnim redom 

dostavljaju se  jedinicama lokalne samouprave s 
Župan može uskratiti  odgovor na pitanje koje područja Županije, Županijskoj gospodarskoj i 

se ne odnosi na njegov rad ili poslove iz njegove obrtničkoj komori, Zavodu za prostorno uređenje, 
nadležnosti, te takvo pitanje uputiti  nadležnoj Županijskoj upravi za ceste, Javnoj ustanovi za 
instituciji.  upravljanjem zaštićenim prirodnim vrijednostima 

BPŽ, političkim strankama zastupljenim u Skupštini, 
Članak 98. vijećima nacionalnih manjina i predstavnicima 

nacionalnih manjina. 
Ako član Skupštine nije zadovoljan 

odgovorom može na sjednici Skupštine iznijeti Članak 102. 
mišljenje o dobivenom odgovoru i postaviti dopunsko 
pitanje radi pojašnjenja odgovora. Na materijalu mora biti naznačen podnositelj 

materijala, odnosno  naziv tijela koje je utvrdilo 
prijedlog akta uz naznaku predstavnika koji će u ime 

X. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICE podnositelja materijala, odnosno  predlagatelja akta 
sudjelovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela. 

1. Sazivanje sjednice 

Članak 99. Članak 103. 

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupština održava redovite sjednice u 
Skupštine, osim ako ovim Poslovnikom nije drugačije razdoblju od 15. siječnja do 15. srpnja i od 15. rujna do 
određeno. 31. prosinca. 

Sjednica Skupštine saziva se pisanim Izvan rokova iz stavka 1. ovoga članka 
pozivom s prijedlogom dnevnog reda. Skupština može zasjedati i izvanredno, na obrazloženi 

Iznimno, kada se za to steknu tehnički uvjeti, zahtjev župana ili većine članova Skupštine. 
predsjednik Skupštine sjednicu može sazvati i U slučaju iz stavka 2. ovog članka, 
elektroničkim putem, a sjednice se mogu održavati i podnositelji prijedloga će predsjedniku Skupštine 
putem videoveze (videokonferencija). dostaviti materijale koji će se na sjednici razmatrati, a 

predsjednik je sjednicu dužan sazvati u roku od 3 dana 
Članak 100. od zaprimanja zahtjeva. 

Ako predsjednik Skupštine ne sazove 
Za redovitu sjednicu Skupštine prijedlog sjednicu, sjednicu će sazvati župan u daljnjem roku od 

dnevnog reda s materijalima o kojima će se 3 dana. 
raspravljati na sjednici i zapisnikom s prethodne 
sjednice, upućuje se članovima Skupštine najmanje 8 Članak 104. 
dana prije održavanja sjednice. 

Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, Predsjednik Skupštine saziva sjednicu 
članovima Skupštine se materijal uz pojedinu točku Skupštine po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 
dnevnog reda može dostaviti naknadno, a može biti Predsjednik je dužan sazvati sjednicu 
dostavljen i na samoj sjednici. Skupštine na obrazloženi pisani zahtjev najmanje 1/3 

članova Skupštine u roku od 15 dana od primitka 
Članak 101. zahtjeva. 

Ukoliko predsjednik Skupštine ne sazove 
Materijali za sjednicu Skupštine dostavljaju sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će 

se članovima Skupštine, županu i zamjenicima sazvati župan u daljnjem roku od 15 dana. 
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Nakon proteka roka iz stavka 3. ovoga članka, prosljeđuju i materijali po predloženoj dopuni. 
najmanje jedna trećina članova Skupštine može Predlagatelj, čiji je predmet naknadno 
podnijeti zahtjev za sazivanje sjednice ministru izostavljen iz prijedloga dnevnog reda, može na 
Ministarstva uprave. sjednici zatražiti da se Skupština glasovanjem izjasni 

o tome da navedeni predmet ostane na dnevnom redu 
sjednice. 

2. Dnevni red Iznimno, na način iz stavka 1. ovoga članka, 
predsjednik Skupštine može postupiti i na samoj 

Članak 105. sjednici, a u tom slučaju o svakom prijedlogu da se 
predmet izostavi iz dnevnog reda, odnosno  da se 

Dnevni red sjednice Skupštine predlaže dnevni red dopuni novim predmetom , Skupština 
predsjednik, prethodno usuglašen na sjednici odlučuje bez rasprave. 
Predsjedništva. Predsjednik Skupštine će prije glasovanja 

U prijedlog dnevnog reda predsjednik pozvati predstavnika predlagatelja da obrazloži 
Skupštine unosi materijale koji su mu dostavljeni razloge zbog kojih se traži izostavljanje predmeta iz 
najmanje deset dana prije održavanja sjednice, pod dnevnog reda, odnosno  zbog kojih se traži da se 
uvjetom da je materijal pripremljen na način određen dnevni red dopuni novim predmetom. 
ovim Poslovnikom. 

Ako u prijedlog dnevnog reda predsjednik Članak 107. 
Skupštine neunese materijal koji je od strane 
ovlaštenog predlagatelja pripremljen suglasno Ako se predlaže dopuna dnevnog reda novim 
Poslovniku, a predsjedniku Skupštine je dostavljen u predmetima na samoj sjednici, članovima Skupštine 
roku iz stavka 2. ovog članka, predlagatelj može se moraju dati i materijali uz dopunu dnevnog reda. 
podnijeti prigovor, te tražiti da se materijal uvrsti u 
dnevni red sjednice. Članak 108.

Prigovor se podnosi predsjedniku Skupštine 
najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice. Najmanje 1/3 članova Skupštine ima pravo 

Ukoliko predsjednik Skupštine ni nakon predložiti da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog 
podnijetog prigovora ne uvrsti u dnevni red sjednice reda. 
materijal predlagatelja, predlagatelj može na samoj Prijedlog mora biti sastavljen u pisanom 
sjednici tražiti da o uvrštenju materijala u dnevni red obliku, mora biti obrazložen i potpisan od članova 
odluči Skupština. Skupštine koji prijedlog podnose. 

O prijedlogu iz stavka 5. ovog članka Prijedlog mora predsjedniku Skupštine biti 
Skupština odlučuje nakon provedene rasprave. dostavljen najmanje 48 sati prije održavanja sjednice, 

U slučaju da Skupština podrži prijedlog, a u protivnom će se smatrati da nije ni podnesen. 
predsjednik Skupštine je dužan materijal uvrstiti u O prijedlogu Skupština odlučuje bez 
dnevni red prve naredne sjednice. rasprave. 

Članak 106. Članak 109. 

Predsjednik Skupštine može naknadno, Prilikom utvrđivanja dnevnog reda, najprije 
nakon što je pisani poziv s prijedlogom dnevnog reda se odlučuje o prigovoru iz članka 108. stavak 3. ovog 
proslijeđen članovima Skupštine, izmijeniti prijedlog Poslovnika, zatim o prijedlogu da se pojedini materijal 
dnevnog reda tako da predloži da se iz dnevnog reda izostavi iz dnevnog reda, odnosno  da se dnevni red 
pojedini predmet izostavi, odnosno  da se predloženi dopuni novim materijalom, a na kraju se glasuje o 
dnevni red dopuni novim predmetom. Takva izmjena, dnevnom redu u cjelini. 
odnosno  dopuna postaje sastavnim dijelom ranije Nakon što je dnevni red utvrđen, predsjednik 
predloženog dnevnog reda. Skupštine uz prethodni dogovor s predsjednicima 

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, klubova može ako za to postoje opravdani razlozi, 
članovima Skupštine se uz prijedlog za dopunu, predložiti promjenu redoslijeda točaka dnevnog reda. 
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O prijedlogu iz stavka 2. ovog članka Članak 113. 
Skupština odlučuje bez rasprave. 

Predsjednik Skupštine daje članovima 
Članak 110. Skupštine riječ po redoslijedu kojim su se prijavili za 

raspravu. 
Ukoliko  sjednica Skupštine u pravilu traje Član Skupštine koji se prijavio za raspravu, a 

jedan dan, a ne odrade se sva pitanja iz dnevnog reda, nije bio nazočan u trenutku kada je po redosljedu 
predsjednik će predložiti nastavak sjednice sljedeći prijave bio prozvan, gubi pravo na raspravu o temi za 
dan, a najduže za sedam dana. koju se prijavio. 

Ako sjednica Skupštine traje dulje od jednog Članu Skupštine koji želi raspravljati o 
dana, predsjednik Skupštine može predložiti da se u povredi Poslovnika, predsjednik daje riječ čim je ovaj 
nastavku sjednice dnevni red dopuni novim zatraži. Rasprava toga člana Skupštine ne može trajati 
predmetom, uz istovremenu dostavu materijala dulje od dvije minute. Predsjednik Skupštine je nakon 
članovima Skupštine.  iznesenog prigovora dužan dati objašnjenje, a ako član 

O prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka Skupštine tim objašnjenjem nije zadovoljan može 
Skupština odlučuje bez rasprave. zatražiti da se Skupština o tome očituje glasovanjem. 

Ako član Skupštine zatraži riječ da bi ispravio 
navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio 

2. Predsjedanje i sudjelovanje povod nesporazuma ili koji zahtjeva objašnjenje, 
predsjednik će mu dati riječ čim završi rasprava onog 

Članak 111. koji je to izazvao. Član Skupštine se u svojem 
ispravku navoda mora ograničiti na ispravak, odnosno  

Sjednici Skupštine predsjeda predsjednik, a u na objašnjenje, a njegova rasprava ne može trajati 
njegovoj odsutnosti ili spriječenosti jedan od dulje od dvije minute. 
potpredsjednika kojeg ovlasti predsjednik. Ako član Skupštine zatraži riječ da bi 

Ako u slučaju iz stavka 1. ovog članka, odgovorio na navod iz izlaganja prethodnog 
predsjednik na predsjedanje sjednicom ne ovlasti ni govornika (replika), predsjednik će mu dati riječ. 
jednog od potpredsjednika , sjednicom će predsjedati Replika članu Skupštine ne može trajati duže od dvije 
dobno stariji potpredsjednik. minute. 

Predsjednik Skupštine može za vrijeme Nakon zaključenja rasprave, predsjednik 
trajanja sjednice ovlastiti jednog od potpredsjednika može dati riječ predlagatelju radi izjašnjavanja i 
da predsjeda sjednicom. obrazloženja o prijedlozima, mišljenjima i ocjenama 

iz rasprave. 
Članak 112. Nakon zaključenja rasprave član Skupštine 

nema pravo na repliku da bi odgovorio na navode 
Sjednici mogu kao gosti biti nazočni svi oni predlagatelja iz prethodnog stavka. 

koje je pozvao predsjednik Skupštine. 
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego Članak 114. 

što to odobri glasovanjem Skupština, osim zastupnika 
u Hrvatskom saboru, gradonačelnika i načelnika Član Skupštine tijekom rasprave može 
općina. govoriti najdulje 5 minuta, a predsjednici Klubova do 

Sudjelovanje u raspravi mogu dobiti i 10 minuta ako iznose stajališta Kluba. Iznimno zbog 
predstavnici nacionalnih manjina koji mogu zatražiti važnosti teme, Skupština može prije početka 
riječ od predsjednika ako se radi o pitanjima koja se raspraveodlučiti da predsjednik Kluba, odnosno  član 
tiču njihovih prava propisanim Ustavnim zakonom o Skupštine mogu govoriti i dulje. 
pravima nacionalnih manjina. Nakon što završe svoje izlaganje svi članovi 

Prijave za sudjelovanje u raspravi primaju se Skupštine koji su se prijavili za raspravu, članovi 
čim se otvori rasprava. U raspravi se govori isključivo Skupštine koji su već raspravljali mogu još jednom 
s govornice. zatražiti riječ i tada mogu raspravljati još najviše dvije 

minute, a predsjednik Kluba još najviše 5 minuta. 

Broj:  14Strana:  1918 »SLUŽBENI  VJESNIK«



Članak 115. - ako na drugi način remeti red na sjednici. 

Predsjednik Skupštine će osobi koja je Opomena s unošenjem u zapisnik izriče se 
pozvana na sjednicu kao gost, dati riječ nakon članova članu Skupštine kojem je, iz razloga navedenih u 
Skupštine,osim ako Skupština na prijedlog stavku 1. ovog članka, na sjednici već prethodno 
predsjednika Skupštine, ne odluči drugačije. izrečena opomena. 

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se članu 
Skupštine koji se u svom govoru i nakon što mu je 

4. Održavanje reda i stegovne mjere izrečena opomena s unošenjem u zapisnik ne drži teme 
o kojoj se raspravlja. Opomena s oduzimanjem riječi 

Članak 116. izriče se članu Skupštine i kada svojim govorom na 
grubi način vrijeđa predsjednika Skupštine ili članove 

Red na sjednici održava predsjednik Skupštine, odnosno  ako svojim govorom teže 
Skupštine. narušava ugled Skupštine i članova Skupštine. 

Za remećenje reda na sjednici predsjednik Članu Skupštine koji je svojim ponašanjem 
Skupštine može članu Skupštine izreći stegovnu teško narušio red na sjednici, može se uz mjeru 
mjeru: oduzimanja riječi izreći i mjera udaljenja sa sjednice 
1. opomenu, za vrijeme rasprave i odlučivanje o točki dnevnog reda 
2. opomenu s unošenjem u zapisnik, tijekom koje je počinio istup. 
3. opomenu s oduzimanjem riječi, 
4. opomenu s oduzimanjem riječi i isključenjem Članak 118. 

sa sjednice za vrijeme rasprave i odlučivanja 
o pojedinoj točki dnevnog reda, Stegovne mjere udaljenja sa sjednice 

5. udaljavanja sa sjednice. Skupštine izriče se članu Skupštine kada svojim 
Stegovne mjere utvrđene u stavku 2. ovog vladanjem toliko naruši red na sjednici da je dovedeno 

članka konačne su nakon što ih je izrekao predsjednik u pitanje daljnje održavanje sjednice. 
Skupštine. Stegovna mjera iz stavka 1. ovog članka 

primjenjuje se odmah nakon izricanja. 
Članak 117. Član Skupštine je dužan odmah napustiti 

sjednicu, a ako to ne učini, predsjednik Skupštine će 
Opomena se izriče članu Skupštine koji na prekinuti sjednicu i naložiti da se član Skupštine udalji 

sjednici svojim vladanjem ili govorom remeti red ili iz prostorije u kojoj se sjednica održava. 
na drugi način krši odredbe ovog Poslovnika, a 
poglavito: Članak 119. 
- ako se u govoru ne drži teme o kojoj se 

raspravlja, Predsjednik Skupštine može naložiti da se iz 
- ako govori, a nije dobio odobrenje prostorije u kojoj se sjednica održava, udalji, osim 

predsjednika Skupštine, člana Skupštine i druga osoba koja narušava red. 
- ako upadicama ili na drugi način  ometa 

govornika, 
- ako se javi za riječ radi ispravka netočnog 5. Tijek sjednice 

navoda ili ukazivanja na povredu Poslovnika, 
a započne govoriti o drugoj temi za koju nije Članak 120. 
dobio riječ, 

- ako omalovažava ili vrijeđa predsjednika Nakon otvaranja sjednice predsjednik 
Skupštine ili druge članove Skupštine, Skupštine daje potrebna objašnjenja u svezi s radom 
župana, zamjenike župana i druge nazočne na sjednice i obavještenja o drugim pitanjima koja su 
sjednici, prethodila sjednici. 

- ako svojim vladanjem odstupa od pravila Predsjednik Skupštine obavještava članove 
vladanja u Skupštini, Skupštine o broju nazočnih na sjednici, te o tome koji 
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su ga članovi Skupštine obavijestili da su spriječeni - odlučuje o raspisivanju referenduma radi 
biti nazočni sjednici. razrješenja župana i zamjenika župana, 

- bira i razrješava predsjednika Skupštine i 
Članak 121. potpredsjednika Skupštine, 

- odlučuje o svim drugim kadrovskim 
Poslije utvrđivanja dnevnog reda, a nakon rješenjima, 

„aktualnog sata“, prelazi se na raspravu po pojedinim - odlučuje o uspostavljanju međusobne 
predmetima iz dnevnog reda i to redosljedom koji je suradnje, odnosno  sklapanju sporazuma o 
utvrđen u skladu  sa člankom 112. ovog Poslovnika. suradnji s odgovarajućim jedinicama 

Rasprava o pojedinim predmetima iz regionalne samouprave drugih država, te o 
utvrđenog dnevnog reda vodi se bez obzira na broj sadržaju i oblicima, te suradnje,
nazočnih članova Skupštine. - odlučuje o pristupanju nacionalnoj udruzi 

županija, drugim udrugama hrvatskih 
Članak 122. županija i međunarodnim asocijacijama 

jedinica regionalnih samouprava. 
Predsjednik Skupštine zaključuje raspravu 

kada utvrdi da više nema prijavljenih govornika. 
Kada se iscrpi dnevni red sjednice, 7. Glasovanje 

predsjednik Skupštine zaključuje sjednicu. 
7.1. Javno glasovanje 

6. Odlučivanje Članak 125. 

Članak 123. Glasovanje na sjednici je javno, osim ako 
Skupština ne odluči da se o određenom pitanju glasuje 

Za donošenje odluka na sjednici Skupštine tajno. 
potrebna je nazočnost većine članova Skupštine. U slučaju u kojem je zakonom, drugim 

Ako predsjednik Skupštine smatra da na propisom, Statutom ili ovim Poslovnikom izrijekom 
sjednici nije nazočan dovoljan broj članova Skupštine propisano da se odluka donosi javnim glasovanjem, 
za pravovaljano odlučivanje, može odrediti da se Skupština ne može odlučiti da se o tom pitanju glasuje 
brojanjem utvrdi broj nazočnih članova Skupštine. tajno.
Ako se brojanjem  utvrdi da sjednici nije nazočan U slučaju u kojem je zakonom, drugim 
potreban broj članova Skupštine, predsjednik će propisom, Statutom ili ovim Poslovnikom izrijekom 
sjednicu prekinuti i odrediti dan i sat održavanja propisano da se odluka donosi tajnim glasovanjem, 
nastavka sjednice, a najdulje za sedam dana. Skupština ne može odlučivati da se o tome glasuje 

javno. 
Članak 124. Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku, 

osim ako Skupština na prijedlog najmanje 1/3 članova 
Skupština odluke donosi većinom glasova Skupštine ne odluči da se o pojedinom pitanju javno 

nazočnih članova Skupštine osim ako zakonom, glasovanje provede poimeničnim izjašnjavanjem. 
drugim propisom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije 
određeno da se odluke donose većinom glasova svih Članak 126. 
članova Skupštine. 

Većinom glasova svih članova, Skupština: Glasovanje dizanjem ruku provodi se na 
- donosi Statut Županije i Poslovnik način da predsjednik Skupštine poziva članove 

Županijske skupštine, Skupštine da se izjasne tko je „za“ prijedlog, zatim tko 
- donosi Proračun i Godišnji izvještaj o je „protiv“  prijedloga, te na kraju je li netko 

izvršenju Proračuna, „suzdržan“. 
- od luču je  o  r a sp i s ivan ju  loka lnog  Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se 

referenduma, samo „za“ ili „protiv“ prijedloga dnevnog reda. 
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Iznimno, od odredbe stavka 1. ovoga članka, na kojem su dopisana nova imena ili prijedlozi, te 
ako se prilikom glasovanja o amandmanu, za njegovo listić koji je tako popunjen da se ne može sa 
prihvaćanje izjasni manje od broja potrebnog za sigurnošću utvrditi za koga je ili za što glasovao. 
njegovo prihvaćanje, predsjednik Skupštine će odmah 
utvrditi da je amandman odbijen. Članak 131.

Članak 127. Nakon što su svi članovi Skupštine predali 
svoje glasačke listiće i nakon što predsjednik 

Poimenično izjašnjavanje provodi se tako da Skupštine objavi da je glasovanje završeno, prelazi se 
svaki od članova Skupštine kojeg prozove na utvrđivanje rezultata glasovanja. 
predsjednik Skupštine, izgovara da li je „za“ Rezultat glasovanja odbor iz članka 132. 
prijedlog, „protiv“ prijedloga ili je suzdržan. stavak 4. ovog Poslovnika utvrđuje na temelju 

predanih glasačkih listića. 
Članak 128. Rezultat glasovanja proglašava predsjednik 

Skupštine. 
Rezultat glasovanja objavljuje predsjednik 

Skupštine. Članak 132. 
Na traženje člana Skupštine da se provjeri 

rezultat glasovanja predsjednik Skupštine će zatražiti U slučaju ponovljenog glasovanja, sjednica 
da se glasovanje ponovi, te objavi rezultat glasovanja. se prekida radi pripreme novih glasačkih listića, a 

ponovljeno glasovanje provodi se po istom postupku. 

7.2. Tajno glasovanje 
XI. IZBORI I IMENOVANJA 

Članak 129. 
Članak 133. 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićima koji moraju biti iste veličine, boje i oblika, te Skupština bira i imenuje, odnosno  razrješava 
ovjereni pečatom Skupštine. predsjednika i potpredsjednika Skupštine, te članove 

Ako se tajno glasovanje provodi radi izbora radnih tijela Skupštine na temelju prijedloga Komisije 
kandidata, kandidati moraju biti poredani po za izbor i imenovanja, odnosno  određenog broja 
abecednom redu prezimenu, a glasuje se na način da se članova Skupštine, na način i po postupku koji je 
zaokruži redni broj ispred imena kandidata. propisan zakonom, Statutom Županije i ovim 

Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili Poslovnikom. 
predmetu, pitanje mora biti precizno postavljeno, a Skupština bira i imenuje, odnosno  razrješava 
glasuje se na način da se zaokruži „za“ , „protiv“ ili i opoziva svoje predstavnike u tijela, odnosno  
„suzdržan“. ustanove, na temelju prijedloga Komisije za izbor i 

Glasačke listiće priprema tročlani odbor imenovanja, osim ako zakonom, drugim propisom ili 
kojeg na samoj sjednici na prijedlog predsjednika aktom Skupštine nije propisano da prijedlog za izbor i 
Skupštine imenuje Skupština iz reda svojih članova. imenovanje, odnosno  prijedlog za razrješenje i 

Jedan od članova odbora iz stavka 4. ovog opoziv podnosi drugo tijelo. 
članka predaje članovima Skupštine glasačke listiće i Osim na prijedlog Komisije za izbor  i 
zaokružuje redni broj ispred imena člana Skupštine imenovanja, Skupština može birati i imenovati, 
koji je listić primio. odnosno  razrješavati i opozvati članove stručnih 

tijela, odnosno  imenovati svoje predstavnike u tijela, 
Članak 130. odnosno  ustanove i na prijedlog župana. 

Član Skupštine smije glasovati samo osobno i Članak 134. 
jednim glasačkim listićem. 

Nevažeći je nepopunjeni glasački listić, listić Prije početka glasovanja predsjednik 
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Skupštine obavještava članove Skupštine o načinu sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne 
glasovanja i o načinu utvrđivanja rezultata izbora i sjednice. 
imenovanja, odnosno  razrješenja i opoziva. O osnovanosti primjedbe na zapisnik 

odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba 
prihvati, obavit će se u zapisniku odgovarajuća 

Članak 135. izmjena. 
Ako se o osnovanosti primjedbe može 

Ako se bira ili imenuje jedan ili više odlučiti tek nakon uvida u tonski zapis sjednice, 
kandidata, a predloženo je upravo onoliko kandidata predsjednik Skupštine može predložiti da se o 
koliko ih se bira, odnosno  imenuje, glasuje se o osnovanosti primjedbe odlučuje na idućoj sjednici 
prijedlogu u cjelini. Skupštine. 

Ako se bira ili imenuje jedan ili više Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, 
kandidata, a predloženo je više kandidata nego što ih odnosno  zapisnik u kojem su temeljem prihvaćenih 
se bira, odnosno  imenuje o svakom od kandidata se primjedbi izvršene odgovarajuće izmjene, smatra se 
glasuje zasebno. usvojenim. 

Izabranim, odnosno  imenovanim smatra se Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik 
kandidat, odnosno  kandidati koji su dobili veći broj Skupštine i ovlaštena osoba iz upravnog tijela u kojem 
glasova. se obavljaju poslovi za Skupštinu. 

Izvornik zapisnika sa sjednice Skupštine 
Članak 136. pohranjuje se u upravom tijelu u kojem se obavljaju 

poslovi za Skupštinu. 
U slučaju da način i postupak izbora ili 

imenovanja, odnosno  razrješenja ili opoziva nije Članak 139. 
propisan ovim Poslovnikom ili posebnim aktom, 
Skupština će način i postupak izbora i imenovanja, Sjednice Skupštine tonski se snimaju. 
odnosno  razrješenja i opoziva utvrditi na sjednici. Službenik upravnog tijela u kojem se 

obavljaju poslovi za Skupštinu dužan je članu 
Skupštine, na njegov zahtjev, omogućiti da posluša 

XII. ZAPISNICI tonski zapis sjednice, odnosno  u upravnom tijelu 
dužni su na zahtjev člana Skupštine izraditi prijepis 

Članak 137. dijela tonskog zapisa. 
Tonski zapis pohranjuje se u upravnom tijelu 

O radu na sjednici vodi se zapisnik. u kojem se obavljaju poslovi za Skupštinu. 
Zapisnik sadrži podatak o vremenu i mjestu 

održavanja sjednice, imenima nazočnih članova 
Skupštine i imenima članova Skupštine, koji su XIII. POSTUPAK KOJI PRETHODI 
opravdali svoj izostanak sa sjednice, imena ostalih RASPISIVANJU LOKALNOG 
osoba koje sudjeluju u radu na sjednicu, dnevnom REFERENDUMA
redu i imenima sudionika u raspravi po točkama 
dnevnog reda. Članak 140. 

Sastavni dio zapisnika su i doneseni tekstovi 
akata i zaključaka. Pravo da Skupštini podnese prijedlog za 

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o raspisivanje lokalnog referenduma ima 1/3 članova 
pojedinom predmetu. Skupštine, župan i 20% birača upisanih u popis  birača 

O izradi zapisnika brine upravno tijelo u Županije (u daljnjem tekstu: predlagatelj 
kojem se obavljaju poslovi za Skupštinu. referenduma). 

Članak 138. Članak 141. 

Svaki član Skupštine ima pravo na početku Prijedlog za raspisivanje referenduma 
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predlagatelj referenduma upućuje predsjedniku referenduma do dana održavanja referenduma ne 
Skupštine. smije proći manje od 20 niti više od 40 dana. 

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka sadrži: 
- naziv akta o kojem se želi odlučivati na 
referendumu, odnosno  naznaku pitanja o kojem, XIV. JAVNOST RADA 
odnosno  o kojima će birači odlučivati na 
referendumu, Članka 145.
- obrazloženje akta ili pitanja o kojem , 
odnosno  o kojima se raspisuje referendum, Rad Skupštine je javan. 
- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno  Javnost rada Skupštine osigurava se: 
jedan ili više prijedlog o kojima će birači odlučivati. - pozivanjem medija na sjednice Skupštine, 

- objavljivanjem poziva za sjednice Skupštine s 
dnevnim redom na županijskoj web stranici, 

Članak 142. - javnim održavanjem sjednica, 
- izvješćivanjem javnosti o radu Skupštine 

Predsjednik Skupštine dužan je odmah, a putem medija, 
najkasnije u roku od 5 dana od zaprimanja prijedloga, - ob jav l j ivan jem aka ta  Skupš t ine  u  
prijedlog za raspisivanje referenduma proslijediti „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
Odboru za Statut, Poslovnik i propise radi utvrđivanja 
njegove pravovaljanosti. 

Prijedlog se smatra pravovaljanim ako se Članak 146. 
raspisivanje referenduma traži radi odlučivanja o 
pitanju iz samoupravnog djelokruga Županije, ako je Javnosti ne mogu biti dostupni podaci koji su, 
podnesen od strane predlagatelja referenduma i ako je sukladno posebnom propisu klasificirani određenim 
obrazložen, odnosno  ako sadrži elemente iz članka stupnjem tajnosti. 
144. ovog Poslovnika. Dokumenti i materijali Skupštine koji su 

sukladno posebnim propisima označeni kao tajni, nisu 
dostupni javnosti. 

Članak 143. 

O utvrđenom stajalištu Odbora za Statut, Članak 147.
Poslovnik i propise, Odbor obavještava predsjednika 
Skupštine najkasnije u rok od 10 dana od zaprimanja Izvjestitelji medija imaju pravo pratiti rad 
prijedloga. Skupštine i izvješćivati javnost o radu Skupštine. 

Predsjednik Skupštine dužan je sazvati 
sjednicu Skupštine na kojoj će se odlučivati o 
raspisivanju referenduma najkasnije u roku od 30 Članak 148. 
dana od zaprimanja prijedloga. 

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika 
stavlja se izvan snage Poslovnik Brodsko-posavske 

Članak 144. županije („Službeni vjesnik“ br. 15/01, 2/06 i 9/06-
pročišćeni tekst).

U slučaju da iz podnesenog izvješća Odbora 
za Statut, Poslovnik i propise proizlazi da je prijedlog 
pravovaljan Skupština može pristupiti donošenju XV. ZAVRŠNA ODREDBA 
odluke o raspisivanju referenduma. 

Odluku iz stavka 1. ovoga članka Skupština Članak 149. 
donosi većinom glasova svih članova Skupštine, a 
odlukom se određuje i dan održavanja referenduma. Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana 

Od dana objave odluke o raspisivanju od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 
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Brodsko-posavske županije“. b) Imenuju  se  na  dužnost  predsjednika,  
potpredsjednika  i  članova  Komisije:

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 1. Zdravko  Sočković ,  predsjednik

2. Jelena  Adrović, dipl.iur., za  potpredsjednicu
Klasa: 021-01/09-01/61 3. Đurđa  Aleksić, oec., za  člana
Urbroj: 2178/1-01-09-1 4. Ivan  Sudić,  za  člana
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 5. dr.sc. Marijan  Šabić, prof.,  za  člana

 Predsjednik 
Županijske skupštine II.

 Zdravko Sočković, v.r.
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
98. BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa: 021-01/09-01/75
Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko- Urbroj: 2178/1-01-09-1

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada   Predsjednik 
2009.  godine,  donijela  je Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.
RJEŠENJE

o  razrješenju  i  imenovanju  
predsjednika,  potpredsjednika  i  članova

Komisije  za  izbor  i  imenovanja
99.

I.
Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko-

a) Razrješuju  se  dužnosti  predsjednika,  posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
potpredsjednika  i  članova  Komisije  za  izbor  i  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
imenovanja: skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  

2009.  godine,  donijela  je
1. mr.sc. Dalibor  Pudić, dipl.ing., predsjednik
2. Dubravka  Horvat, potpredsjednica RJEŠENJE
3. Zvjezdana  Grčević  Ćurković, dr.med., član
4. Boro  Grubišić, dr.med., član o  razrješenju  i  imenovanju  
5. Martin  Miloloža,  član predsjednika,  potpredsjednika  i  članova
6. Jelena  Adrović, dipl.iur., član Odbora  za  Statut,  Poslovnik  i  propise
7. Ivana  Sudić,  član

I.

a) Razrješuju  se  dužnosti  predsjednika,  
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potpredsjednika  i  članova  Odbora  za  Statut,  100.
Poslovnik  i  propise

1. Mario  Vučinić, dipl.ing.,  predsjednik Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko-
2. Branka  Nikolić, oec.,  potpredsjednica posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
3. Ratimir  Santić, dipl.ing.,  član posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
4. Dario  Pavić,  član skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
5. Josip  Želinski,  član 2009.  godine,  donijela  je
6. Davorin  Slišurić, dipl.iur.,  član
7. Šerif  Isaković, dipl.iur., v.r. RJEŠENJE

o  razrješenju  i  imenovanju  drugog  člana  
b) Imenuju  se  na  dužnost  predsjednika,  Nadzornog  odbora  Posavske  Hrvatske d.o.o.
potpredsjednika  i  članova  Odbora:

1. Davorin  Slišurić, dipl.iur.,  za  predsjednika I.
2. Petar  Bodrožić-Selak, oec.,  za 
 potpredsjednika Antun  Pišonić,dip.iur.,  razrješuje  se  
3. Klara  Šćuka, dipl.ing.,  za  člana dužnosti  člana  Nadzornog  odbora  Posavske  
4. Josip  Želinski,  za  člana Hrvatske d.o.o.  Slavonski  Brod.
5. Šerif  Isaković, dipl.ing.,  za  člana

II.
II.

U  Nadzorni  odbor  Posavske  Hrvatske 
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  d.o.o.  u  ime  Brodsko-posavske  županije  imenuje s 

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA III.
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Klasa: 021-01/09-01/76 donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Urbroj: 2178/1-01-09-1 Brodsko-posavske  županije".
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 Predsjednik BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Županijske skupštine 
 Zdravko Sočković, v.r. Klasa: 021-01/09-01/74

Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik 
Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.
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101. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko- Klasa: 021-01/09-01/69
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Urbroj: 2178/1-01-09-1
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je  Predsjednik 

Županijske skupštine 
RJEŠENJE  Zdravko Sočković, v.r.

o  imenovanju  članova  Povjerenstva  za  dodjelu  
županijskih  javnih  priznanja

I. 102.

Za  članove  Povjerenstva  za  dodjelu  
županijskih  javnih  priznanja  imenuju  se: Na  temelju  članka  2.  Odluke  o  osnivanju  

Povjerenstva  za  ravnopravnost  spolova  Brodsko-
1. Predsjednik  Županijske  skupštine - posavske  županije  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-

predsjednik posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
2. Župan  Brodsko-posavske  županije - posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  

potpredsjednik skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
3. Zdravko  Stipetić, dipl.ing - član 2009.  godine,  donijela  je
4. Milan  Bitunjac, dr.med. - član
5. Ivo  Kardum - član RJEŠENJE
6. Hrvoje  Špicer, prof. - član
7. Šerif  Isaković, dipl.iur. - član o  imenovanju  predsjednika,  potpredsjednika  i  
8. Petar  Poljak - član članova  Povjerenstva  za  ravnopravnost  
9. Milan  Marčević - član spolova  Brodsko-posavske  županije

I.
II.

1. Zdenka  Bošnjak  imenuje  se  za  
Mandat  imenovanih  članova  Povjerenstva  predsjednika/icu  Povjerenstva

traje  četiri  godine  i  na  istu  dužnost  mogu  biti  
ponovno  imenovani. Za  članove  Povjerenstva  imenuju  se:

III. 2. Dragica  Alerić
3. Ljiljana  Ceboci

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  4. Slavica  Ilakovac
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  5. Zdravka  Kršan
Brodsko-posavske  županije". 6. Branka  Mihić

7. predstavnik  Ureda  državne  uprave
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II. - za  predsjednika
Darko  Grivičić

Mandat  Povjerenstva  traje  četiri  godine.
- za  potpredsjednika

Josip  Polić
III.

- za  članove:
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  1. Miroslav  Čupić, dipl.ing.

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  2. Vinko  Kuzmić
Brodsko-posavske  županije". 3. Josip  Kunecki

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE II.

Klasa: 021-01/09-01/67 Županijsko  povjerenstvo  imenuje  s e na  
Urbroj: 2178/1-01-09-1 vrijeme  od  četiri  godine.
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik III.
Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r. Županijsko  povjerenstvo:

1. organizira  i  usklađuje  procjene  štete  u  
općinama  i  gradovima,

2. utvrđuje  štetu  za  cijelu  Županiju,
3. daje  podatke  o  šteti  županu  radi  

103. proglašenja  elementarne  nepogode,
4. potvrđuje  štetu  za  područje  Županije,  

kojoj  pomoć  određuje  lokalna  samouprava,
Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko- 5. Državnom  povjerenstvu  i  nadležnom  

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- ministarstvu  predlaže  odobrenje  žurne  
posavske  županije"  br.  10/09),  a  u  vezi  sa  financijske  i d ruge  pomoći,
člankom  27.  stavak  2.  Zakona  o  zaštiti  od  6. izrađuje  shodne  preglede  šteta  za  Županiju  
elementarnih  nepogoda  ("Narodne  novine"  br.  i  prema  redovitu  postupku  ih  dostavlja  
73/97.  i  174/04.),  Županijska  skupština  je na  3.  Državnom  povjerenstvu  i  nadležnom  
sjednici,  održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  ministarstvu,
donijela 7. izrađuje  izvješća  o  svom  radu  i  utrošku  

pomoći  na  području  Županije  prema  
RJEŠENJE korisnicima  sredstava  pomoći,

8. prethodno  potvrđuje  vrijednost  šteta  s  
o  izboru  predsjednika,  potpredsjednika  i  područja  gradova  i  općina,

članova  Povjerenstva  za  procjenu  šteta  od  9. ustrojava  stručna  povjerenstva  općina  i  
elementarnih  nepogoda gradova  za  procjenu  šteta  i  usklađuje  

njihov  rad,
10. daje  prijedloge  za  odobravanje  pomoći  iz  

I. Proračuna  Županije,
11. priprema  prethodno  izvješće  za  Vladu  

U  Povjerenstvo  za  procjenu  šteta  od  Republike  Hrvatske,  Ministarstvo  
elementarnih  nepogoda  Županijske  skupštine  fianncija,  te  nadležno  ministarstvo  o  
biraju  se: nastanku  nepogoda,
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12. Državnom  povjerenstvu  i  Vladi  Republike  RJEŠENJE
Hrvatske  daje  prijedlog  s  podacima  
neophodnim  za  proglašenje  elementarne  o  imenovanju  članova  
nepogode  na  razini  države, Stožera  zaštite  i   spašavanja

13. obavlja  i  druge  poslove  određene  
Odlukom  o  osnivanju,  odnosno  poslove  
koje  mu  prenese  Državno  povjerenstvo  ili  I.
mu  povjere  općinska,  odnosno  gradska  
povjerenstva. U  Stožer  zaštite  i  spašavanja  Brodsko-

posavske  županije  imenuju  se:

IV. 1. Davor  Vlaović, dipl.ing.,  zamjenik  župana  
Brodsko-posavske  županije,  načelnik  

Sredstva  za  rad  Županijskog  povjerenstva  Stožera
osiguravaju  se  u  Županijskom  proračunu. 2. Ružica  Vidaković, oec.,  zamjenica  župana  

Brodsko-posavske  županije,  zapovjednica  
Civilne  zaštite,  za  člana

V. 3. Mijo  Kršić, dipl.kriminalista,  načelnik  PU  
Brodsko-posavske,  za  člana

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  4. Tajana  Katalinić, dipl.ing.,  pročelnica  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Područnog  ureda  za  zaštitu  i  spašavanje,  
Brodsko-posavske  županije". za  člana

5. Stjepan  Županić, dipl.ing.,  županijski  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA vatrogasni  zapovjednik,  za  člana

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 6. ravnatelj  Opće  bolnice  "Dr.  Josip  
Benčević"  Slavonski  Brod,  za  člana

Klasa: 021-01/09-01/68 7. ravnatelj  Opće  bolnice  Nova  Gradiška,  za  
Urbroj: 2178/1-01-09-1 člana
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 8. ravnatelj  Doma  zdravlja  Slavonski  Brod,  

za  člana
 Predsjednik 9. ravnatelj  Doma  zdravlja  Nova  Gradiška,  

Županijske skupštine za  člana
 Zdravko Sočković, v.r. 10. ravnatelj  Zavoda  za  javno  zdravstvo,  za  

člana
11. Marija  Azapović, prof.defektologije,  

ravnateljica  Centra  za  socijalnu  skrb  
Slavonski  Brod,  za  člana

12. Branko  Medunić, dipl.soc.radnik,  ravnatelj  
104. Centra  za  socijalnu  skrb  Nova  Gradiška,  

za  člana
13. Davorin  Piha, dipl.ing.,  voditelj  VGI  

Na  temelju  članka  9.  stavka  3.  Zakona  o  "Brodska  Posavina"  Slavonski  Brod,  za  
zaštiti  i  spašavanju  ("Narodne  novine"  br.  174/04  člana
i  79/07)  i  članka  4.  i  8.  Pravilnika  o  mobilizaciji  14. Ivan  Borić,  voditelj  VGI  "Šumetlica-
i  djelovanju  operativnih  snaga  zaštite  i  spašavanja  Crnac"  Nova  Gradiška,  za  člana
("Narodne  novine"  br.  40/08  i  44/08),  kao  i  15. Zdenko  Weir,dipl.ing.,  direktor  HEP  
članka  34.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  Distribucija  d.o.o.  Slavonski  Brod,  za  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  člana
10/09),  Županijska  skupština  je na  3.  sjednici,  16. Milena Plivelić-Grgić, dipl.soc..radnica,  
održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  donijela ravnateljica  Zajednice  udruga - Društvo  
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crvenog  križa  Brodsko-posavske  županije  105.
Slavonski  Brod,  za  člana

17. Damir  Agičić, dr.vet.med.,  pročelnik  
veterinarskog  ureda  u  Brodsko-posavskoj  Na  temelju čl.  84 a)  Zakona  o  socijalnoj  
županiji,  za  člana skrbi  ("Narodne  novine"  br.  73/97,  27/01,  59/01,  

18. Vera  Novaković, dipl.ing.,  predstavnica  82/01,  103/03.  i  44/06)  i  članka  34.  Statuta  
Poljoprivredne  savjetodavne  službe,  za  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
člana Brodsko-posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  

19. predstavnik  Hrvatske  gorske  službe  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
spašavanja. 2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE
II

o  imenovanju  jednog  člana  Upravnog  vijeća  
Stožer  je stručno,  operativno  i  Centra  za  socijalnu  skrb  Nova  Gradiška

koordinativno  tijelo  koje  pruža  stručnu  pomoć  i  
priprema  akcije  zaštite  i  spašavanja  kojima  
rukovodi  župan  Brodsko-posavske  županije,  a  I.
aktivira  se  kada  se  proglasi  stanje  neposredne  
prijetnje,  katastrofe  i  velike  nesreće  na  području  Aleksandra  Zdunić  imenuje  se  za  člana  
Brodsko-posavske  županije. Upravnog  vijeća  Centra  za  socijalnu  skrb  Nova  

Gradiška  na  mandat  od  četiri  godine.

III
II.

Stupanjem  na  snagu  ovog  Rješenja  stavlja  
se  izvan  snage  Rješenje  o  imenovanju  članova  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Stožera  zaštite  i  spašavanja  Brodsko-posavske  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Brodsko-posavske  županije".
županije",  br.  11/08.).

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

IV.
Klasa: 500-01/09-01/21

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  Urbroj: 2178/1-01-09-1
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 
Brodsko-posavske  županije".

 Predsjednik 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Županijske skupštine 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE  Zdravko Sočković, v.r.

Klasa: 810-01/09-01/1
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik 
Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.
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106. 107.

Na  temelju  84 a)  zakona  o  socijalnoj  skrbi  Na  temelju  24.  Zakona  o  muzejima  
(""Narodne  novine"  br.  73/97,  27/01,  59/01,  ("Narodne  novine"  br-  142/98  i  65/09),  te  članka  
82/01,  103/03  i  44/06)  i  članka  34.  Statuta  34.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  10/09),  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  Županijska  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  listopada  2009.  godine,  donijela  je
2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE
RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Upravnog  vijeća  
o  imenovanju  jednog  člana  Upravnog  vijeća  Muzeja  Brodskog  Posavlja  Slavonski  Brod

Centra  za  socijalnu  skrb  Slavonski  Brod

I.
I.

Za  članove  Upravnog  vijeća  Muzeja  
Marijana  Ćosić  imenuje s e  za  člana  Brodskog  Posavlja  Slavonski  Brod  imenuju  se:

Upravnog  vijeća  Centra  za  socijalnu  skrb  
Slavonski  Brod  na  mandat  od  četiri  godine. 1. Dunja  Magaš, dipl.ing.građ - za 

predsjednicu
2. Nikola  Draženović - za  člana

II. 3. Milica  Koporčić  Tomičić - za  člana

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

Mandat  članova  Upravnog  vijeća  traje  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA četiri  godine.

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa: 500-01/09-01/23 III.
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

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

Županijske skupštine 
 Zdravko Sočković, v.r. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa: 500-01/09-01/20
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik 
Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.
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108. Brodsko-posavske  županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
Na  temelju  57.  stavka  4.  Zakona  o  BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  150/08)  
i  članka  34.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  Klasa: 500-01/09-01/14
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  Urbroj: 2178/1-01-09-1
10/09),  Županijska  skupština  na  3.  sjednici,  Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 
održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  donijela  je

 Predsjednik 
RJEŠENJE Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.
o  razrješenju  i  imenovanju  

predsjednika  i  članova  
Upravnog  vijeća  Zdravstvene  ustanove  

Ljekarna  Slavonski  Brod

109.
I.

Razrješuju  se  dužnosti  predsjednika  i  Na  temelju  57.  stavka  4.  Zakona  o  
člana  Upravnog  vijeća  Zdravstvene  ustanove  zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  150/08)  
Ljekarna  Slavonski  Brod: i  članka  34.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  

("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
1. Dinka  Novaković,  predsjednica 10/09),  Županijska  skupština  na  3.  sjednici,  
2. Milan  Bitunjac, dr.med., član održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  donijela  je
3. Boris  Hrečkovski, dr.med., član

RJEŠENJE

II. o  razrješenju  i  imenovanju  
predsjednika  i  članova  

Za  predsjednika  i  članove  Upravnog  Upravnog  vijeća  Zavoda  za  javno  zdravstvo  
vijeća  Zdravstvene  ustanove  Ljekarna  Slavonski  Brodsko-posavske  županije
Brod  u  ime  osnivača  imenuju  se:

1. Dr.sc.  Nikica  Stevanović - za  predsjednika I.
2. Milan  Bitunjac, dr.med. - za  člana
3. Mijo  Prgomet, dipl.oec. - za  člana Razrješuju  se  dužnosti  predsjednik  i  

članovi  Upravnog  vijeća  Zavoda  za  javno  
zdravstvo  Brodsko-posavske  županije:

III.
1. Dragutin  Bitunjac, dr.med., predsjednik,

Mandat  članova  Upravnog  vijeća  traje  2. Ante  Lasić, prof.,  član
četiri  godine. 3. Jozo  Meter, dr.med.,  član.

IV. II.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  Za  predsjednika  i  članove  Upravnog  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  vijeća  Zavoda  za  javno  zdravstvo  Brodsko-
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posavske  županije  u  ime  osnivača  imenuju  se: I.

1. Jelena  Adrović, dipl.iur. - za  predsjednicu Razrješuju  se  dužnosti  predsjednik  i  
2. Antun  Valić, dipl.ing. - za  člana članovi  Upravnog  vijeća  Doma  zdravlja  "Dr.  
3. Sanja  Rac, dipl.iur. - za  člana. Andrija  Štampar"  Nova  Gradiška:

1. Vesna  Valenta, dipl.oec. - predsjednica
III. 2. Mr. sc. Zoran  Jukić - član

3. Željko  Markovac, dipl.ing. - član
Mandat  članova  Upravnog  vijeća  traje  4. Marijan  Šapina, dipl.oec. - član

četiri  godine.

II.
IV.

Za  predsjednika  i  članove  Upravnog  
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  vijeća  Doma  zdravlja  "Dr.  Andrija  Štampar"  Nova  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Gradiška  u  ime  osnivača   imenuju  se:
Brodsko-posavske  županije".

1. Dario  Ban, dipl.ing - za  predsjednika
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 2. Miroslav  Dautović, dipl.ing. - za  člana

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 3. Davorin  Slišurić, dipl.iur. - za  člana
4. Marijan  Šapina, dipl.oec. - za  člana

Klasa: 500-01/09-01/19
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. III.

 Predsjednik Mandat  članova  Upravnog  vijeća  traje  
Županijske skupštine četiri  godine.

 Zdravko Sočković, v.r.

IV.

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

110. Brodsko-posavske  županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
Na  temelju  57.  stavka  4.  Zakona  o  BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  150/08)  
i  članka  34.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  Klasa: 500-01/09-01/22
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  Urbroj: 2178/1-01-09-1
10/09),  Županijska  skupština  na  3.  sjednici,  Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 
održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  donijela  je

 Predsjednik 
RJEŠENJE Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.
o  razrješenju  i  imenovanju  

predsjednika  i  članova  
Upravnog  vijeća  Doma  zdravlja  "Dr. Andrija  

Štampar"  Nova  Gradiška
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111. IV.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Na  temelju  57.  stavka  4.  Zakona  o  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  150/08)  Brodsko-posavske  županije".
i  članka  34.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
10/09),  Županijska  skupština  na  3.  sjednici,  BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  donijela  je

Klasa: 500-01/09-01/24
RJEŠENJE Urbroj: 2178/1-01-09-1

Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 
o  razrješenju  i  imenovanju  

predsjednika  i  članova   Predsjednik 
Upravnog  vijeća  Doma  zdravlja  Županijske skupštine 

Slavonski  Brod  Zdravko Sočković, v.r.

I.

Razrješuju  se  dužnosti  predsjednik  i  
članovi  Upravnog  vijeća  Doma  zdravlja  Slavonski  112.
Brod:

1. Dr.sc. Nikica  Stevanović Na  temelju  57.  stavka  4.  Zakona  o  
2. Dr.sc. Marijan  Šabić zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  150/08)  
3. Josip  Željko  Kurkutović, dipl.ing. i  članka  34.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  
4. Prof. dr.sc. Stjepan  Aračić. ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  

10/09),  Županijska  skupština  na  3.  sjednici,  
održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  donijela  je

II.
RJEŠENJE

Za  predsjednika  i  članove  Upravnog  
vijeća  Doma  zdravlja  Slavonski  Brod  u  ime  o  razrješenju  i  imenovanju  
osnivača   imenuju  se: predsjednika  i  članova  

Upravnog  vijeća  Opće  bolnice  Nova  Gradiška
1. Marija  Tolić, dipl.oec .  -  za  predsjednicu
2. Goran  Rukavina, dipl.ing.  -  za  člana
3. Dubravko  Galović, VSS  -  za  člana I.
4. Prof.dr.sc.  Stjepan  Aračić  -  za  člana

Razrješuju  se  dužnosti  predsjednika  i  
članova  Upravnog  vijeća  Opće  bolnice  Nova  

III. Gradiška:

Mandat  članova  Upravnog  vijeća  traje  1. Branko  Medunić, dipl.socijalni radnik,  
četiri  godine. predsjednik

2. Branko  Gelemanović, dr.vet.med,  član
3. Boris  Lovrić, dr.med.,  član
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II. RJEŠENJE

Za  predsjednika  i  članove  Upravnog  o  razrješenju  i  imenovanju  
vijeća  Opće  bolnice  Nova  Gradiška  u  ime  predsjednika  i  članova  
osnivača   imenuju  se: Upravnog  vijeća  Opće  bolnice  "Dr.  Josip  

Benčević"  Slavonski  Brod
1. Danijel  Marušić, dr.vet.med.  -  za  

predsjednika
2. Branko  Gelemanović, dr.vet.med. -  za  člana I.
3. Hrvoje  Žakić, dipl.ing.  -  za  člana

Razrješuju  se  dužnosti  predsjednika  i  
članova  Upravnog  vijeća  Opće  bolnice  "Dr.  Josip  

III. Benčević"  Slavonski  Brod:
1. Suzana  Bilić  Vardić,prof.,  predsjednica

Mandat  članova  Upravnog  vijeća  traje  2. Marija  Tolić, dipl.oec.,  član
četiri  godine. 3. Franjo  Katanić, dipl.oec.,  član.

IV. II.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  Za  predsjednika  i  članove  Upravnog  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  vijeća  Opće  bolnice  "Dr.  Josip  Benčević"  
Brodsko-posavske  županije". Slavonski  Brod   u  ime  osnivača   imenuju  se:

1. Suzana  Bilić  Vardić, prof. -  za  predsjednicu
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 2. Franjo  Katalinić, prof. - za  člana

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 3. Zvonimir  Markotić, prof. - za  člana

Klasa: 500-01/09-01/17
Urbroj: 2178/1-01-09-1 III.
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

Mandat  članova  Upravnog  vijeća  traje  
 Predsjednik četiri  godine.

Županijske skupštine 
 Zdravko Sočković, v.r.

IV.

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

113.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
Na  temelju  57.  stavka  4.  Zakona  o  

zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  150/08)  Klasa: 500-01/09-01/15
i  članka  34.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  Urbroj: 2178/1-01-09-1
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 
10/09),  Županijska  skupština  na  3.  sjednici,  
održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  donijela  je  Predsjednik 

Županijske skupštine 
 Zdravko Sočković, v.r.
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114. 115.

Na  temelju  članka  4.  Odluke  o  osnivanju  Na  temelju  članka  75.  Zakona  o  zaštiti  
Zavoda  za  prostorno  uređenje  Brodsko-posavske  prirode  ("Narodne  novine"  br.  70/05  i  139/08)   i  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  članka  34.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  
županije"  br.  4/08)   i  članka  34.  Statuta  Brodsko- ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- 10/09),  Županijska  skupština  na  3.  sjednici,  
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  donijela  je
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je RJEŠENJE

RJEŠENJE o  razrješenju  i  imenovanju  članova  Upravnog  
vijeća  Javne  ustanove  za  upravljanje  

o  razrješenju  i  imenovanju jednog  člana zaštićenim  prirodnim  vrijednostima
Upravnog  vijeća  Zavoda  za  prostorno  
uređenje  Brodsko-posavske  županije

I.

I. Razrješuju  se  dužnosti  predsjednik  i  
članovi  Upravnog  vijeća  Javne  ustanove  za  

Antun  Pišonić, dipl.iur.,  razrješuje se  upravljanje  zaštićenim  prirodnim  vrijednostima:
dužnosti  člana  Upravnog  vijeća  Zavoda  za  
prostorno  uređenje  Brodsko-posavske  županije. 1. Luka  Klaić, dipl.ing.,  predsjednik

2. Šerif  Isaković,  član
3. Nikola  Sivrić,  član

II. 4. Mario  Lovrić,  član
5. Marinko  Benčević,  član

Za  člana  Upravnog  vijeća  Zavoda  za  
prostorno  uređenje  Brodsko-posavske  županije  iz  
reda  vijećnika  Županijske  skupštine  imenuje  se  
Miroslav  Čupić, dipl.ing. II.

Na  dužnost  predsjednika  i  članova  
III. Upravnog  vijeća  Javne  ustanove  za  upravljanje  

zaštićenim  prirodnim  vrijednostima  imenuju  se:
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  1. Marinko  Benčević    -  za  predsjednika
Brodsko-posavske  županije". 2. Zdravka  Kršan  -  za  člana

3. Aca  Vidaković  -  za  člana
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 4. Jasna  Rodin  -  za  člana

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 5. Ivan  Jurčević  -  za  člana

Klasa: 021-01/09-01/70
Urbroj: 2178/1-01-09-1 III.
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

Mandat  članova  Upravnog  vijeća  traje  
 Predsjednik četiri  godine.

Županijske skupštine 
 Zdravko Sočković, v.r.
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IV. 1. Mato  Grgić,  predsjednik
2. Goran  Pešut,  član

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  3. Anđelko  Željko  Gabrić,  član
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  4. Ivan  Zirdum,  član
Brodsko-posavske  županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA II.
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Na  dužnost  predsjednika  i  članova  
Klasa: 021-01/09-01/71 Upravnog  vijeća  Županijske  uprave  za  ceste,  u  
Urbroj: 2178/1-01-09-1 ime  osnivača,  imenuju  se:
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

1. Mato  Grgić, dipl.iur. - za  predsjednika
 Predsjednik 2. Saša  Šnajder, ing. - za  člana

Županijske skupštine 3. Zdravko  Pleša - za  člana
 Zdravko Sočković, v.r. 4. Josip  Želinski - za  člana

III.

Mandat  članova  Upravnog  vijeća  traje  
četiri  godine.

116. IV.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Na  temelju  članka  17. b)  Odluke  o  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

osnivanju  Županijske  uprave  za  ceste  ("Službeni  Brodsko-posavske  županije".
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  5/97,  
12/02.  i  20/05)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  Klasa: 021-01/09-01/72
2009.  godine,  donijela  je Urbroj: 2178/1-01-09-1

Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 
RJEŠENJE

 Predsjednik 
o  razrješenju  i  imenovanju  predsjednika  i  Županijske skupštine 

članova  Upravnog  vijeća  Županijske  uprave   Zdravko Sočković, v.r.
za  ceste

I.

Razrješuju  se  dužnosti  predsjednik  i  
članovi  Upravnog  vijeća  Županijske  uprave  za  
ceste  u  ime  osnivača:
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117. IV.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Na  temelju  članka  99.  Zakona  o  socijalnoj  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

skrbi  ("Narodne  novine"  br.  73/97,  27/01,  59/01,  Brodsko-posavske  županije".
82/01,  103/03  i  44/06)  i  članka  34.  Statuta  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je Klasa: 021-01/09-01/73

Urbroj: 2178/1-01-09-1
RJEŠENJE Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

o  razrješenju  i  imenovanju  članova  Upravnog   Predsjednik 
vijeća  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  Županijske skupštine 

Slavonski  Brod  Zdravko Sočković, v.r.

I.

Razrješuju  se  dužnosti  predsjednik  i  
članovi  Upravnog  vijeća  Doma  za  starije  i  
nemoćne  osobe  Slavonski  Brod:

118.
1. Ružica  Vidaković, oec.,  predsjednica
2. Krešimir  Barišić, dr.med.,  član
3. Marinko  Benčević,  član. Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  

obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-

II. posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  

Na  dužnost  predsjednika  i  članova  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
Upravnog  vijeća  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  2009.  godine,  donijela  je
Slavonski  Brod,  u  ime  osnivača,  imenuju  se:

RJEŠENJE
1. Ružica  Vidaković, oec. - za  predsjednicu
2. Ante  Cvitković, dr.med. - za  člana o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
3. Ljubica  Maksimčuk, ing. - za  člana Školskog  odbora  Osnovne  škole

"Ante  Starčević"
Rešetari

III.

Mandat  članova  Upravnog  vijeća  traje  I.
četiri  godine i na istu  dužnost  mogu  biti  ponovno  
imenovani. Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  

škole  "Ante  Starčević"  Rešetari  imenuju  se  dva  
člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  
Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:
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1. Jasminka  Kolić Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:
2. Damir  Hodak

1. Mijo  Belegić
2. Ivan  Olujević

II.

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

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

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

Klasa:  602-02/09-01/23 BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Klasa:  602-02/09-01/7

Urbroj: 2178/1-01-09-2
 Predsjednik Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

Županijske skupštine 
 Zdravko Sočković, v.r.  Predsjednik 

Županijske skupštine 
 Zdravko Sočković, v.r.

119. 120.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je 2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
Školskog  odbora  Osnovne  škole Školskog  odbora  Osnovne  škole

"Antun  Matija  Relković" "Antun  Mihanović"  Nova  Kapela,  Batrina

I.
I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  škole  "Antun  Mihanović"  Nova  Kapela,  Batrina,  

škole  "Antun  Matija  Relković"  imenuju  se  dva  imenuju  se  dva  člana  na  prijedlog  Ureda  državne  
člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:
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1. Branko  Cindrić 1. Ivana  Kadić
2. Marijan  Petranović 2. Ivan  Kadić

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".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa:  602-02/09-01/21 Klasa:  602-02/09-01/9
Urbroj: 2178/1-01-09-2 Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik  Predsjednik 
Županijske skupštine Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.  Zdravko Sočković, v.r.

122.
121.

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

obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  donijela  je
2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE
RJEŠENJE

o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova Školskog  odbora  Osnovne  škole

Školskog  odbora  Osnovne  škole "Dr.  Stjepan  Ilijašević"  Oriovac
"August  Šenoa"  Gundinci

I.
I.

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

škole  "August  Šenoa"  Gundinci  imenuju  se  dva  dva  člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  
člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:
Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:
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1. Jozo  Hrgić 1. Vesna  Peterlik
2. Stjepan  Nedaća 2. Mario  Brađašević

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".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa:  602-02/09-01/13 Klasa:  602-02/09-01/20
Urbroj: 2178/1-01-09-2 Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik  Predsjednik 
Županijske skupštine Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.  Zdravko Sočković, v.r.

123. 124.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je 2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
Školskog  odbora  Osnovne  škole  Dragalić,  Školskog  odbora  Osnovne  škole

Dragalić "Ivan  Filipović"  Velika  Kopanica

I.
I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  škole  "Ivan  Filipović"  Velika  Kopanica  imenuju  se  

škole  Dragalić,  Dragalić,  imenuju  se  dva  člana  na  dva  člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  
prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko- Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:
posavskoj  županiji  i  to:

Broj:  14Strana:  1940 »SLUŽBENI  VJESNIK«



1. Anita  Kladarić 1. Slavko  Mulac
2. Ivan  Divić 2. Stanko  Mikić

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".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa:  602-02/09-01/16 Klasa:  602-02/09-01/25
Urbroj: 2178/1-01-09-2 Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik  Predsjednik 
Županijske skupštine Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.  Zdravko Sočković, v.r.

125. 126.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je 2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
Školskog  odbora  Osnovne  škole Školskog  odbora  Osnovne  škole

"Ivan  Goran  Kovačić" "Ivan  Mažuranić"  Sibinj
Staro  Petrovo  Selo

I.
I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  škole  "Ivan  Mažuranić"  Sibinj  imenuju  se  dva  

škole  "Ivan  Goran  Kovačić"  Staro  Petrovo  Selo  člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  
imenuju  se  dva  člana  na  prijedlog  Ureda  državne  Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:
uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:

Strana:  1941Broj:  14 »SLUŽBENI  VJESNIK«



1. Ante  Jurić 1. Željko  Kucjenić
2. Nikola  Novak 2. Mihajla  Šunić

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".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa:  602-02/09-01/4 Klasa:  602-02/09-01/15
Urbroj: 2178/1-01-09-2 Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik  Predsjednik 
Županijske skupštine Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.  Zdravko Sočković, v.r.

127.
128.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
2009.  godine,  donijela  je skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  

2009.  godine,  donijela  je
RJEŠENJE

RJEŠENJE
o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova

Školskog  odbora  Osnovne  škole o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
"Ivan  Meštrović"  Vrpolje Školskog  odbora  Osnovne  škole

"Josip  Kozarac"  Slavonski  Šamac

I.
I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
škole  "Ivan  Meštrović"  Vrpolje,  imenuju  se  dva  Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  škole  "Josip  Kozarac"  Slavonski  Šamac  imenuju  
Brodsko-posavskoj  županiji  i  to: se  dva  člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  

Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:

Broj:  14Strana:  1942 »SLUŽBENI  VJESNIK«



1. Branislav  Milinović 1. Magdalena  Pavković
2. Mato  Dominiković 2. Franjo  Jelčić

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".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa:  602-02/09-01/11 Klasa:  602-02/09-01/14
Urbroj: 2178/1-01-09-2 Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik  Predsjednik 
Županijske skupštine Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.  Zdravko Sočković, v.r.

129. 130.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je 2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
Školskog  odbora  Osnovne  škole Školskog  odbora  Osnovne  škole

"Ljudevit  Gaj"  Lužani "Ljudevit  Gaj"  Nova  Gradiška

I. I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
škole  "Ljudevit  Gaj"  Lužani  imenuju  se  dva  člana  škole  "Ljudevit  Gaj"  Nova  Gradiška  imenuju  se  
na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko- dva  člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  
posavskoj  županiji  i  to: Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:

Strana:  1943Broj:  14 »SLUŽBENI  VJESNIK«



1. Ana  Subić 1. Marijan  Štefanac
2. Ljiljana  Curić 2. Ivana  Cindrić

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".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa:  602-02/09-01/5 Klasa:  602-02/09-01/26
Urbroj: 2178/1-01-09-2 Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik  Predsjednik 
Županijske skupštine Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.  Zdravko Sočković, v.r.

131. 132.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je 2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
Školskog  odbora  Osnovne  škole  Markovac,  Školskog  odbora  Osnovne  škole  

Vrbova "Matija  Antun  Relković"  Davor

I. I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
škole  Markovac,  Vrbova  imenuju  se  dva  člana  na  škole  "Matija  Antun  Relković"  Davor,  imenuju  se  
prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko- dva  člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  
posavskoj  županiji  i  to: Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:

Broj:  14Strana:  1944 »SLUŽBENI  VJESNIK«



1. Željko  Burazović 1. Hrvoje  Žakić
2. Branko  Gelemanović 2. Vitomir  Žakić

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".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa:  602-02/09-01/19 Klasa:  602-02/09-01/18
Urbroj: 2178/1-01-09-2 Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik  Predsjednik 
Županijske skupštine Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.  Zdravko Sočković, v.r.

133. 134.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je 2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
Školskog  odbora  Osnovne  škole Školskog  odbora  Osnovne  škole

"Matija  Gubec"  Cernik "Mato  Lovrak"
Nova  Gradiška

I.
I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
škole  "Matija  Gubec"  Cernik imenuju  se  dva  člana  Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko- škole  "Mato  Lovrak"  Nova  Gradiška,  imenuju  se  
posavskoj  županiji  i  to: dva  člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  

Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:

Strana:  1945Broj:  14 »SLUŽBENI  VJESNIK«



1. Ivo  Serenčeš 1. Roberta  Šišić
2. Igor  Janeček 2. Mario  Bokulić

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".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa:  602-02/09-01/6 Klasa:  602-02/09-01/22
Urbroj: 2178/1-01-09-2 Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik  Predsjednik 
Županijske skupštine Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.  Zdravko Sočković, v.r.

135. 136.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je 2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
Školskog  odbora  Osnovne  škole  Okučani,  Školskog  odbora  Osnovne  škole  Sikirevci,  

Okučani Sikirevci

I. I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
škole  Okučani,  Okučani,  imenuju  se  dva  člana  na  škole  Sikirevci,  Sikirevci  imenuju  se  dva  člana  na  
prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko- prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko-
posavskoj  županiji  i  to: posavskoj  županiji  i  to:

Broj:  14Strana:  1946 »SLUŽBENI  VJESNIK«



1. Josip  Galović 1. Blaž  Šokčević
2. Mara  Mihalj 2. Tihana  Vujčić  Rečić

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".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa:  602-02/09-01/12 Klasa:  602-02/09-01/17
Urbroj: 2178/1-01-09-2 Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik  Predsjednik 
Županijske skupštine Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.  Zdravko Sočković, v.r.

137. 138.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je 2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
Školskog  odbora  Osnovne  škole  Školskog  odbora  Osnovne  škole

"Stjepan  Radić"  Oprisavci "Viktor  Car  Emin"
Donji  Andrijevci

I.
I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
škole  "Stjepan  Radić"  Oprisavci,  imenuju  se  dva  Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  škole  "Viktor  Car  Emin"  Donji  Andrijevci  
Brodsko-posavskoj  županiji  i  to: imenuju  se  dva  člana  na  prijedlog  Ureda  državne  

uprave  u  Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:
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1. Tomislav  Vučković člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  
2. Željko  Markovac Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:

1. Željko  Polić
II. 2. Tomislav  Ferić

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

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

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Brodsko-posavske  županije".

Klasa:  602-02/09-01/8 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
Urbroj: 2178/1-01-09-2 BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

Klasa:  602-02/09-01/10
 Predsjednik Urbroj: 2178/1-01-09-2

Županijske skupštine Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 
 Zdravko Sočković, v.r.

 Predsjednik 
Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.

139. 140.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je 2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
Školskog  odbora  Osnovne  škole Školskog  odbora  Osnovne  škole

"Vjekoslav  Klaić" "Vladimir  Nazor"
Garčin Adžamovci

I. I.

Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  Za  članove  Školskog  odbora  Osnovne  
škole  "Vjekoslav  Klaić"  Garčin,  imenuju  se  dva  škole  "Vladimir  Nazor"  Adžamovci  imenuju  se  
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dva  člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  Osnovne  škole  Markovac,  Vrbova,  iz  reda  učitelja,  
Brodsko-posavskoj  županiji  i  to: nastavnika  i s tručnih  suradnika  škole,  razrješuje  se  

dužnosti.
1. Vladimir  Majetić
2. Antun  Grgić

II.

II. Mladen  Dujić  imenuje  se  za  člana  
Školskog  odbora  iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  stručnih  suradnika  škole  na  prijedlog  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Nastavničkog  vijeća  Osnovne  škole  Markovac,  
Brodsko-posavske  županije". Vrbova.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE III.

Klasa:  602-02/09-01/24 Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Urbroj: 2178/1-01-09-2 donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Brodsko-posavske  županije".

 Predsjednik ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
Županijske skupštine BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

 Zdravko Sočković, v.r.
Klasa:  500-01/09-01/18
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik 
Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.
141.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- 142.
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  

obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
RJEŠENJE novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-

posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
o  razrješenju  i  imenovanju  člana  Školskog  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  

odbora  u  Osnovnoj  školi  Markovac,  Vrbova skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je

I. RJEŠENJE

Jaroslav  Šeba,  član  Školskog  odbora  o  razrješenju  i  imenovanju  člana  Školskog  
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odbora  Industrijsko-obrtničke  škole  143.
Nova  Gradiška

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

I. novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

Ljiljana  Bigović, prof.,  član  Školskog  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
odbora  Industrijsko-obrtničke  škole  Nova  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
Gradiška,  iz  reda  učitelja,  nastavnika  i  stručnih  2009.  godine,  donijela  je
suradnika  škole,  razrješuje  se  dužnosti. RJEŠENJE

II. o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
Školskog  odbora  

Ivana  Orešković, dipl.oec.  imenuje s e  za  Elektrotehničke  škole  Nova  Gradiška
člana  Škoslkog  odbora  iz  reda  učitelja,  nastavnika  
i  stručnih  suradnika  škole  na  prijedlog  
Nastavničkog  vijeća  Industrijsko-obrtničke  škole  I.
Nova  Gradiška.

Za   č lanove   Školskog   odbora   
Elektrotehničke  škole  Nova  Gradiška  imenuju  se  

III. dva  člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  
Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  1. Marijan  Šapina
Brodsko-posavske  županije". 2. Tomislav  Vlaović

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE II.

Klasa:  500-01/09-01/16 Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Urbroj: 2178/1-01-09-1 donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Brodsko-posavske  županije".

 Predsjednik ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
Županijske skupštine BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

 Zdravko Sočković, v.r.
Klasa:  602-03/09-01/13
Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik 
Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.
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144. 145.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je 2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
Školskog  odbora  Školskog  odbora  Industrijsko-obrtničke škole 

Gimnazije  "Matija  Mesić"  Slavonski  Brod Nova Gradiška

I. I.

Za  članove  Školskog  odbora  Gimnazije  Za  članove  Školskog  odbora  Industrijsko-
"Matija  Mesić"  Slavonski  Brod  imenuju  se  dva  obrtničke škole Nova Gradiška imenuju  se  dva  člana  
člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko-
Brodsko-posavskoj  županiji  i  to: posavskoj  županiji  i  to:

1. Milan  Bitunjac 1. Anđelko  Pojatina
2. Stjepan  Bošnjaković 2. Darko  Francuz

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".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa:  602-03/09-01/9 Klasa:  602-03/09-01/11
Urbroj: 2178/1-01-09-2 Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik  Predsjednik 
Županijske skupštine Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.  Zdravko Sočković, v.r.

Strana:  1951Broj:  14 »SLUŽBENI  VJESNIK«



146. 147.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je 2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
Školskog  odbora  Industrijsko-obrtničke  škole  Školskog  odbora  Obrtničke  škole  

Slavonski  Brod Slavonski  Brod

I. I.

Za  članove  Školskog  odbora  Industrijsko- Za  članove  Školskog  odbora  Obrtničke  
obrtničke  škole  Slavonski  Brod  imenuju  se  dva  škole  Slavonski  Brod  imenuju  se  dva  člana  na  
člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko-
Brodsko-posavskoj  županiji  i  to: posavskoj  županiji  i  to:

1. Zvonimir  Markotić 1. Krešimir  Galić
2. Dinko  Jukić 2. Danica  Luc

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".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa:  602-03/09-01/5 Klasa:  602-03/09-01/6
Urbroj: 2178/1-01-09-2 Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik  Predsjednik 
Županijske skupštine Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.  Zdravko Sočković, v.r.
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148. 149.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je 2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
Školskog  odbora  Gimnazije  Nova  Gradiška Školskog  odbora  Ekonomsko-birotehničke  

škole  Slavonski  Brod

I.
I.

Za  članove  Školskog  odbora  Gimnazije  
Nova  Gradiška  imenuju  se  dva  člana  na  prijedlog  Za  članove  Školskog  odbora  Ekonomsko-
Ureda  državne  uprave  u  Brodsko-posavskoj  birotehničke  škole  Slavonski  Brod  imenuju  se  dva  
županiji  i  to: člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  

Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:
1. Ana  Aberle
2. Arijana  Babić 1. Jelena  Adrović

2. Goran  Mesić

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".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa:  602-03/09-01/12
Urbroj: 2178/1-01-09-2 Klasa:  602-03/09-01/8
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Urbroj: 2178/1-01-09-2

Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 
 Predsjednik 

Županijske skupštine  Predsjednik 
 Zdravko Sočković, v.r. Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.
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150. 151.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  
2009.  godine,  donijela  je 2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova
Školskog  odbora  Srednje  škole  Školskog  odbora  Tehničke  škole  

"Matija  Antun  Relković"  Slavonski  Brod Slavonski  Brod

I. I.

Za  članove  Školskog  odbora  Srednje  škole  Za  članove  Školskog  odbora  Tehničke  
"Matija  Antun  Relković"  Slavonski  Brod  imenuju  škole  Slavonski  Brod  imenuju  se  dva  člana  na  
se  dva  člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  Brodsko-
Brodsko-posavskoj  županiji  i  to: posavskoj  županiji  i  to:

1. Dunja  Magaš 1. Josip  Grgić
2. Saša  Kusonić 2. Jasna  Rodin

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".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa:  602-03/09-01/10 Klasa:  602-03/09-01/4
Urbroj: 2178/1-01-09-2 Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik  Predsjednik 
Županijske skupštine Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.  Zdravko Sočković, v.r.
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152. 153.

Na  temelju  članka  119.  Zakona  o  odgoju  i  Na  temelju  članka  58.  Zakona  o  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  150/08)  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko- i  članka  34.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  10/09),  Županijska  skupština  na  3.  sjednici,  
skupština  na  3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  donijela  je
2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE
RJEŠENJE

o  davanju  suglasnosti  na  Odluku  o  
o  dopuni  Rješenja  o  imenovanju  članova izmjenama  i  dopunama  Statuta  Ljekarne  

Školskog  odbora  Srednje  medicinske  škole  Slavonski  Brod
Slavonski  Brod

I.
I.

Daje  se  suglasnost  na  Odluku  o  
Za  članove  Školskog  odbora  Srednje  izmjenama  i  dopunama  Statuta  Ljekarne  Slavonski  

medicinske  škole  Slavonski  Brod  imenuju  se  dva  Brod.
člana  na  prijedlog  Ureda  državne  uprave  u  
Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:

II.
1. Josip  Samardžić
2. Ivica  Tečer Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

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

II.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". Klasa:  500-01/09-01/2

Urbroj: 2178/1-01-09-2
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
 Predsjednik 

Klasa:  602-03/09-01/7 Županijske skupštine 
Urbroj: 2178/1-01-09-2  Zdravko Sočković, v.r.
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik 
Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.
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154. 155.

Na  temelju  članka  58.  Zakona  o  Na  temelju  članka  58.  Zakona  o  
zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  150/08)  zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  150/08)  
i  članka  34.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
10/09),  Županijska  skupština  na  3.  sjednici,  10/09),  Županijska  skupština  na  3.  sjednici,  
održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  donijela  je održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  davanju  suglasnosti  na  Odluku  o  o  davanju  suglasnosti  na  Odluku  o  
izmjenama  i  dopunama  Statuta  Doma  izmjenama  i  dopunama  Statuta  Opće  bolnice  

zdravlja  Slavonski  Brod Nova  Gradiška

I. I.

Daje  se  suglasnost  na  Odluku  o  Daje  se  suglasnost  na  Odluku  o  
izmjenama  i  dopunama  Statuta  Doma  zdravlja  izmjenama  i  dopunama  Statuta  Opće  bolnice  
Slavonski  Brod. Nova  Gradiška.

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".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa:  500-01/09-01/12 Klasa:  500-01/09-01/10
Urbroj: 2178/1-01-09-2 Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik  Predsjednik 
Županijske skupštine Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.  Zdravko Sočković, v.r.
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156. 157.

Na  temelju  članka  58.  Zakona  o  Na temelju članka 109. Zakona o 
zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  proračunu (“Narodne novine” br. 87/08.),  i 
150/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-posavske  članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
županije"  br.  10/09),  Županijska  skupština  na  br.10/09) Županijska skupština Brodsko-
3.  sjednici,  održanoj  5.  listopada  2009.  posavske županije na 3. sjednici održanoj  5.  
godine,  donijela  je listopada 2009. godine, donijela je:

RJEŠENJE POLUGODIŠNJI  OBRAČUN

o  davanju  suglasnosti  na  Odluku  o  Proračuna  Brodsko-posavske  županije
izmjenama  i  dopunama  Statuta  Opće  za  2009.  godinu

bolnice  "Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  
Brod

Članak 1. 

I. Polugodišnji obračun Proračuna  Brodsko-
posavske županije za 2009. godinu sastoji se od:

Daje  se  suglasnost  na  Odluku  o  
izmjenama  i  dopunama  Statuta  Opće  bolnice  
"Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod. A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi  poslovanja60.811.236,60
II.

Prihodi  od  prodaje
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  nefinancijske  imovine     215.574,26

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". Rashodi  poslovanja55.240.452,42

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Rashodi  za  nefinancijsku
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE imovinu   2.815.562,69

Klasa:  500-01/09-01/11 Razlika - višak/manjak  2.970.795,75
Urbroj: 2178/1-01-09-2
Slavonski Brod, 5. listopada 2009. 

 Predsjednik 
Županijske skupštine 

 Zdravko Sočković, v.r.
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B.  RASPOLOŽIVIH  SREDSTAVA  IZ održanoj 11. prosinca 2008. godine u ukupnom 
      PRETHODNIH  GODINA iznosu od  174.334.385,98 kn.

      (Višak/manjak  prihoda  i  primitaka)
Članak 4.

Manjak  prihoda  i  primitaka Ostvarenje Proračuna Brodsko-posavske 
iz  prethodnih  godina-6.665.990,68 županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2009.  godine bilo je, kako slijedi :

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti od 
C.   RAČUN  66.910.382,72 kn što predstavlja 77,60 % 
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA polugodišnjeg planiranog iznosa.

Primici  od  financijske  imovine Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti od 
i  zaduživanja   5.83.571,86 58.056.015,11 kn, što predstavlja 70,94 %  

polugodišnjeg plana.
Izdaci  za  financijsku
imovinu  i  otplate  zajmova  0,00

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i 
Neto  zaduživanje/financiranje   izvršenih rashoda i  izdataka Proračuna Brodsko-
5.883.571,86 posavske županije za prvo polugodište 2009. 

godine u iznosu od 8.854.367,61 kn predstavlja 
Višak/manjak+raspoloživa pozitivan financijski rezultat, odnosno višak 
sredstva  iz  prethodnih  godina+ prihoda nad rashodima. 
neto  zaduživanje/financiranje   
2.188.376,93

Članak  5.
                                           

Članak 2. Izvješće o ostvarenim prihodima i primicima i 
izvršenim rashodima i  izdacima Proračuna 

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u Brodsko-posavske županije za razdoblje od 
iznosu od 6.665.990,68 kn čine manjak prihoda 1.siječnja do 30. lipnja 2009. godine po vrstama 
nad rashodima  prenesen iz prošle godine. prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka, 

te po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji 
sastavni je dio ovog obračuna Proračuna.

Članak 3.
                                    Članak 6.

Proračun Brodsko-posavske županije za 2009. 
godinu donijela je Županijska skupština Ovaj polugodišnji obračun Proračuna Brodsko-
Brodsko-posavske županije na 29. sjednici posavske županije za 2009. godinu stupa na 
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snagu osam dana od dana objavljivanja u  Klasa: 400-01/09-01/1             
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske Urbroj: 2178/1-01-09-1
županije" Slavonski Brod , 5. listopada, 2009.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDSJEDNIK :
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Zdravko Sočković, v.r.
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Pregled  planiranih  i  ostvarenih  prihoda  i  primitaka  Proračuna  Brodsko-posavske  županije
za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  30.  lipnja  2009.  godine
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Pregled  planiranih  i  rashoda  i  izdataka  Proračuna  Brodsko-posavske  županije
(po  funkcijskoj  klasifikaciji)  za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  30.  lipnja  2009.  godine
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Pregled  planiranih  i izvršenih  rashoda  i  izdataka  Proračuna  Brodsko-posavske  županije
raspoređenih  u  tekuće  i  razvojne  programe  za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  30.  lipnja  2009.  godine
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158. 159.

Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  a  u  svezi  sa  
člankom  109.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  
novine"  br.  87/08),  Županijska  skupština  na  3.  
sjednici  održanoj  5.  listopada  2009.  godine  
donijela  je

ZAKLJUČAK

o  usvajanju  Izvješća  o  planiranim  i  
ostvarenim  prihodima  i  primicima  i  izvršenim  

rashodima  i  izdacima  Proračuna  
Brodsko-posavske  županije  za  razdoblje od  

1.  siječnja  do  30.  lipnja  2009.

I

Županijska  skupština  usvaja  Izvješće  o  
planiranim  i  ostvarenim  prihodima  i  primicima  i  
izvršenim  rashodima  i  izdacima  Proračuna  
Brodsko-posavske  županije  za  razdoblje  od  1.  
siječnja  do  30.  lipnja  2009.  godine.

II

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

Klasa  :  400-01/09-01/1
Urbroj:  2178/1-01-09-2
Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009.

Predsjednik
Županijske  skupštine

Zdravko  Sočković, v.r.

Na osnovi članka 10. Zakona o dogoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne 
novine» br. 87./2008.) i članka 34. Statuta Brodsko-
posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» br. 10/2009.) Županijska 
skupština Brodsko-posavske županije na 3. sjednici 
održanoj 5. listopada 2009. usvojila je 

PRIJEDLOG MREŽE 

osnovnih škola Brodsko-posavske županije 
(osim grada Slavonskog Broda)

1.  Osnovna škola «Oprisavci» Oprisavci 1-
8. razreda
Sjedište: Oprisavci
Upisno  područje: sela Oprisavci, Poljanci, 
Svilaj, Prnjavor, Novi Grad, Trnjanski Kuti, 
Kupina, Stružani i Zoljani.

 1.1. Područna školaPoljanci 1-4. razreda 
Upisno područje: Poljanci za učenike1-
4.razreda

1.2. Područna škola -Svilaj1-4.razreda
Upisno područje : Svilaj za učenike    
1-4. razreda

1.3. Područna škola -Prnjavor1-4. razreda
Upisno područje :Prnjavor za učenike 1-4. 
razreda

1.4. Područna škola - Novi Grad 1-4. 
razreda
Upisno područje Novi Grad: za učenike 1-4. 
razreda

1.5. Područna škola Trnjanski Kuti     
1-4. razreda
Upisno područje: Trnjanski Kuti  za 
učenike1-4. razreda

1.6. Područna škola  Kupina1-4. razreda
Upisno područje: Kupina, Stružani, Zoljani 
za učenike1-4. razreda
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2. Osnovna škola «Ivan Mažuranić»- 3.2. Područna škola - Stupnički Kuti 1-
Sibinj 1-8. razreda 4. razreda
Sjedište: Sibinj, 108. brigade ZNG HV 4 Upisno područje:Stupnički Kuti za 
Upisno područje: općina  Sibinj sa selima: učenike1-4. razreda
Bartolovci, Sibinj sa Završjem, Slobodnica , 
Gornji Andrijevci, Stari Slatinik, Brčino, 3.3. Područna škola -Banovci1-4. razreda
Ravan, Brđani, Grižići, Krajačići, Upisno područje : Banovci za učenike        
Grgurevići, Čelikovići, Jakačina 1-4. razreda

2.1. Područna škola  Slobodnica 1-8. 3.4. Područna škola-Šumeće1-4. razreda
razreda Upisno područje: Šumeće za učenike1-4. 
Upisno područje:  Slobodnica za učenike1- razreda
8. razreda

3.5. Područna škola- Zbjeg1-4. razreda
2.2. Područna škola Stari Slatinik 1-4. Upisno područje: Zbjeg za učenike 1-4. 

razreda razreda
Upisno područje: Stari Slatinik za učenike1-
4. razreda 3.6. Područna škola - Dubočac1-4-.razreda

Upisno područje : Dubočac za učenike1-4. 
2.3. Područna škola  Gornji Andrijevci1-4. razreda

razred
Upisno područje: Gornji Andrijevci za 4. Osnovna škola «Dr.Stjepan Ilijašević», 
učenike 1-4. razred Oriovac1-8. razreda

Sjedište: Oriovac, Frankopanska bb
2.4. Područna škola  Ravan1-4. razreda Upisno područje: Općina Oriovac sa selima: 

Upisno područje : Ravan i Brčino za Oriovac, Kujnik, Radovanje, Brodski 
učenike 1-4. razreda Stupnik i Lovčići

2.5. Područna škola  Grižići1.-4. razreda 4.1. Područna  škola -Slavonski Kobaš    
Upisno  područje Grižići i Krajačići za 1-8. razreda
učenike 1-4. razreda Upisno područje: Slavonski Kobaš za 

učenike 1-8. razreda
2.6. Područna škola Grgurevići 1-4. 

razreda 4.2. Područna škola - Brodski Stupnik    
Upisno područje: Grgurevići, Čelikovići, 1-4. razreda
Jakačina za učenike 1-4. razreda Upisno područje: Brodski Stupnik za 

učenike 1-4. razreda
3. Osnovna škola «Antun Matija Relković», 

Bebrina1-8. razreda 5. Osnovna škola «Ljudevit Gaj» Lužani   
Sjedište: Bebrina 1-8. razreda
Upisno područje: Općina  Bebrina, sa Sjedište: Lužani
selima: Bebrina, Kaniža, Stupnički  Kuti, Upisno područje: Lužani, Pričac, Živike, 
Banovci, Šumeće, Zbjeg i Dubočac. Malino, Ciglenik i Bečic.

3.1. Područna škola -Kaniža1-4. razreda 5.1. Područna škola - Živike1-4. razreda
Upisno područje : Kaniža za učenike 1-4. Upisno područje: Živike i Pričac za 
razreda učenike1-4. razreda
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5.2. Područna škola - Ciglenik1-4. razreda 8. Osnovna škola «Ivan Meštrović» 
Upisno područje Ciglenik i Bečic za Vrpolje1-8. razreda
učenike 1-4. razreda Sjedište: Vrpolje, Bana Jelačića 50

Upisno područje: Općina Vrpolje sa selima: 
6. Osnovna škola «Vjekoslav Klaić» Vrpolje, Čajkovci i Perkovci.

Garčin 1-8. razreda
Sjedište: Garčin, Kralja Tomislava  75 8.1. Područna škola - Čajkovci1-4. razreda
Upisno područje: Općina Garčin sa selima : Upisno područje :Čajkovci za učenike1-4. 
Garčin, Klokočevik, Sapci,  Trnjani, Bicko razreda
Selo, Zadubravlje, Vrhovina  i Selna.

8.2. Područna škola  -Perkovci1-4. razreda
6.1. Područna škola  - Klokočevik 1-4. Upisno područje: Perkovci za učenike1-4. 

razreda razreda
Upisno područje : Klokočevik i Vrhovina za 
učenike1-4.razreda 9. Osnovna škola  «Ivan Filipović» Velika 

Kopanica 1-8. razreda
6.2. Područna škola -  Sapci1-4. razreda Sjedište: Velika Kopanica , Trg Presvetog 

Upisno područje: Sapci za učenike    Trojstva 4
1-4. razreda Upisno područje: Općina Velika Kopanica 

sa selima: Velika Kopanica, Beravci, 
6.3. Područna škola  -Trnjani1-4. razreda Divoševci, Mala Kopanica i Crno Selo.

Upisno područje : Trnjani za učenike1-4. 
razreda 9.1. Područna škola - Beravci1-4. razreda

Upisno područje: Beravci za učenike1-4. 
6.4. Područna škola - Bicko Selo 1-4. razreda

razreda
Upisno područje: Bicko Selo za učenike1-4. 9.2. Područna škola  Divoševci1-4. razreda
razreda Upisno područje: Divoševci za učenike1-4. 

razreda
6.5. Područna škola -Zadubravlje 1-4. 

razreda
Upisno područje: Zadubravlje za učenike   10. Osnovna škola «August Šenoa» 
1-4. razreda Gundinci 1-8. razreda

Sjedište: Gundinci
7. Osnovna škola «Viktor Car Emin», Donji Upisno područje: Općina Gundinci, selo 

Andrijevci 1-8. razreda Gundinci
Sjedište: Donji Andrijevci, Trg Kralja 
Tomislava 8
Upisno područje: Općina Donji Andrijevci 11. Osnovna škola «Josip Kozarac» 
sa selima: Donji Andrijevci, Sredanci, Staro Slavonski Šamac 1-8. razred
Topolje, Novo Topolje Sjedište: Slavonski Šamac,                     

Trg Kruševica 4
7.1. Područna škola  - Staro Topolje    Upisno područje: Općina Slav.Šamac sa 

1-4. razreda selima:Kruševica i Slavonski Šamac.
Upisno područje: Staro Topolje i Novo 
Topolje za učenike1-4. razreda 12. Osnovna škola  «Sikirevci» 

Sikirevci 1-8. razreda
7.2. Područna škola - Sredanci1-4. razreda Sjedište: Sikirevci

Upisno područje: Sredanci za učenike1-4. Upisno područje: Sikirevci, Jaruge 
razreda
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12.1. Područna škola - Jaruge1-4. razreda - Svetog Vinka
Upisno područje: Jaruge za učenike    - Kožarska
1-4. razreda - Augusta Šenoe

- Kralja P.KrešimiraIV
- A.B.Šimića

13. Osnovna škola «Ljudevit Gaj» Nova - M.Kraljevića
Gradiška1-8. razreda - Nikole Tesle
i specijalni odjeli  LMR 1-8. - I.Kramarića
razreda - Trg Grigora Viteza
Sjedište: Nova Gradiška, Ljudevita Gaja - S.S.Kranjčevića
24 - Trg kneza Višeslava
Upisno područje: - Miroslava Krleže

- sjeverni, zapadni i središnji dio grada - Trg kralja Tomislava
Nova Gradiška - Izidora Kršnjavog

- Kovačevac - Trg M.Marulića
- Vladimira Nazora - Eugena Kvaternika
- Mašić - Tina Ujevića
- Vladimira Nikolića - M.Lanosovića
- Potočna - Ulica Javora
- Požeška - Lipovica
- Petra Preradovića - Vinogradska,
U l i c e: - D.Lobe
- Prkos - Vrebino  Brdo
- Ive Andrića - J. Ljubibratića
- M.Bauera - M. Jurić Zagorke
- Psunjska - Mala
- Cernička - Zrinskih
- F.Račkog - Adama Mandrovića
- Karla Dieneša - Cvjetni trg
- B.Radičevića - A.G.Matoša
- Dr.A.Štampara - Antuna Kašića Miočića
- Radnička - Mlinarska
- Frankopanska - Vatroslava Lisinskog
- Ivana Zajca
- J.Freundenreicha
- M.A.Relkovića, dio 14.    Osnovna škola «Mato Lovrak» 
- Lj.Gaja N.Gradiška 1-8. razreda
- J.Senića-Pepe           Sjedište: Nova Gradiška, Maksimilijana 
- Matije Gupca, dio Benkovića 39
- Slavča           Upisno područje:
- Jurja Haulika Ulice:
- Slavonska (Kovačevac) - Ivana Zajca
- B.Kašića - Antuna Mihanovića
- Slavonskih graničara - Kačića Miočića
- Kolodvorska - M.A.Relkovića, dio
- A.Stepinca - Vatroslava Lisinskog
- Kovačevac - Ante Starčevića
- Strmačka - J.J.Strossmayera,dio
- J.J.Strossmayera, dio - fra Luke Ibrišimovića
- J.Kozarca - Bana I. Mažuranića
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- Svetog Roka 16.1. Područna škola  - Cernička Šagovina    
- Bana J. Jelačića dio 1-4. razreda
- Urije Upisno područje : Cernička Šagovina za 
- Bedem učenike1-4. razreda
- Voćarska
- M.Benkovića 16.2. Područna škola - Baćindol 1-4. 
- Braće Radića razreda
- Željeznička, dio Upisno područje: Baćindol za učenike    
- Grgura Ninskog 1-4. razreda
- Grofa J.Draškovića
- Ivana Gundulića 16.3. Područna škola - Banićevac1-4. razreda
- Matije Gupca, dio Upisno područje. Banićevac za učenike    
- Kralja P.Svačića 1-4. razreda
- Ljudevita Posavskog

16.4. Područna škola - Opatovac 1-4. 
razreda

15. Osnovna škola «Vladimir Nazor» Upisno područje: Opatovac za učenike    
Adžamovci 1-8. razreda 1-4. razreda
Sjedište: Adžamovci, Stjepana Radića 3
Upisno područje: Adžamovci, Brđani, 16.5. Područna škola - Podvrško 1-4. 
Zapolje, Drežnik, Laze, Gunjavci i razreda
Bodovaljci Upisno područje: Podvrško za učenike    

1-4. razreda
15.1. Područna škola -Bodovaljci 1-4. 

razreda
Upisno područje : Bodovaljci za učenike   17. Osnovna škola «»Antun Matija Relković» 
1-4. razreda Davor 1-8. razreda

Sjedište: Davor, Ive Kerdića bb
15.2. Područna škola - Drežnik 1-4. Upisno područje: Davor i Orubica

razreda
Upisno područje: Drežnik za učenike    
1-4. razreda 17.1 Područna škola - Orubica1-4. razreda

Upisno područje: Orubica za učenike1-4. 
15.3. Područna škola -Gunjavci 1-4. razreda

razreda
Upisno područje: Gunjavci za učenike    
1-4. razreda 18. Osnovna škola «Antun Mihanović» Nova 

Kapela 1-8. razreda
15.4. Područna škola - Laze 1-4. razreda Sjedište: Nova Kapela, Batrina , Stjepana 

Upisno područje: Laze za učenike Radića 154
Upisno područje: Nova Kapela, Stara 
Kapela, Gornji Lipovac, Pavlovci, Srednji 

16. Osnovna škola «Matija Gubec» Cernik1- Lipovac, Donji Lipovac, Seoce, Siće, Magić 
8. razreda Mala, Dragovci, Bili Brig, Batrina
Sjedište: Cernik, Školska ulica 18
Upisno područje:: Cernik, Giletinci, 
Opršinac, Sinlije, Golobrdac, Benićevac, 18.1. Područna škola - Bili Brig1-4. razreda
Baćindol, Podvrško, Šumetlica, Cernička Upisno područje : Bili Brig za učenike1-4. 
Šagovina. razreda
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18.2. Područna škola - Srednji Lipovac         20.3. Područna škola - Štivica1-4. razreda
1-4. razreda Upisno područje: Štivica za učenike    
Upisno područje: Srednji Lipovac za 1-4. razreda
učenike 1-4. razreda

20.4. Područna škola - Tisovac1-4. razreda
18.3. Područna škola - Magić Mala 1-4. Upisno područje: Tisovac za učenike1-4. 

razreda razreda
Upisno područje : Magić Mala za učenike  
1-4. razreda

21. Osnovna škola Okučani    1-8. 
18.4.    Područna škola - Seoce1-4. razreda razreda

Upisno područje: Seoce za učenike    Sjedište: Okučani, Zagrebačka ulica 5
1-4. razreda Upisno područje: Okučani , Benkovac, 

Bijela Stijena, Bobare, Bodegraj, Cage, 
18.5. Područna škola -   Siče1-4. razreda Ćaprginci, Ćovac, Donji Rogulji, Donji 

Upisno područje: Siče za učenike    Varoš, Dubovac, Gornji Bogićevci, Gornji 
1-4. razreda Rogulji, Gornji Varoš, Gređani, Kosovac, 

Lađevac, Lještani, Novi Varoš, Ratkovac, 
18.6. Područna škola -  Dragovci1-4. razreda Smrtić, Stara Gradiška, Širinci, Trnakovac, 

Upisno područje: Dragovci za učenike 1-4. Uskoci, Vrbovljani,
razreda

21.1. Područna škola - Stara Gradiška    
18.7. Područna škola -  Donji Lipovac    1-8. razreda

1-4. razreda Upisno područje: Stara Gradiška, Donji 
Upisno područje: Donji Lipovac za Varoš, Gornji Varoš, Novi Varoš, Uskoci za 
učenike1-4. razreda učenike 1-8. razreda

21.2. Područna škola - Smrtić1-4. razreda
19. Osnovna škola « Ante Starčević» Upisno područje: Smrtić, Ratkovac, Širinci 

Rešetari1-8. razreda za učenike1-4. razreda
Sjedište: Rešetari, Vladimira Nazora 23
Upisno područje: Rešetari, Bukovica

21.3. Područna škola - Lađevac1-4. razreda
20. Osnovna škola «Ivan Goran Kovačić» Upisno područje: Bodegraj, Lađevac za 

Staro Petrovo Selo 1-8. razreda učenike 1-4. razreda
Sjedište: Staro Petrovo Selo, Matije 
Gupca 29
Upisno područje:  Staro Petrovo Selo, Oštri 21.4. Područna škola - Gornji Bogićevci    
Vrh, Vladisovo, Starci, Gornji Crnogovci, 1-4. razreda
Godinjak, Tisovac, Donji Crnogovci, Upisno područje: Gornji Bogićevci za 
Štivica. učenike 1-4. razreda

20.1. Područna škola - Godinjak 1-4. razreda 21.5. Područna škola  Trnakovac 1-4. 
Upisno područje: Godinjak za učenike 1-4. razreda
razreda Upisno područje: Trnakovac za učenike       

1 -4.razreda
20.2. Područna škola - Donji Crnogovci    

1-4. razreda
Upisno područje: Donji Crnogovci za 
učenike 1-4. razreda
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22. Osnovna glazbena škola  Nova Gradiška 27. Osnovna škola Ruščica 1.  8. 
1-6. razreda razred
Sjedište: Nova Gradiška, Relkovićeva 4     Sjedište: Ruščica
Upisno područje: Zapadni dio Županije     Upisno područje: sela općine Klakar; 

Gornja Bebrina, Donja Bebrina, Klakar, 
23. Osnovna škola «Markovac» Vrbova    Donja Vrba, Ruščica, Naselje Klis     

1-8. razreda
Upisno područje : Vrbova, Blažević Dol,   27.1. Područna škola -Gornja Bebrina    
1-8. razreda 1-4. razreda
 Komarnica Upisno područje: Gornja Bebrina za 

učenike 1-4. razreda
23.1. Područna škola  Komarnica 1-4. 

razreda 27.2. Područna škola -Donja Bebrina    
Upisno područje: Komarnica za učenike1-4. 1-4. razreda
razreda Upisno područje: Donja Bebrina za 

učenike1-4. razreda
24. Osnovna škola Dragalić- Dragalić           

1-8. razreda 27.3. Područna škola - Klakar1-4. razreda
Sjedište: Dragalić, Trg Sv.Ivana Upisno područje: Klakar za učenike    
Krstitelja 3 1-4. razreda
Upisno područje: Dragalić, Donji 
Bogićevci, Gorice, Medari, Mašička 27.4. Područna škola - Donja Vrba 1-4. 
Šagovina,  Poljane, Pivare, Trnava, razreda
Žuberkovac. Upisno područje: Donja Vrba za učenike1-4. 

razreda
24.1. Područna škola  Gorice1-4. razreda

Upisno područje: Gorice za učenike    
1-4. razreda 28. Osnovna škola Jug, Nova Gradiška     

1. -  8. razred
25.   Osnovna škola Podcrkavlje     1. -  8.     Sjedište: Nova Gradiška

razred     Upisno područje: 
     Sjedište: Podcrkavlje - Dolina,
     Upisno područje: sela općine Podcrkavlje; -  Sičice, 

Brodski Zdenci, Gornji Slatinik, Donji - Vrbje, 
Slatinik, Glogovica, Dubovik, Matković - Ljupina, 
Mala, Kindrovo, Oriovčić, Grabarje i - Visoka Greda,
Podcrkavlje - Mačkovac, 

- Savski  Bok, 
26. Osnovna škola Vranovci - Bukovlje     Ulice:

1. - 8. razred - Prvča dio
    Sjedište: Vranovci - Gaj dio
    Upisno područje: Bukovlje, Vranovci, - Ivana Gorana Kovačića dio

Šušnjevci, Korduševci i Ješevik - Slave Raškaj dio
- Seged dio

26.1. Područna škola -Šušnjevci1-4. razreda - Željeznička dio
Upisno područje: Šušnjevci, Korduševci za - Ivana Domca
učenike1-4. razreda - Baruna Trenka

- Kralja Zvonimira
- Zagrebačka
- Andrije Hebranga
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- Celestina Medovića 160.
- M. Đurića
- Ruđera Boškovića
- Kerdića Na  temelju  članka  9.  i  1.  Zakona  o  
- Kneza Trpimira odgoju  i obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  
- Ivana Meštrovića ("Narodne  novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  
- Posavska Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
- Sv. Vida Brodsko-posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
- Ernesta Purgarića dio skupštine  na  3.  sjednici  održanoj  5.  listopada  

2009.  godine  donijela  je
28.1. Područna škola - Dolina 1-4. 

razreda ZAKLJUČAK
Upisno područje: Dolina za učenike 1-4. 
razreda o  utvrđivanju  Prijedloga  mreže  osnovnih  

škola  kojima  je  osnivač  
28.2. Područna škola -Sičice 1-4. razreda Brodsko-posavska  županija

Upisno područje: Sičice za učenike 1-4. 
razreda

I
28.3. Područna škola -Vrbje 1-4. razreda

Upisno područje: Vrbje za učenike1-4. Županijska  skupština  utvrđuje  Prijedlog  
razreda mreže  osnovnih  škola  kojima  je  osnivač  Brodsko-

posavska  županija  i  isti  upućuje  Ministarstvu  
28. 4. Područna škola - Ljupina 1-4. znanosti,  obrazovanja  i  športa  na  daljnje  

razreda postupanje.
Upisno područje: Ljupina za učenike    
1-4. razreda

II
28.5. Područna škola - Visoka Greda1-4. 

razreda Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  
Upisno područje: Visoka Grada za "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
učenike 1-4. razreda

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
28.6. Područna škola - Mačkovac1-4. razreda BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Upisno područje: Mačkovac, Savski Bok za 
učenike 1-4. razreda Klasa  :  602-02/09-01/27

Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009.

Predsjednik
Županijske  skupštine

Zdravko  Sočković, v.r.
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161.

Na  temelju  članka  10.  Zakona  o  odgoju  i obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  ("Narodne  
novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  10/09),  Županijska  skupštine  na  3.  sjednici  održanoj  5.  listopada  2009.  godine  donijela  je

PRIJEDLOG  MREŽE  

srednjih  škola
Brodsko-posavske  županije
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162. 163.

Na  temelju  članka  9.  i  10.  Zakona  o  Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko-
odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi  posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
("Narodne  novine"  br.  87/08)  i  članka  34.  Statuta  posavske  županije"  br.  10/09),  a  u  svezi  sa  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  člankom  109.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  novine"  br.  87/08),  Županijska  skupština  na  3.  
skupština  na  3.  sjednici  održanoj  5.  listopada  sjednici  održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  
2009.  godine,  donijela  je donijela  je

ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK

o  utvrđivanju  Prijedloga  mreže  srednjih  škola  o  usvajanju  Izvješća  o  poslovanju  Slobodne  
kojima  je  osnivač  Brodsko-posavska  županija zone  "Đuro  Đaković"  Slavonski  Brod d.o.o.  u  

2008.  godini

I
I

Županijska  skupština  utvrđuje  prijedlog  
mreže  srednjih  škola  kojima  je  osnivač  Brodsko- Županijska  skupština  usvaja  Izvješće  o  
posavska  županija  i  isti  upućuje  Ministarstvu  poslovanju  Slobodne  zone  "Đuro  Đaković"  
znanosti,  obrazovanja  i  športa  na  daljnje  Slavonski  Brod  d.o.o.  u  2008.  godini.
postupanje.

II
II

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  
Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  "Službenom  v jesniku  Brodsko-posavske  županije".

"Službenom   vjesniku  Brodsko-posavske  
županije". ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE Klasa  :  300-01/09-01/2
Urbroj:  2178/1-01-09-2

Klasa  :  602-03/09-01/14 Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009.
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009. Predsjednik

Županijske  skupštine
Predsjednik Zdravko  Sočković, v.r.

Županijske  skupštine
Zdravko  Sočković, v.r.
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164. - predstavnik  Hrvatske  gorske  službe  
spašavnja."

Na  temelju  članka  9.  Zakona  o  zaštiti  i  
spašavanju  ("Narodne  novine"  br.  174/04.  i  79/07)  Članak  3.
i  članka  8.  Pravilnika  o  mobilizaciji  i  djelovanju  
operativnih  snaga  zaštite  i  spašavanja  ("Narodne  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom 
novine"  br.  40/08  i  44/08)  i  članka  34.  Statuta  objavljivanja  u  "Službenom vjesniku  Brodsko-
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  posavske  županije".
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  
skupština  na  3.  sjednici  održanoj  5.  listopada  ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
2009.  godine,  donijela  je BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

ODLUKU Klasa  :  021-01/09-01/62
Urbroj:  2178/1-01-09-1

o  izmjeni  Odluke  o  osnivanju  i  imenovanju  Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009.
Stožera  zaštite  i  spašavanja 
 Brodsko-posavske  županije Predsjednik

Županijske  skupštine
Zdravko  Sočković, v.r.

Članak  1.

Ovom  Odlukom  mijenja  se  Odluka  o  
osnivanju  i  imenovanju  Stožera  zaštite  i  
spašavanja  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  broj  11/08). 165.

Članak  2. Na  temelju   članka  6.  stavak  2.  Zakona  o  
kulturnim  vijećima  ("Narodne  novine"  br.  48/04  i  

Članak  4.  mijenja s e  i  glasi: 44/09),  te  članka  34.  Statuta  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

"Stožer  zaštite  i  spašavanja  u  Brodsko- županije"  br.  10/09), Županijska  skupština  na  3.  
posavskoj  županiji  imenuje  Županijska  skupština  sjednici  održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  
na  prijedlog  župana,  a  čine  ga: donijela  je

- zamjenici  župana  po  položaju, ODLUKU
- predstavnik  Pomicijske  uprave  Brodsko-

posavske, o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o osnivanju  
- pročelnik/ca  Područnog  ureda  zaštite  i  Kulturnog  vijeća  Brodsko-posavske  županije

spašavanja,
- Županijski  vatrogasni  zapovjednik,
- predstavnici  zdravstvenih  i  socijalnih  Članak  1.

ustanova,
- predstavnici  vodnogospodarske  djelatnosti  U  članku  2.,  članku  4.  i  članku  8.  Odluke  

i  Hrvatske  elektroprivrede, o  osnivanju  Kulturnog  vijeća  Brodsko-posavske  
- predstavnik  Veterinarskog  ureda  u  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

Brodsko-posavskoj  županiji, županije"  br.  13/05)  briše  se  riječ  "Županijsko 
- predtavnik  poljoprivredne  savjetodavne  poglavarstvo"  i  zamjenjuje  riječju  "Župan".

službe,
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Članak  2. Članak  1.

U  članku  3.  stavak  2.  dodaje  se  podstavak  Radi  ostvarivanja  prava,  obveza,  zadataka  
9.  koji  glasi:  "filmske  i  audio-vizualne  i  ciljeva  na  području  zdravstvene  zaštite  u  
djelatnosti". Brodsko-posavskoj  županiji  osniva  se  Savjet  za  

zdravlje  (u  daljnjem  tekstu:  Savjet).

Članak  3.
Članak  2.

U  članku  12.  iza  riječi  "obavlja"  riječi  
"Upravni  odjel  za  društvene  djelatnosti,  zdravstvo  Savjet  ima  predsjednika  i  osam  članova.
i  socijalnu  skrb  Brodsko-posavske  županije"  brišu  Za  članove  Savjeta  imenuju  se  
se  i  zamjenjuju  "Upravni  odjel  za  obrazovanje,  predstavnici:
šport  i  kulturu".

- općina  i  gradova
- zdravstvenih  ustanova

Članak  4. - strukovnih  udruženja
- udruga  za  zaštitu  prava  pacijenata

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  - sindikata  i  poslodavaca  u  zdravstvu  u  
od  objavljivanja  u  "Službenom   vjesniku  Brodsko- planiranju  i  evaluaciji  zdravstvene  zaštite  
posavske  županije". na  području  Županije.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE Članak  3.

Klasa  :  610-01/09-01/1 Savjet  u  ostvarivanju  svojih  zadaća  daje  
Urbroj:  2178/1-01-09-1 mišljenje  na  prijedlog  plana  zdravstvene  zaštite  za  
Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009. područje  Županije,  predlaže  mjere  za  ostvarivanje  

dostupnosti  i  kvalitete  zdravstvene  zaštite  u  
Predsjednik Županiji,  te  obavlja  i  druge  poslove  u  skladu  sa  

Županijske  skupštine zakonom,  a  osobito:
Zdravko  Sočković, v.r.

- davanje  inicijativa  za  popunjavanje  ili  
izmjenu  mreže  javne  zdravstvene  skrbi

- predlaganje  mjera  za  poboljšanje  i  
popunjavanje  kadrovske  strukture  

166. zdravstvenih  radnika  koji  pružaju  
zdravstvenu  zaštitu  stanovništvu  u  
pojedinim  zdravstvenim  ustanovama  ili  u  

Na  temelju  čl. 213. Zakona o zdravstvenoj pojedinim  područjima
zaštiti ("NN" 150/08), te članka  34.  Statuta  - predlaganje  mjera  za poboljšanje  kvalitete  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  prostora  i  opreme  koje  se  koriste  za  
Brodsko-posavske  županije"  br.  10/09),  Županijska  pružanje  zdravstvene  usluge
skupština  na  3.  sjednici  održanoj  5.  listopada  - predlaganje  mjera  u  cilju  promocije  
2009.  godine,  donijela  je zdravlja  i  prevencije  bolesti

- predlaganje  mjera  za  zaštitu  specifičnih  
ODLUKU skupina  stanovništva

- predlaganje  mjera  u  cilju  osiguranja  
o  osnivanju  Savjeta  za  zdravlje  u  zdravog  okoliša.

Brodsko-posavskoj  županiji
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Članak  4. 167.

Predsjednika  i  članove  Savjeta  imenuje  
Županijska  skupština  na  prijedlog  župana  na  Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko-
mandat  od  četiri  godine. posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

Postupak  za  imenovanje  članova  Savjeta  posavske  županije"  br.  10/09),  a  u  svezi  s  
pokreće  župan  pozivom  institucijama,  udruženjima  člankom  109.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  
i  udrugama  iz  članka  2.  ove  Odluke  da  u  roku  15  novine"  br.  87/08),  Županijska  skupština  na  3.  
dana  podnesu  prijedloge  za  članove  Savjeta  putem  sjednici  održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  
Upravnog  odjela  za  zdravstvo  i  socijalnu  skrb. donijela  je

ZAKLJUČAK
Članak  5.

o  usvajanju  Analize  stanja  i  poslovanja  
Stručne  i  administrativno  tehničke  uvjete  gospodarstva  Brodsko-posavske  županije  u  

za  rad  Savjeta  osigurava  Upravni  odjel  za  2008.  godini  zajedno  s  Informacijom  o  
zdravstvo  i  socijalnu  skrb  Brodsko-posavske  provođenju  antirecesijskih  mjera  u  2009.
županije.

I

Članak  6. Usvaja  se  Analiza  stanja  i  poslovanja  
gospodarstva  Brodsko-posavske  županije  u  2008.  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  godini  zajedno  s  Informacijom  o  provođenju 
od  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko- antirecesijskih  mjera  u  2009.
posavske  županije".

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA II
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  
Klasa  :  500-01/09-01/13 "Službenom  v jesniku  Brodsko-posavske  županije".
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009. ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
Predsjednik

Županijske  skupštine Klasa  :  300-01/09-01/1
Zdravko  Sočković, v.r. Urbroj:  2178/1-01-09-2

Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009.

Predsjednik
Županijske  skupštine

Zdravko  Sočković, v.r.
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168. 169.

Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko- Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  a  u  svezi  s  posavske  županije"  br.  10/09),  a  u  svezi  s  
člankom  109.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  člankom  109.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  
novine"  br.  87/08),  Županijska  skupština  na  3.  novine"  br.  87/08),  Županijska  skupština  na  3.  
sjednici  održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  sjednici  održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  
donijela  je donijela  je

ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK

o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Plana  radova  o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Plana  radova  
na  zaštiti  od  štetnog  djelovanja  voda  u  2008.  na  zaštiti  od  štetnog  djelovanja  voda  u  2008.  

i  Plana  radova  u  2009. godini i  Plana  radova  u  2009.  godini

I I

Usvaja  se: Usvaja  se:

- Izvješće  o  izvršenju  Plana  radova  na  - Izvješće  o  izvršenju  Plana  radova  na  
zaštiti  od  štetnog  djelovanja  voda  u  2008.  zaštiti  od  štetnog  djelovanja  voda  u  2008.  
godini  na  slivnom  području  "Brodska  godini  na  slivnom  području  "Šumetlica-
posavina"  Slavonski  Brod, Crnac"  Nova  Gradiška

- Plan  radova  na  zaštiti  od  štetnog  - Plan  radova  na  zaštiti  od  štetnog  
djelovanja  voda  u  2009.  godini  na  djelovanja  voda  u  2009.  godini  na  
slivnom  području  "Brodska  posavina"  slivnom  području  "Šumetlica-Crnac"  Nova  
Slavonski  Brod. Gradiška.

II II

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije". "Službenom  v jesniku  Brodsko-posavske  županije".

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  325-01/09-01/2 Klasa  :  325-01/09-01/1
Urbroj:  2178/1-01-09-2 Urbroj:  2178/1-01-09-2
Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009. Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009.

Predsjednik Predsjednik
Županijske  skupštine Županijske  skupštine

Zdravko  Sočković, v.r. Zdravko  Sočković, v.r.
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170. kriminaliteta,  dok  su  u  durgim  područjima  
pokazatelji  uglavnom  iznivelirani.

Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko- - U  prvih  osam  mjeseci  2009.  godine  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- zabilježeno  je  znatno  povećanje  napada  na  
posavske  županije"  br.  10/09),  a  u  svezi  sa  policijske  službenike:  sa  četiri  napada  u  
člankom  109.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  2008.  godini  na  sedam  napada  u  2009.  
novine"  br.  87/08),  Županijska  skupština  na  3.  godini  u  kojima  je  lakše  ozlijeđeno  osam  
sjednici  održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  policijskih  službenika,  što  nije  zanemarivo  
donijela  je povećanje.

ZAKLJUČAK - Stanje  sigurnosti  na  području  Županije  
ocjenjuje se  zadovoljavajućim,  čemu  u  

o  usvajanju   Informacije  o  stanju  i  pitanjima  najvećoj  mjeri  doprinose  službene  osobe  
zaštite  života  i  osobne  sigurnosti  ljudi  i  Policijske  uprave  Brodsko-posavske  

imovine,  te  javnom  redu  i  miru  na  području  županije  u  izvršavanju  mjera  i  aktivnosti  
Brodsko-posavske  županije  u  osam  mjeseci  iz  nadležnosti  policije.

2009.  godine

II
I

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  
Županijska  skupština  usvaja  Informaciju  o  "Službenom   vjesniku  Brodsko-posavske  

stanju  i  pitanjima  zaštite  života  i  osobne  županije".
sigurnosti  ljudi  i  imovine,  te  javnom  redu  i  miru  
na  području  Brodsko-posavske  županije  u  osam  ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
mjeseci  2009.  godine,  zajedno  s  ocjenama  župana  BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
o  stanju  sigurnosti  na  području  Brodsko-posavske  
županije  i  to: Klasa  :  210-01/09-01/1

Urbroj:  2178/1-01-09-1
- da  je  u  usporedbi  s  istim  razdobljem  iz  Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009.

2008.  godine  porastao  broj  kaznenih  djela  
(za  14,9%)  i  požara  (51,5%)  dok  su  u  Predsjednik
opadanju  prometne  nesreće  (za 8,8%),  Županijske  skupštine
događaji  (za  27,5%),  prekršaji  u  prometu  Zdravko  Sočković, v.r.
(za 4,6%)  i  prekršaji  u  javnom  redu  i  miru  
(za  3,5%).

- u  području  kriminaliteta,  prema  strukturi  i  
u  ovoj  godini  najveći  postotak  otpada  na  
opći  kriminal  (62%),  dok  je  nešto  manje  
od  40%  bilježi  krimnalitet  sig.  značaja,  
promet,  maloljetnički  kriminalitet,  droge  i  
gospodarski  kriminalitet.
Razrješenje  kaznenih  djela  iznosi  79,5%  u  
prvih  osam  mjeseci  2009.  godine,  a  u  
istom  razdoblju  2008.  god.  78,1%.
U  usporedbi  s  istim  razdobljem  iz  2008.  
godine  imamo  povećanje  kaznenih  djela  
općeg  kriminaliteta  i  maloljetničkog  
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171. 172.

Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko- Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  a  u  svezi  sa  posavske  županije"  br.  10/09),  a  u  svezi  sa  
člankom  109.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  člankom  109.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  
novine"  br.  87/08),  Županijska  skupština  na  3.  novine"  br.  87/08),  Županijska  skupština  na  3.  
sjednici  održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  sjednici  održanoj  5.  listopada  2009.  godine,  
donijela  je donijela  je

ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK

o  usvajanju  Izvješća  o  gospodarenju  o  usvajanju  Izvješća  o  stanju  u  poljoprivredi  
zajedničkim  lovištima  na  području  Brodsko- Brodsko-posavske  županije  u  2008.  godini

posavske  županije  u  lovnoj  2008./2009.  godini
I

I Županijska  skupština  usvaja  Izvješće  o  
stanju  u  poljoprivredi  Brodsko-posavske  županije  

Usvaja  se  Izvješće  o  gospodarenju  u  2008.  godini  zajedno  s ocjenama  i  prijedlozima  
zajedničkim  lovištima  na  području  Brodsko- mjera  i  aktivnosti  za  daljnje  poticanje  razvoja  
posavske  županije  u  lovnoj  2008./2009.  godini. poljoprivrede  u  Brodsko-posavskoj  županiji  i  to:

- sukladno  donesenom  Planu  navodnjavanja,  
II nastaviti  izradu  Glavnog  projekta  pilot  

područja  navodnjavanja  Orubica,
Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  

"Službenom   vjesniku  Brodsko-posavske  - nastavak  provedbe  Programa  održavanja  
županije". građevina  detaljne  melioracijske  odvodnje  

u  2009.  godini  uz  sufinanciranje  općina  i  
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA gradova  na  čijem  se  području  radovi  

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE uređenja  detaljne  kanalske  mreže,  kanala  
III  i  IV  reda  planiraju  izvoditi,  ukupne  

Klasa  :  323-01/09-01/1 vrijednosti  30  milijuna  kuna,
Urbroj:  2178/1-01-09-1
Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009. - stvaranje  pretpostavki  da  u  izrađenim  

bilancama  potreba  poljoprivredno-
Predsjednik prehrambenih  proizvoda  uz  uvažavanje  

Županijske  skupštine reg iona l i zac i j ske   po l jop r iv redne   
Zdravko  Sočković, v.r. proizvodnje,  domaća  proizvodnja  

osigurava  dostatnost  vlastite  proizvodnje  
za  potrebe  Republike  Hrvatske,

- daljnje  povećanje  sredstava  u  Državnom  
proračunu  za  potpore  poljoprivrednoj  
proizvodnji  i  dostupnost  kreditnih  
programa  radi  povećanja  konkurentnosti  
poljoprivrednih  proizvoda  na vanjskim  
tržištima,
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- edukacija  poljoprivrednika  o  upisu  u  173.
Upisnik  poljoprivrednih  gospodarstava,  što  
je  preduvjet  za  korištenje  državnih  
novčanih  potpora, Na temelju članka 41. stavak 2. Zakona o 

vodama (“Narodne novine” broj 107/95, 150/05), 
- poticanje  izgradnje  skladišnih  i  članka 42. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju zona 

prerađivačkih  kapaciteta  radi  finalizacije  sanitarne zaštite izvorišta (“Narodne novine” broj 
poljoprivrednih  proizvoda  u Brodsko- 55/02), Mišljenja Hrvatskih voda (Klasa:325-03/07-
posavskoj  županiji, 06/108, Urbroj:374-1-4-09-7) o načinu utvrđivanja 

područja sanitarne zaštite i članka 34. Statuta 
- sređivanje  imovinsko-pravnog  stanja u  Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik 

zemljišnim  i  katastarskim  knjigama,  te Brodsko-posavske županije“ br.10/09), Županijska 
veće  izdvajanje  sredstava  u  Državnom  skupština Brodsko-posavske županije na 3. sjednici, 
proračunu  za  izmjeru  državnog  održanoj 5. listopada 2009. godine, donijela je
poljoprivrdnog  zemljišta,  glede  ubrzavanja  
provedbe  programa  raspolaganja  državnim  ODLUKU
poljoprivrednim  zemljištem,  odnosno  
raspisivanje  natječaja  za  odabir  budućih  o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Jelas” 
zakupoprimaca,  kupaca  ili  koncesionara,

OPĆE ODREDBE
- potpore  daljnje  edukacije  putem  Hrvatskog  

zavoda  za  poljoprivrednu  savjetodavnu  Članak 1.
službu  i  Hrvatske  poljoprivredne  agencije  
Stočarske  službe  Slavonski  Brod,  te  CILJ I SVRHA ODLUKE
širenje  mreže  stručnih  osoba,  konzultanata  
i  približavanja  mogućnosti  korištenja  Ovom Odlukom utvrđuju se zaštitne zone i propisuju 
sredstava  iz  europskih predpristupnih  uvjeti i  načini zaštite podzemne vode u 
fondova  SAPARD-a  i  IPARD-a. vodonosnicima s međuzrnskom poroznosti unutar 

priljevnoga područja izvorišta “Jelas”, kojim upravlja 
II „Vodovod“, društvo s ograničenom odgovornošću za 

vodoopskrbu i odvodnju Slavonski Brod (u daljnjem 
Praćenje  realizacije  mjera  iz  točke  I.  tekstu „Vodovod“ d.o.o.), radi otklanjanja vanjskih 

povjerava  se  Upravnom  odjelu  za  poljoprivredu. činitelja koji mogu utjecati na fizikalne, kemijske i 
bakteriološke osobine vode u svrhu zaštite od 

III zagađivanja i osiguravanja prirodne kakvoće vode, te 
se utvrđuju uvjeti za određivanje zona sanitarne 

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  zaštite izvorišta vode za piće.
"Službenom   vjesniku  Brodsko-posavske  
županije". Mjere zaštite izvorišta propisuju se radi zaštite 

podzemne vode od zagađenja ili drugih utjecaja koji 
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA mogu nepovoljno djelovati na njihovu izdašnost, 

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće.

Klasa  :  320-01/09-01/2 Provođenje mjera zaštite od zagađivanja vode za piće 
Urbroj:  2178/1-01-09-1 na vodozaštitnom području izvorišta “Jelas” je od 
Slavonski  Brod,  5.  listopada  2009. javnoga interesa i ima prioritet u odnosu na druge 

mjere i postupke pravnih ili fizičkih osoba na području 
Predsjednik zona zaštite.

Županijske  skupštine
Zdravko  Sočković, v.r.
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Članak 2. “Elaborat zaštitnih zona izvorišta “Jelas” sastavni je 
dio ove Odluke.

OPĆE MJERE ZAŠTITE

Zemljišta, objekti i uređaji na području zona sanitarne Članak 4.
zaštite izvorišta “Jelas”, koji su izgrađeni, ili se 
planiraju graditi u prostoru zona sanitarne zaštite, TIP VODONOSNIKA I RASPROSTIRANJE 
mogu se koristiti za obavljanje određene djelatnosti PODZEMNIH VODA
samo u skladu s ovom Odlukom i na način s kojim se 
ne ugrožava kakvoća podzemne vode, ne zagađuju Na osnovi navedenih istražnih radova utvrđeno je da 
vodonosni slojevi, ne pogoršava kakvoća pokrovnoga se na prostoru izvorišta “Jelas” radi o podzemnom 
sloja zemljišta iznad vodonosnoga sloja i ne smanjuje vodonosniku s međuzrnskom poroznosti, u kojem se 
njegova debljina. podzemne vode prihranjuju procijeđivanjem iz rijeke 

Save i infiltracijom oborinskih voda.
Unutar definiranih granica zona sanitarne zaštite 
izvorišta “Jelas”, provodi se pasivna i aktivna zaštita.

ODREDBE O ZONAMA SANITARNE 
Pasivnu zaštitu izvorišta čine mjere zabrane građenja i ZAŠTITE
smještaja pojedinih građevina i obavljanja određenih 
djelatnosti unutar utvrđene zone. Članak 5.

Aktivnu zaštitu izvorišta čini redovito praćenje KATASTAR ONEČIŠĆIVAČA
kakvoće vode na priljevnom području izvorišta i 
poduzimanje mjera za njeno poboljšanje, a osobito: Zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće izvorišta 
građenje i rekonstrukcije odvodnih i vodoopskrbnih “Jelas” utvrđene su prema stupnju opasnosti od 
sustava, predtretman otpadnih voda, uvođenje čistih zagađivanja i drugih štetnih utjecaja koji mogu 
proizvodnja, ugradnja spremnika s dodatnom nepovoljno djelovati na kakvoću vode i izdašnost 
zaštitom i sl. izvorišta.

Katastar onečišćivača sastavni je dio “Elaborata 
Članak 3. zaštitnih zona izvorišta “Jelas”, te sadrži bazu 

podataka i preglednu situaciju u GIS tehnologiji na 
PRETHODNI VODOISTRAŽNI RADOVI kojoj su označeni potencijalni zagađivači za izvorište 

“Jelas”. U okviru zona sanitarne zaštite crpilišta 
Zone sanitarne zaštite izvorišta “Jelas”, sanitarni i “Jelas”, utvrđeno je pojavljivanje mogućih izvora 
drugi uvjeti održavanja zona i zaštitne mjere u zagađenja: sustava odvodnje otpadnih voda, vodotoka 
području zona određene su na temelju prethodnih Mrsunje, Istočnoga lateralnoga kanala, Glogovice i 
vodoistražnih radova koji su opisani u “Elaboratu rijeke Save, septičkih jama u rubnim dijelovima grada 
zaštitnih zona izvorišta “Jelas”, izrađenim po Slavonskoga Broda, te u naseljima u priljevnom 
Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu iz Zagreba području crpilišta “Jelas”, industrijskih postrojenja, 
(voditelj projekta Doc. dr. sc. Zoran Nakić, dipl. ing. benzinskih postaja,  obrtničkih radionica,  
geol.). poljoprivrednih površina, cesta, sportskoga 

aerodroma, autoceste Zagreb-Lipovac, željezničke 
Ovim vodoistražnim radovima, utvrđeno je pruge Zagreb-Tovarnik, groblja, naftovoda Janafa, 
postojanje, rasprostiranje, količina i kakvoća divljih smetlišta na lokaciji Lužani i peradarskih farmi 
podzemnih voda na prostoru izvorišta “Jelas”, te na lokaciji Lužani.
hidrogeološke i hidrološke značajke zahvaćenoga 
vodonosnika. Pravne i fizičke osobe koje su vlasnici, odnosno 

korisnici zemljišta u zonama sanitarne zaštite, a koji 
su potencijalni onečišćivači podzemnih voda, dužni 

Broj:  14Strana:  2034 »SLUŽBENI  VJESNIK«



su pravnoj osobi iz članka 19 označiti u pisanom područja grada Slavonski Brod u smjeru zapada do 
obliku i pokazati svako mjesto iz st. 2. ovoga članka. rijeke Save, nastavno rijekom Savom u smjeru zapada 

do potoka Crnac, nastavno potokom Crnac u smjeru 
zapada do ceste koja od naselja Siče vodi prema rijeci 

Članak 6. Savi.
Na zapadu: Nastavno cestom u smjeru naselja Siče, 

ZONE ZAŠTITE nastavno do točke (1) na lateralnom kanalu.

Zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće izvorišta 
“Jelas” (u daljnjem tekstu zone) su: Članak 9.

III. zona - zona ograničenja i kontrole MJERE ZAŠTITE U III ZONI - OPĆE ODREDBE

II. zona - zona strogoga ograničenja U III. zoni zabranjuje se:

I. zona - zona strogoga režima zaštite - Ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- Deponiranje otpada

Ove zone omeđene su graničnim linijama prikazanim - Građenje kemijskih industrijskih postrojenja,
na katastarskom planu i topografskoj podlozi u - Građen ja  p rometn ica  bez  sus tava  
mjerilu 1:25 000 (za III. zonu), 1:5 000 (za II. zonu) i kontrolirane odvodnje i pročišćavanja 
1: 1 000 (za I. zonu), koji su sastavni dio ove Odluke. oborinskih voda.

Sve fizičke i pravne osobe, koje svojom djelatnošću 
mogu izazvati iznenadno zagađenje površinskih i 

Članak 7. podzemnih voda, a nalaze se na području unutar 
granica III. i II. zone sanitarne zaštite, moraju izraditi 

III. ZONA-ZONA OGRANIČENJA I KONTROLE operativne planove mjera i djelovanja u slučaju 
iznenadnoga zagađenja (u skladu s odredbama iz 

III. zona utvrđuje se radi smanjenja rizika onečišćenja “Državnog plana za zaštitu voda” (NN br. 8/99). 
podzemne vode od teško razgradivih kemijskih i Operativni plan moraju izraditi i pravne osobe koje 
radioaktivnih tvari. obavljaju djelatnost vodoopskrbe i odvodnje, pravna 
III. zona obuhvaća područje izvan granice II. zone do osoba registrirana za održavanje čistoće javnih 
granice izračunatog područja napajanja. površina, odvoz otpadaka i obavljanje ostalih 

komunalnih djelatnosti, pravna osoba koja obavlja 
Članak 8. djelatnost zbrinjavanja glomaznoga otpada i sanaciju, 

kao i pravna osoba koja obavlja djelatnost upravljanja, 
GRANICE III. ZONE održavanja i zaštite cesta.

Granice III. zone definirane su kako slijedi: Program razvoja sustava odvodnje na području grada 
Na sjeveru: Od točke (1) x,y = 5707379, 5008311 na Slavonskoga Broda obuhvaća: izradu Katastra 
lateralnom kanalu nastavno lateralnim kanalom u kanalizacije i tehničke dokumentacije, modernizaciju 
smjeru istoka do rijeke Orljave, nastavno rijekom postojeće mreže i objekata na mreži, proširenje mreže 
Orljavom u smjeru juga do autoceste Zagreb  Lipovac, građenjem novih cjevovoda i objekata na mreži, te 
nastavno autocestom Zagreb  Lipovac u smjeru istoka gradnju središnjeg uređaja za pročišćavanje otpadnih 
do ceste Slavonski Brod  Brodsko Brdo, cestom voda.
Slavonski Brod  Brodsko Brdo u smjeru juga do Za gospodarske zone (industrijske, trgovačke, 
potoka Glogovica. servisne i uzgoja životinja i druge specifično radne 
Na istoku: Nastavno potokom Glogovica u smjeru prostore) treba već pri planiranju i komunalnom 
istoka i nastavno juga do južne granice građevinskog uređenju predvidjeti odvodnju i pročišćavanje 
područja grada Slavonski Brod. fekalnih i tehničkih otpadnih voda prije ispuštanja u 
Na jugu: Nastavno južnom granicom građevinskog vodotok. Ukoliko ove zone nije moguće priključiti na 
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središnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, za Broda, potrebno je riješiti u skladu s idejnim rješenjem 
potrebe zone ili za potrebe pojedinačnoga korisnika, odvodnje otpadnih i oborinskih voda, te uz suglasnost 
treba predvidjeti zasebni uređaj. komunalne ustanove “Vodovod“ d.o.o. Slavonski 
Do ostvarivanja izgradnje sustava javne odvodnje, Brod.
postojeći objekti moraju imati nepropusnu sabirnu 
jamu s kontrolom pražnjenja putem ovlaštenih Transport opasnih tvari na cestovnim i željezničkim 
institucija. Na područjima gdje nema tehničke ni prometnicama koje prolaze kroz III. zonu mora se 
ekonomske opravdanosti za gradnju sustava javne obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu sa 
odvodnje, sanitarne i tehnološke otpadne vode treba “Zakonom o prijevozu opasnih tvari” (NN br. 97/93), 
pročišćavati na vlastitom uređaju drugoga ili a kontrolu transporta obavlja prometna policija.
odgovarajućeg stupnja pročišćavanja prije ispuštanja 
u podzemlje.
Potrebno je kontrolirati sve lokacije na kojima postoje Članak 10.
napušteni bušeni i kopani zdenci. Razlog je u činjenici 
da pravne ili fizičke osobe koje nemaju rješenu MJERE ZAŠTITE U III. ZONI 
odvodnju otpadnih voda iste mogu upuštati u zdence 
koji mogu biti kaptirani u vodonosnim horizontima. U Potrebno je dograditi postojeću kolektorsku mrežu, 
slučaju da se utvrdi upuštanje otpadnih voda u zdence, lokalnu kanalizacijsku mrežu i prateće građevine, te 
potrebno je odmah zabraniti svaku takvu daljnju rekonstruirati i dokapacitirati dijelove postojećega 
aktivnost, a u skladu sa člancima 74 i 75 “Zakona o odvodnog sustava, nakon što se napravi detaljan 
vodama” (N.N. br. 107/95, 150/05). snimak dionica sustava.

Sva divlja odlagališta koji su evidentirana u okviru Ukoliko pravne i fizičke osobe, koje se nalaze u III. 
vodozaštitnih područja potrebno je trenutačno zoni sanitarne zaštite, nemaju riješenu odvodnju 
ukloniti i sanirati. otpadnih voda, već je odvodnja fekalnih i oborinskih 

voda riješena gradnjom septičkih ili sabirnih jama, 
Izuzetak čine zatečeni, legalno izgrađeni industrijski potrebno je provjeriti, tj. ispitati ove jame na 
sadržaji kojima se omogućuje rekonstrukcija, propusnost, osim u slučaju da su jame provjeravane od 
adaptacija i izgradnja u cilju poboljšanja proizvodnje strane nadležnih institucija. Ukoliko se utvrdi da su 
metodama i tehnologijom koje osiguravaju jame propusne, njihovi vlasnici ih moraju sanirati, 
poboljšanje zaštite podzemnih voda. Za sve planirane odnosno izgraditi vodonepropusne.
zahvate potrebno je ishoditi vodopravne uvjete i 
vodopravnu suglasnost Hrvatskih voda. Potrebno je kontrolirati  stanje unutarnje 

kanalizacijske mreže i sustava odvodnje otpadnih 
Sustav kontrolirane odvodnje i pročišćavanja voda potencijalnih zagađivača iz katastra 
oborinskih voda na prometnicama u III. zoni mora se onečišćivača, koji se nalaze u III. zoni sanitarne 
provoditi u okviru sustava javne odvodnje, koji zaštite. Sanacija se provodi kroz plan provedbenih 
podrazumijeva i odvodnju atmosferskih voda (prema mjera fizičkih i pravnih osoba, što mora biti 
“Zakonu o komunalnom gospodarstvu” NN 26/03), za naznačeno Županijskim planom za zaštitu voda ili 
što mora biti imenovana odgovarajuća komunalna kroz druge planove usvojene od nadležnih institucija. 
tvrtka. U planovima zaštite voda potrebno je obvezati fizičke 
Slivnici uz javnu cestu u naselju koji nisu vezani na i pravne osobe, koje obavljanjem djelatnosti 
mjesnu kanalizacijsku mrežu, te zamjena i popravak onečišćuju ili zagađuju podzemnu vodu u III. zoni 
slivničkih rešetki i poklopaca revizijskih okana na sanitarne zaštite, na izgradnju uređaja za prethodno 
kolniku javne ceste, održavaju se kao sastavni dio, te čišćenje otpadnih voda i/ili uvođenje ''čiste'' 
javne ceste, što je obaveza Hrvatskih cesta, Hrvatskih tehnologije u proizvodne procese. Ukoliko ovi 
autocesta, Upravnoga tijela Brodsko-posavske privredni subjekti nisu priključeni na sustav javne 
županije i grada Slavonskoga Broda. Odvodnju kanalizacijske mreže, oni mogu privremeno koristiti 
oborinskih voda s: otvorenih površina, parkirališta i rješenje odvodnje otpadnih voda s vodonepropusnom, 
prometnica, u urbanom dijelu grada Slavonskoga sabirnom jamom, nakon čega se otpadne vode odvoze 
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i na odgovarajući način tretiraju na lokaciji gradskoga “III. VODOZAŠTITNA ZONA
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. ZONA OGRANIČENJA I KONTROLE”
Naftovod Janaf-a može predstavljati značajan izvor 
zagađenja jedino u slučaju havarije. Potrebno je Članak 11.
provoditi sljedeće mjere aktivne zaštite crpilišta:

II. ZONA - ZONA STROGOGA OGRANIČENJA
a) Potrebno je provoditi preventivne mjere 

zaštite okoliša za sprečavanje nastajanja II. zona se utvrđuje radi smanjenja rizika od 
iznenadnoga zagađenja. Na dionici oneč i šćen ja  podzemnih  voda  pa togen im 
naftovoda koja prolazi kroz III. zonu mikroorganizmima i drugih štetnih utjecaja koji se 
sanitarne zaštite potrebno je ispitati debljinu mogu pojaviti tijekom zadržavanja vode u podzemlju.
stijenki i provjeru nepropusnosti na mjestima II. zona obuhvaća područje izvan granice I. zone do 
varova, a posebna pozornost mora se linije od koje podzemna voda ima minimalno vrijeme 
usmjeriti na ispitivanje djelotvornosti zadržavanja u podzemlju od 365 dana prije ulaska u 
pasivne i aktivne zaštite od korozije. vodozahvatni objekt.
Potrebno je primjenjivati katodnu zaštitu, 
kako bi se osigurala sigurna zaštita od Članak 12.
lutajućih struja, koje bi mogle dovesti do 
vanjske korozije stijenki naftovoda; GRANICE II. ZONE

b) U slučaju havarija na cjevovodu unutar III. 
zone sanitarne zaštite, potrebno je Granice II. zone definirane su kako slijedi:
interventno djelovanje nadležne službe Na sjeveru i istoku: Od točke (1) x,y = 6498268, 
Janafa, u skladu s izrađenim Operativnim 5002718 na južnoj strani željezničke pruge Zagreb  
planom interventnih mjera u slučaju Tovarnik, nastavno južnom stranom željezničke pruge 
iznenadnoga zagađenja. Ovaj Operativni Zagreb  Tovarnik u smjeru Tovarnika do točke (2) x,y 
plan, ovisno o stupnju iznenadnoga = 6499605, 5002384, nastavno od točke (2) u smjeru 
zagađenja, potrebno je usuglasiti s Državnim jugozapada do točke (3) x,y = 6499586, 5002312, 
planom za zaštitu voda (N.N. 8/99). nastavno od točke (3) u smjeru jugoistoka do ulice 

Svetog Nikole Tavelića, nastavno ulicom Svetog 
U skladu sa ciljem i načelom “Državnoga plana za Nikole Tavelića u smjeru juga do točke (4) x,y = 
zaštitu voda” (N.N. br. 8/99), u smislu prevencije i 6500075, 5001510, nastavno od točke (4) u smjeru 
principa da onečišćivač i zagađivač plaćaju, pravne i jugoistoka do točke (5) x,y = 6500187, 5001377, 
fizičke osobe, koje se nalaze u priljevnom području nastavno od točke (5) u smjeru sjeveroistoka i 
izvorišta “Jelas”, moraju pratiti kakvoću voda preko nastavno jugoistoka do točke (6) x,y = 6500497, 
ovlaštenih laboratorija. Program praćenja mora biti 5001229, nastavno od točke (6) u smjeru juga do 
određen u vodopravnim dozvolama izdatim od kanala Mrsunja, nastavno kanalom Mrsunja u smjeru 
nadležnih institucija. jugoistoka do rijeke Save, odnosno do granice vodnog 

dobra savskog nasipa za obranu od poplava.
Potrebno je na cestama i putevima koje prolaze kroz Na jugu: nastavno granicom vodnog dobra savskog 
III. zonu označiti granice III. zone sanitarne zaštite nasipa za obranu od poplava u smjeru jugozapada do 
jasno uočljivim oznakama na kojima mora biti ispisan točke (7) x,y = 6498670, 4999342.
naziv izvorišta “Jelas” i naziv zone: Na zapadu: nastavno od točke (7) u smjeru 

sjeverozapada do sjeverne granice k.č. broj 2931/2 
k.o. Slavonski Brod, nastavno sjevernom granicom 
k.č. broj 2931/2 i 2931/1 k.o. Slavonski Brod u smjeru 
sjeverozapada do točke (8) x,y = 6498459, 4999492, 
nastavno od točke (8) do južne granice k.č. broj 2961 
k.o. Slavonski Brod, nastavno južnom granicom k.č. 
broj 2961 k.o. Slavonski Brod u smjeru sjeverozapada 
do točke (9) x,y = 6498274, 4999629 na istočnoj 
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granici k.č. broj 2988 k.o. Slavonski Brod, nastavno moraju sanirati devastirano zemljište, što 
istočnom granicom k.č. broj 2988 k.o. Slavonski Brod podrazumijeva i otklanjanje divljih odlagališta iz 
u smjeru sjeveroistoka do točke (10) x,y = 6498331, napuštenih pozajmišta, u skladu s ”Pravilnikom o 
4999855 na južnoj granici k.č. broj 2964 k.o. utvrđivanju zona sanitarne zaštite” (N.N. br. 55/02) i 
Slavonski Brod, nastavno južnom granicom k.č. broj “Zakonom o rudarstvu” (N.N. br. 190/03).
2964, 2965, 3223, 2966, 3222, 2967, 3221 i 2968 k.o. 
Slavonski Brod u smjeru sjeverozapada do zapadne Mjere zaštite na reguliranju poljoprivredne aktivnosti 
granice k.č. broj 2968 k.o. Slavonski Brod, nastavno u priljevnom području crpilišta “Jelas” potrebno je 
zapadnom granicom k.č. broj 2968 k.o. Slavonski provoditi u smislu educiranja poljoprivrednika o 
Brod u smjeru sjeveroistoka do točke (11) x,y = načinima primjene agrotehničkih sredstava na 
6497767, 5000578 na južnoj granici k.č. broj 2556 poljoprivrednim površinama, uz što manju primjenu 
k.o. Slavonski Brod, nastavno južnom granicom k.č. pesticida i mineralnih gnojiva, a naročito 
broj 2556, 3202 i 2554 k.o. Slavonski Brod do perzistentnih tvari, treba obavljati savjetodavna 
zapadne granice k.č. broj 2554 k.o. Slavonski Brod, služba pri gradu Slavonskom Brodu. Poljoprivrednike 
nastavno zapadnom granicom k.č. broj 2554 i 2555 je potrebno upozoriti i na potrebu izbjegavanja 
k.o. Slavonski Brod do kanala Mrsunja, nastavno lociranja intenzivnih tovilišta u priljevnim 
kanalom Mrsunja u smjeru sjeveroistoka do točke (12) područjima crpilišta.  Poljoprivrednike je potrebno 
x,y = 6497902, 5001289, nastavno od točke (12) u educirati i o zakonskoj regulativi o zaštiti okoliša, a 
smjeru sjeveroistoka do zapadne granice k.č. broj naročito o zakonskim propisima u vodozaštitnim 
3112/3 k.o. Slavonski Brod, nastavno zapadnom područjima, te mogućnosti promjene tehnologije 
granicom k.č. broj 3112/3 k.o. Slavonski Brod u proizvodnje radi zaštite podzemne vode.
smjeru sjeveroistoka i nastavno sjeverozapada do Ukoliko su na području druge zone sanitarne zaštite 
točke (13) x,y = 6498182, 5002402, nastavno od točke legalno izgrađene građevine ili se obavljaju 
(13) u smjeru sjeveroistoka do točke (1). djelatnosti proizvodnje, skladištenja i transporta 

opasnih tvari, mjere zaštite treba provoditi u skladu sa 
Članak 13. člankom 8. “Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne 

zaštite izvorišta”. Provođenje mjera zaštite trebaju 
MJERE ZAŠTITE U II. ZONI - OPĆE ODREDBE nadzirati inspekcijske službe Ministarstva zaštite 

okoliša, Ministarstva zdravstva i Uprave za vode.
U II. zoni, uz zabrane iz članka 9. ove Odluke, Transport opasnih tvari na cestovnim prometnicama 
zabranjuje se: mora se obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu 

sa “Zakonom o prijevozu opasnih tvari” (N.N. br. 
- površinska i podzemna eksploatacija 79/07), a kontrolu transporta treba obavljati prometna 

mineralnih sirovina, policija.
- poljodjelska proizvodnja, osim proizvodnje 

zdravstveno ispravne hrane, Članak 14.
- stočarska proizvodnja, osim za potrebe 

seljačkog gospodarstva, odnosno obiteljskog MJERE ZAŠTITE U II. ZONI 
poljoprivrednog gospodarstva,

- g rađen je  pogona  za  p ro i zvodn ju ,   Potrebno je dograditi postojeću kolektorsku mrežu, 
skladištenje i transport opasnih tvari, lokalnu kanalizacijsku mrežu i prateće građevine, te 

- gradnja groblja i proširenje postojećih, rekonstruirati i dokapacitirati dijelove postojećega 
- građenje autocesta i magistralnih cesta odvodnog sustava, nakon što se napravi detaljan 

(državnih i županijskih cesta) i snimak dionica sustava.
- građenje željezničkih pruga. Svi vlasnici građevina koji se nalaze u II. zaštitnoj 

zoni obavezni su priključiti građevine na 
Sve djelatnosti otkopavanja građevinskih materijala kanalizacijsku mrežu prema važećoj Odluci o 
(šljunak, pijesak i glina), ukoliko postoje, bilo legalne priključenju na komunalnu infrastrukturu grada 
ili ilegalne, moraju se trenutačno prekinuti u okviru Slavonskog Broda.
druge zone sanitarne zaštite. Pravne ili fizičke osobe 
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Ukoliko pravne i fizičke osobe, koje se nalaze u II. proizvodne procese. Ukoliko ovi privredni subjekti 
zoni sanitarne zaštite, nemaju riješenu odvodnju nisu priključeni na sustav javne kanalizacijske mreže, 
otpadnih voda, već je odvodnja fekalnih i oborinskih oni mogu privremeno koristiti rješenje odvodnje 
voda riješena gradnjom septičkih ili sabirnih jama, otpadnih voda s vodonepropusnom, sabirnom jamom, 
potrebno je provjeriti, tj. ispitati ove jame na nakon čega se otpadne vode odvoze i na odgovarajući 
propusnost, osim u slučaju da su jame provjeravane od način tretiraju na lokaciji gradskoga uređaja za 
strane nadležnih institucija. Ukoliko se utvrdi da su pročišćavanje otpadnih voda.
jame propusne, njihovi vlasnici ih moraju sanirati, 
odnosno izgraditi vodonepropusne.
Pravne i fizičke osobe koje unutar II. zone sanitarne Potrebno je sastaviti popis svih poljoprivrednih 
zaštite posjeduju sabirne septičke jame, dužne su površina u okviru II. zone s utvrđivanjem količine 
pražnjenje i odvoz sadržaja povjeriti nadležnom primijenjenih pesticida i mineralnih gnojiva po 
komunalnom poduzeću. Pražnjenje i odvoz sadržaja jediničnoj površini. U slučaju da se utvrdi 
moraju regulirati ugovornim odnosom. prekomjerna primjena različitih agrotehničkih 

sredstava na poljoprivrednim površinama, potrebno je 
Lokalne prometnice, a naročito zapadna vezna cesta, da vlasnici zemljišta postave plitke kontrolne 
predstavljaju aktivne i potencijalne izvore zagađenja. piezometre, koji bi pratili utjecaj ovih sredstava na 
Sve prometnice nemaju riješenu odvodnju oborinskih kakvoću podzemne vode. Potrebno je upoznati 
voda na odgovarajući način. Mjere zaštite potrebno je lokalno stanovništvo s načelima ekološke 
provesti u skladu s mjerom iz stavka 2 članka 19 proizvodnje, uz što manju primjenu pesticida i 
“Zakona o javnim cestama” (NN 180/04), koji mineralnih gnojiva, a naročito perzistentnih tvari.
propisuje da se slivnici uz javnu cestu u naselju koji 
nisu vezani na mjesnu kanalizacijsku mrežu, te Sjeverna granica II. zone sanitarne zaštite je 
zamjena i popravak slivničkih rešetki i poklopaca željeznička pruga Zagreb-Tovarnik, koja može postati 
revizijskih okana na kolniku javne ceste, održavaju značajan povremeni izvor zagađenja u slučaju 
kao sastavni dio, te javne ceste, što je obaveza primjene herbicida za uništavanje korova u 
Hrvatskih cesta, Hrvatskih autocesta i upravnoga neposrednoj blizini pruge. Potrebno je kontrolirati 
tijela grada Slavonskoga Broda nadležnoga za gradnju mogući utjecaj herbicida na kakvoću podzemne vode i 
i održavanje objekata. Potrebno je pratiti kakvoću stoga je potrebno pratiti ovaj utjecaj na lokacijama 
podzemnih voda na lokacijama postojećih postojećih piezometara P-1, P-4 i P-6, te postaviti 
piezometara u II. zoni sanitarne zaštite, a naročito uz kontrolni plitki piezometar uz južni dio pruge u II. 
zapadnu veznu cestu. U slučaju akcidentnih situacija zoni. Ovim plitkim piezometrom potrebno je pratiti 
uz zapadnu veznu cestu, potrebno je spriječiti širenje kakvoću podzemne vode u krovinskom, procjednom 
zagađenja prema crpilištu “Jelas”, crpljenjem sloju.
podzemne vode na lokacijama interventnih zdenaca, 
IZ-1/02 i IZ-2/02. Radi učinkovite provedbe mjera zaštite, te na terenu 

jasnoga definiranja dijelova područja koji pripadaju 
Potrebno je kontrolirati  stanje unutarnje pod II. zonu sanitarne zaštite, potrebno je na svim 
kanalizacijske mreže i sustava odvodnje otpadnih prometnicama koje prolaze kroz II. zonu označiti 
voda potencijalnih zagađivača iz katastra granice II. zone sanitarne zaštite jasno uočljivim 
onečišćivača, koji se nalaze u II. zoni sanitarne zaštite. oznakama na kojima mora biti ispisan naziv izvorišta 
Sanacija se provodi kroz plan provedbenih mjera “Jelas” i naziv zone:
fizičkih i pravnih osoba, što mora biti naznačeno 
Županijskim planom za zaštitu voda ili kroz druge 
planove usvojene od nadležnih institucija. U “II. VODOZAŠTITNA ZONA
planovima zaštite voda potrebno je obvezati fizičke i ZONA STROGOG OGRANIČENJA”
pravne osobe, koje obavljanjem djelatnosti onečišćuju 
ili zagađuju podzemnu vodu u II. zoni sanitarne Članak 15.
zaštite, na izgradnju uređaja za prethodno čišćenje 
otpadnih voda i/ili uvođenje ''čiste'' tehnologije u Mjere zaštite u okviru II. zone potrebno je provesti 
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sukladno članku 7. i 8. Pravilnika o utvrđivanju zona Za provedbu, financiranje elaborata i mjera sanacije, 
sanitarne zaštite izvorišta (NN 55/2002). zadužuje se grad Slavonski Brod, a navedene 

aktivnosti potrebno je odmah pokrenuti. 
Zbog hidrogeoloških značajki  pokrovnih 
polupropusnih glina i prašinastih glina, u okviru Članak 16.
pasivne zaštite izvorišta zabranjuje se u II. zaštitnoj 
zoni izvorišta građenje svih objekata, osim onih koji Postojeći sportski aerodrom koji se nalazi u II. zoni 
su u funkciji vodoopskrbe (definirano grafičkim sanitarne zaštite, potrebno je zadržati u postojećem 
prilogom). stanju, bez mogućnosti proširenja i prenamjene. 
U okviru zemljišta i prostora II. zaštitne zone, postoji U okviru II. zone sanitarne zaštite nalazi se Zapadna 
zatečeno u cijelosti izgrađeno područje koje se nalazi vezna cesta od km 3 + 276 do km 1 + 245. Mjere zaštite 
u južnom dijelu II. zaštitne zone (definirano grafičkim podzemnih vodonosnika utvrđene su izgradnjom 
prilogom). kontroliranog odvodnog sustava i izvedenim 

piezometrima i interventnim zdencima za kontrolu i 
U zoni postojeće izgrađenosti, a u području II. zone sanaciju stanja podzemnih voda i utjecaja Zapadne 
zaštite, dopuštena je kontrolirana gradnja na vezne ceste na vodonosnike i podzemnu vodu, koja je 
postojećim parcelama, bez daljnje parcelacije, a rezervirana i koristi se za javnu vodoopskrbu.
prema namjeni definiranoj GUP-om, odnosno u 
skladu s Detaljnim planom uređenja «Novo naselje J. Članak 17.
Rimac»

I. ZONA - ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE
Građenje objekata u okviru postojećih parcela na 
području bivše ciglane s južne strane Mrsunje, Prva zona izvorišta utvrđuje se radi zaštite uređaja za 
moguća je samo uz prethodnu izgradnju komunalne zahvate vode i njegove neposredne okolice od bilo 
infrastrukture, odnosno javne vodoopskrbe i javne kakvog onečišćenja i zagađenja voda, te drugih 
odvodnje mješovitim vodonepropusnim odvodnim slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja. 
sustavom.

Članak 18.
Parcelacija je dozvoljena isključivo u svrhu izgradnje 
ili rekonstrukcije objekata javne infrastrukture. GRANICE I. ZONE 

Za naselje Katarina Kotromanić potrebno je riješiti Prva zona obuhvaća postojeća ograđena područja oko 
status nekontrolirano izgrađenih građevina i sačiniti zdenaca: B-4A, Z-12, Z-13, B-7A i B-9, Z-11A, B-5A 
elaborat sanacije. i B-8A.
Elaborat sanacije potrebno je izgraditi sukladno Granice I. zone prikazane su na katastarskom planu 
vodopravnim uvjetima prema stavku 1. članka 122. mjerila M 1:1000, koji je sastavni dio ove Odluke.
Zakona o vodama (NN 107/95 i 150/05).
U naselju Katarina Kotromanić dozvoljava se Prva zona sanitarne zaštite obuhvaća sljedeće 
rekonstrukcija i sanacija postojećih stambenih katastarske čestice:
građevina, te izgradnja javne vodoopskebe i javne - I. zona oko zdenca B-4A: k.č. br. 2397/4;
odvodnje mješovitim nepropusnim odvodnim - I. zona oko zdenca Z-12: k.č. br. 2559;
sustavom. Rekonstrukcija i sanacija postojećih - I. zona oko zdenca Z-13: k.č. br. 2397/1;
stambenih građevina dozvoljena je isključivo u svrhu - I. zona oko zdenca B-7A: k.č. br. 2397/1;
postizanja uvjeta propisanih GUP-om Slavonskog - I. zona oko zdenca B-9: k.č. br. 2396;
Broda i Elaboratom sanacije naselja. - I. zona oko zdenca Z-11A: k.č. br. 2397/1;
Rješenje statusa i elaborat sanacije naselja Katarina - I. zona oko zdenca B-5A: k.č. br. 2397/1;
Kotromanić, nakon mišljenja Povjerenstva o - I. zona oko zdenca B-8A: k.č. br. 2397/1;
utvrđivanju zona sanitarne zaštite Brodsko-posavske 
županije i Odluke županijske skupštine, postat će 
sastavni dio ove Odluke.
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Članak 19. Članak 21.

MJERE ZAŠTITE U I. ZONI  OPĆE ODREDBE VLASNIŠTVO I. ZONE

U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje Vodovod d.o.o. je korisnik zemljišta I. zone. 
su vezane za eksploataciju, pročišćavanje i transport Županijska skupština će svojim aktima ishoditi 
vode u javni vodoopskrbni sustav za potrebe javne vlasnički upis zemljišta i prostora u prvim zonama 
vodoopskrbe stanovništva vodom za piće. sanitarne zaštite zahvata voda za javnu vodoopskrbu 

na tvrtku Vodovod d.o.o. iz Slavonskog Broda.

U I. zoni zabranjuje se i:
- izgradnja bilo kakvog objekta ili uređaja na Članak 22.

dubini većoj od jednog metra iznad 
očekivane visine podzemnih voda na PRISTUP NA PODRUČJE I. ZONE
području zone, Pristup na područje I. zone izvorišta “Jelas” dozvoljen 

- držanje na skladištu tekućih goriva i maziva, je samo ovlaštenim zaposlenicima „Vodovoda“ d.o.o. 
- držanje na skladištu kiselina, lužina, i nadležnim inspekcijskim tijelima, a drugim osobama 

razrjeđivača i otapala, samo uz posebno odobrenje odgovorne osobe 
- držanje na skladištu otrova i sredstava za izvorišta “Jelas”, koju imenuje direktor Vodovoda 

tamanjenje biljnih i životinjskih štetnika, te d.o.o..
drugih tvari što se prema postojećim 
propisima smatraju otrovnim i opasnim Članak 23.
materijalima,

- uporaba kemijskih sredstava za uništavanje OZNAČAVANJE I ZONE
korova ili za uništavanje kukaca i gamadi, te 
svih sredstava poznatih pod nazivom Granica I. zone sanitarne zaštite mora biti označena 
"pesticidi", osim otopine modre galice i stupovima s natpisnim pločama, a zona ograđena 
gašenog vapna, ogradom koja onemogućava neovlaštenim osobama 

- postavljanje otrova i otrovnih meka za pristup i prelazak ograde.
tamanjenje ptica i drugih životinja,

- uporaba peći na tekuća goriva. Stupovi ograde moraju biti sigurni, a natpisne ploče 
moraju biti postavljene na ulazu u prvu  zonu s 

Članak 20. utisnutim natpisom: 

MJERE ZAŠTITE U I. ZONI IZVORIŠTA “I. VODOZAŠTITNA ZONA
ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE

Potrebno je otpadne vode iz zaleđa I. zone provesti PRISTUP I KRETANJE STROGO 
izvan I. zone odvodnjom zatvorenoga tipa. OGRANIČENI”.

Oborinske vode s uređenih površina i krovova Natpisne ploče moraju biti postavljene:
objekata unutar zone moraju se sakupljati i odvesti u 
otvorenu kanalsku mrežu. 1. na ulazu u ograđeno područje izvorišta 

“Jelas”.
Sanitarne otpadne vode moraju biti priključene na 2. u svim lomovima ravnih linija granice 
javnu odvodnju. središnjega ograđenog područja izvorišta.

Objekti i sadržaji unutar zone koji su neophodni za Oznake iz stavka 2. ovog članka postavlja „Vodovod“ 
pogon izvorišta moraju biti građeni i održavani s d.o.o.
najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu 
voda.
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Članak 24. Svi postupci u slučaju iznenadnoga zagađenja 
podzemnih voda, okoliša ili drugih negativnih 

OBAVLJANJE RADOVA U I. ZONI utjecaja na prostoru zona zaštite moraju biti definirani 
"Planom operativnih mjera zaštite u slučaju 

Pravna osoba iz članka 21. ove Odluke dužna je, iznenadnoga zagađenja na izvorištu “Jelas”, koji je 
prilikom obavljanja radova na području izvorišta u obvezan donijeti „Vodovod“.
smislu vršenja vodoopskrbne djelatnosti, poduzeti 
odgovarajuće mjere zaštite podzemnih voda i terena Plan operativnih mjera zaštite u slučaju iznenadnoga 
od zagađivanja. zagađenja mora biti u skladu s Državnim i 

Županijskim planom za zaštitu voda.
Svaki posjet i ulazak u I. zonu u smislu članka 20. ove 
Odluke mora biti evidentiran u dnevniku što ga vodi 
odgovorna osoba iz "Vodovoda". Članak 28.

PROSTORNO UREĐENJE
ZAVRŠNE I KAZNENE ODREDBE

U postupku provođenja dokumenata prostornog 
Članak 25. uređenja, te izrade i donošenja prostornih planova na 

odgovarajući način primjenjuju se i uvažavaju 
RADNJE SUPROTNE ODREDBAMA ODLUKE odredbe ove Odluke.

Pravne i fizičke osobe, koji učine bilo kakve Postojeće prostorne planove ili planove koji su u 
djelatnosti i radnje u prostoru zona zaštite koje su postupku donošenja potrebito je uskladiti s 
suprotne odredbama Zakona o vodama i odredbama odredbama ove Odluke u postupcima njihove izmjene 
ove Odluke, dužni su u roku i na način kako to odredi i dopune, a zone unijeti u grafičke priloge prostornih 
vodopravna i sanitarna inspekcija, otkloniti planova.
posljedice, te djelatnosti ili radnje o svom trošku.

Članak 29.
Članak 26.

NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE O 
RACIONALNOST KORIŠTENJA  ZONA ZONAMA ZAŠTITE

SANITARNE ZAŠTITE
Provođenje ove Odluke nadzire, pored zakonima i 

Vodovod je dužan koristiti zone sanitarne zaštite na podzakonima određenih tijela državne uprave i 
način kojim se osigurava najracionalnije i najsigurnije Komunalno redarstvo grada Slavonskoga Broda, te 
korištenje zahvaćenih voda iz izvorišta “Jelas” u svrhu vodopravna, građevinska i sanitarna inspekcija.
javne vodoopskrbe.

Članak 30.
Članak 27.

OVLAŠTENJA
MJERE U SLUČAJU OPASNOSTI OD 

ZAGAĐENJA Ovlašćuje se „Vodovod“ i „Hrvatske vode“ za 
donošenje uputa za primjenu ove Odluke kada je to 

Vodovod je dužan odmah poduzeti sve potrebne mjere potrebno.
na sprječavanju štetnih utjecaja na kakvoću vode za 
piće, ako uslijed nekog štetnoga djelovanja 
neposredno prijeti opasnost zagađivanja na području 
zona sanitarne zaštite definiranih ovom Odlukom.
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Članak 31. oborinskih voda, potrebna sredstva za takva ulaganja 
osiguravaju se u Proračunu Brodsko-posavske 

IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA županije.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera 
zaštite i sanacije unutar I. zone  izvorišta “Jelas” Članak 36.
osigurava „Vodovod“, pravna osoba koja upravlja 
izvorištem. POSEBNE NAKNADE

Grad Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija 
Članak 32. imaju pravo uvođenja posebne naknade ukoliko iz 

svoga proračuna snose ili dokažu da su snosili 
Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera troškove povećanih ulaganja u javni vodoopskrbni 
zaštite i sanacije u II. i III. zoni zaštite izvorišta “Jelas” sustav i sustav javne odvodnje oborinskih voda.
osigurava vlasnik, odnosno korisnik građevine, 
zemljišta ili uređaja, osim ako nije drukčije određeno Posebnu naknadu plaćaju solidarno svi korisnici 
programom mjera zaštite i sanacije. javnoga vodoopskrbnog sustava. Posebna naknada 

plaća se zajedno sa  cijenom vode.

Članak 33. Posebna naknada iz stavka 1. ovog članka uvest će se 
na vrijeme koje je potrebno za podmirenje troškova 

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja potrebnih povećanih ulaganja.
podzemnih voda na području I. zone zaštite izvorišta 
“Jelas” osigurava "Vodovod", pravna osoba koja 
upravlja izvorištem. Članak 37.

KAZNENE ODREDBE
Članak 34.

Nepoštivanje odredaba ove Odluke kažnjava se prema 
Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja kaznenim odredbama “Zakona o vodama” (N.N br. 
podzemnih voda na području II. zone zaštite izvorišta 107/95, 150/05).
“Jelas” osiguravaju „Hrvatske vode“, Brodsko-
posavska županija i grad Slavonski Brod.
Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja Članak 38.
podzemnih voda na području III. zone zaštite izvorišta 
“Jelas” osiguravaju „Hrvatske vode“ i Brodsko- Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
posavska županija. Odluka o zaštiti izvorišta voda koje se koriste za javnu 

vodoopskrbu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 1/01) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 

Članak 35. o zaštiti izvorišta vode koja se koriste za javnu 
vodoopskrbu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

Kada su radi zaštite izvorišta “Jelas”, u II. zoni županije br. 12/01) u dijelu koji se odnosi na crpilište 
sanitarne zaštite potrebna povećana ulaganja u javni "Jelas" Slavonski Brod.
vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje 
oborinskih voda, potrebna sredstva za takva ulaganja 
osiguravaju se u Proračunu grada Slavonskoga Broda Članak 39.
i Brodsko-posavske županije.
Kada su radi zaštite izvorišta “Jelas”, u III. zoni STUPANJE NA SNAGU ODLUKE
sanitarne zaštite potrebna povećana ulaganja u javni 
vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

Strana:  2043Broj:  14 »SLUŽBENI  VJESNIK«



objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko- Klasa: 363-01/09-01/1
posavske županije”. Urbroj: 2178/1-01-09-1

Slavonski Brod, 5. listopada  2009.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Predsjednik  Županijske skupštine
Zdravko Sočković, v.r.
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GRAD
SLAVONSKI  BROD

- akti  gradonačelnika: 1. Hrvoje  Šulentić - predsjednik
2. Husein  Čamdžić - član
3. Kristijan  Križanović - član

107. 4. Mijo  Golubičić - član
5. Marko  Mandić - član  iz  reda zaposlenika

Temeljem  članka 8.  Zakona  o  vatrogastvu  
"Narodne  novine"  br.  106/99),  članka  11.  Odluke  II.
o  osnivanju  javne  vatrogasne  postrojbe  grada  
Slavonskog  Broda  i  članka  47.  Statuta  grada  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Slavonskog  Broda  ("Službeni v jesnik  Brodsko- donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
posavske  županije",  br.  6/09),  gradonačenik  donosi Brodsko-posavske  županije".

ODLUKU GRADONAČELNIK

o  razrješenju  članova  Upravnog  vijeća  Klasa  :  810-06/09-01/9
ustanove  Javna  vatrogasna  postrojba  grada  Urbroj:  2178/01-07-09-2

Slavonskog  Broda Slavonski  Brod,  7.  listopada  2009.

Gradonačelnik
I. Mirko  Duspara, dr.med., v.r.

Razrješuju  se  dužnosti  članovi  Upravnog  
vijeća  ustanove  Javna  vatrogasna  postrojba  grada  
Slavonskog  Broda:
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108. 1. Krunoslav  Eraković - predsjednik
2. Hrvoje  Šulentić - član
3. Franjo  Senjak - član
4. Željko  Đido - član

"Narodne  novine"  br.  106/99),  članka  11.  Odluke  5. Ivica  Čabraja - član  iz  reda  zaposlenika
o  osnivanju  javne  vatrogasne  postrojbe  grada  
Slavonskog  Broda  i  članka  47.  Statuta  grada  
Slavonskog  Broda  ("Službeni v jesnik  Brodsko- II.
posavske  županije",  br.  6/09),  gradonačenik  donosi

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

Brodsko-posavske  županije".
o  imenovanju  članova  Upravnog  vijeća  

ustanove  Javna  vatrogasna  postrojba  grada  GRADONAČELNIK
Slavonskog  Broda

Klasa  :  810-06/09-01/9
Urbroj:  2178/01-07-09-3

I. Slavonski  Brod,  7.  listopada  2009.

Imenuju  se članovi  Upravnog  vijeća  Gradonačelnik
ustanove  Javna  vatrogasna  postrojba  grada  Mirko  Duspara, dr.med., v.r.
Slavonskog  Broda:

Temeljem  članka  8.  Zakona  o  vatrogastvu  
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19. II

      Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i Predsjednik se imenuje iz redova vijećnika, jedan član 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne je zamjenik općinskog načelnika, a još jedan član se 
novine» br. 33/01. i 66/01.  vjerodostojno tumačenje, imenuje iz reda stručnih djelatnika.
129/05., 109/07., 125/08 i 36/09), članka 34. Statuta 
općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko  
posavske županije» br. 10/09.) i članka 25. Poslovnika III
Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci («Službeni 
vjesnik Brodsko  posavske županije» br. 10/09.),       U Povjerenstvo se imenuju:
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 4. 
sjednici održanoj 1.10.2009. godine, donosi 1. STANKO ĆORIĆ, za predsjednika

2. ŽELJKO MARKOVAC, dipl. ing., za člana
O D L U K U 3. MILAN ŠULTER, za člana

      Za tajnicu Povjerenstva određuje se Katica 
o osnivanju Povjerenstva Miletić, službenica Jednistvenog upravnog odjela 

za prodaju i zakup nekretnina općine Donji Andrijevci.
u vlasništvu općine Donji  Andrijevci

IV
I

      Povjerenstvo:
      Ovom se Odlukom osniva Povjerenstvo za 
prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu općine Donji - prati i razmatra raspolaganje nekretninama u 
Andrijevci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). vlasništvu općine Donji Andrijevci,

- priprema nacrte prijedloga odluka o 
raspisivanju natječaja za prodaju i zakup,

OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

Strana:  2047Broj:  14 »SLUŽBENI  VJESNIK«



- sudjeluje u izradi nacrta teksta natječaja za 20.
prodaju i zakup,

- otvara prispjele ponude za prodaju i zakup,
- obavlja pregled i ocjenu prispjelih ponuda za Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o 

prodaju i zakup, zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04., 
- općinskom načelniku i Općinskom vijeću 79/07. i 38/09.), članka 5. Pravilnika o mobilizaciji i 

priprema nacrte prijedloga odluka o izboru djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
najpovoljnijih ponuda za prodaju i zakup, i („Narodne novine“ br. 40/08., i 44/08.) i članka 29. 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik 
Općinsko vijeće i općinski načelnik. Brodsko  posavske županije“ br. 10/09.), Općinsko 

vijeće općine Donji Andrijevci na 4. sjednici održanoj 
1.10.2009. godine, donosi

V
O D L U K U

      Predsjednik i članovi Povjerenstva za svoj rad 
imaju pravo na naknadu sukladno općem aktu kojim o osnivanju i imenovanju članova
se reguliraju naknade za rad članova Vijeća i radnih Stožera zaštite i spašavanja općine 
tijela. Donji Andrijevci

VI Članak 1.

      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a       Stožer zaštite i spašavanja općine Donji 
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko  Andrijevci osniva se za upravljanje i usklađivanje 
posavske županije». aktivnosti oprerativnih snaga i ukupnih ljudskih i 

materijalnih resursa općine u slučaju neposredne 
OPĆINSKO VIJEĆE prijetnje, katastrofe i velike nesreće sa ciljem 

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica 
katastrofe i velike nesreće.

Klasa:940-01/09-01/19
Urbroj:2178/04-01-09-1
Donji Andrijevci, 1.10.2009. Članak 2.

PREDSJEDNIK       U Stožer zaštite i spašavanja općine Donji 
Stanko Ćorić, v.r. Andrijevci imenuju se

1. ŽELJKO MARKOVAC, dipl. ing., načelnik 
Stožera

    (zamjenik općinskog načelnika)
2. JADRANKA ĆORLUKA, član
    (djelatnik područnog ureda za zaštitu i 

spašavanje)
3. IVAN VUKAŠINOVIĆ, član 
    (zapovjednik vatrogasne postrojbe) 
4. FRANJO JURKOVIĆ, član 
    (djelatnik Općinske uprave)
5. TOMISLAV SUDIĆ, član 
    (predstavnik Policijske uprave)
6. KREŠIMIR VUČKOVIĆ
    (predstavnik zdravstvene ustanove)
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7. JOSIP TOMIĆ, dr. vet. med. I
     (predstavnik veterinarske stanice)

      Ovom se Odlukom osniva Povjerenstvo za popis 
birača općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: 

Članak 2. Povjerenstvo).

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
vrijediti Odluka o osnivanju i imenovanju članova II
Stožera zaštite i spašavanja općine Donji Andrijevci 
(«Službeni vjesnik Brodsko  posavske županije» br.       U Povjerenstvo se imenuju:
8/08.). 

1. BRANKO MARIČIĆ, za predsjednika
2. KATICA MILETIĆ, za člana

Članak 3. 3. MILAN ŠULTER, za člana

      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 1. BLAŽENKA LUKETIĆ, za zamjenika 
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko  predsjednika
posavske županije». 2. IVAN ZORIĆ, za zamjenika člana

3. FRANJO JURKOVIĆ, za zamjenika člana
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
III

Klasa:810-01/09-01/03
Urbroj:2178/04-01-09-3       Povjerenstvo ima sva prava i obveze utvrđene 
Donji Andrijevci, 1.10.2009. godine Zakonom o popisima birača.

PREDSJEDNIK
Stanko Ćorić, v.r. IV

      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u  «Službenom vjesniku Brodsko  
posavske županije».

21. OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Na temelju članka 34. Zakona o popisima 
birača („Narodne novine“ br. 19/07), članka 35. Klasa:013-01/09-01/32
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Urbroj:2178/04-01-09-1
samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. i 66/01.  Donji Andrijevci, 1.10.2009.
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08 i 
36/09) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci PREDSJEDNIK
(«Službeni vjesnik Brodsko  posavske županije» br. Stanko Ćorić, v.r.
10/09.) Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 4. 
sjednici održanoj 1.10.2009. godine, donosi

O D L U K U

o osnivanju Povjerenstva
za popis birača općine Donji  Andrijevci
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22.       Za tajnicu Povjerenstva određuje se Katica 
Miletić, službenica Jednistvenog upravnog odjela 
općine Donji Andrijevci.

      Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» br. 33/01. i 66/01.  vjerodostojno tumačenje, IV
129/05., 109/07., 125/08 i 36/09), članka 34. Statuta 
općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko        Povjerenstvo:
posavske županije» br. 10/09.) i članka 25. Poslovnika 
Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci («Službeni - prati i razmatra provedbu Programa 
vjesnik Brodsko  posavske županije» br. 10/09.), raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 4. vlasništvu države na području općine Donji 
sjednici održanoj 1.10.2009. godine, donosi Andrijevci,

- priprema nacrte prijedloga odluka o 
O D L U K U raspisivanju natječaja za prodaju i zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
o osnivanju Povjerenstva države,

za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta - otvara i razmatra prispjele ponude za prodaju 
u vlasništvu države na području općine i zakup,

Donji Andrijevci - priprema nacrte prijedloga odluka o izboru 
najpovoljnijih ponuda za prodaju i zakup 
poljoprivrednog zemljišta i

I - obavlja i druge poslove koje mu povjeri 
Općinsko vijeće.

      Ovom se Odlukom osniva Povjerenstvo za 
prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države na području općine Donji V
Andrijevci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

      Predsjednik i članovi Povjerenstva za svoj rad 
imaju pravo na naknadu sukladno općem aktu kojim 

II se reguliraju naknade za rad članova Vijeća i radnih 
tijela.

      Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana. 
Predsjednik i dva člana se imenuju iz redova 
vijećnika, jedan član je općinski načelnik ili njegov VI
zamjenik a još jedan član se imenuje iz reda stručnih 
djelatnika.       Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za prodaju i 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 

III na području općine Donji Andrijevci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 21/05.)

      U Povjerenstvo se imenuju:

1. ANDRIJA BABIĆ, za predsjednika VII
2. ŽELJKO MARKOVAC, dipl. ing., za člana
3. IGOR ARAČIĆ, za člana       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 
4. DRAŽEN KOLESARIĆ, za člana objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko  
5. MILAN ŠULTER, za člana posavske županije».
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OPĆINSKO VIJEĆE I
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

      Ukida se Odluka o osnivanju Stožera civilne 
Klasa:320-01/09-01/29 zaštite općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik 
Urbroj:2178/04-01-09-1 Brodsko-posavske županije“ broj 1/06.)
Donji Andrijevci, 1.10.2009..

PREDSJEDNIK II
Stanko Ćorić, v.r.

      Ova Odluka objavit će se u  «Službenom vjesniku 
Brodsko  posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

23.
Klasa:810-01/09-01/03
Urbroj:2178/04-01-09-4

   Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i Donji Andrijevci, 1.10.2009.
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» br. 33/01. i 66/01.  vjerodostojno tumačenje, PREDSJEDNIK
129/05., 109/07., 125/08 i 36/09) i članka 29. Statuta Stanko Ćorić, v.r.
općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko  
posavske županije» br. 10/09.) Općinsko vijeće 
općine Donji Andrijevci na 4. sjednici održanoj 
1.10.2009. godine, donosi

O D L U K U

o ukidanju Odluke o osnivanju Stožera
civilne zaštite općine Donji Andrijevci
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17.
II

Na  temelju  članka  8.  stavka  1.  i  2.  Član  Općinskog  vijeća  Ivan  Kokanović  
Zakona  o  izboru  članova  predstavničkih  tijela  (HDZ)  podnio  je  zahtjev  za  mirovanje  mandata  u  
jedinica  lokalne  i  područne  regionalne)  Općinskom  vijeću  općine  Gundinci.
samouprave  ("NN"  br.  44/05 - pročišćeni  tekst)  i  Politička  stranka  HDZ  odredila  je  da  ga  u  
članka  30.  Statuta  općine  Gundinci  ("Službeni  Općinskom  vijeću  zamjenjuje  kandidat  sa  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/09),  stranačke  liste  Mato  Karavidović.
Općinsko  vijeće  općine  Gundinci  na  svojoj  5.  
sjednici  održanoj  2.  listopada  2009.  godine,  
donijelo  je III

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

o  početku  mirovanja  mandata  člana  
Općinskog  vijeća  i  početku  obnašanja  OPĆINSKO  VIJEĆE

dužnosti  zamjenika  člana  Općinskog  vijeća OPĆINE  GUNDINCI

Klasa  :  021-01/09-01/8
I Urbroj:  2178/05-02/09-2

Gundinci,  2. 10. 2009. g.
Utv rđuje  se  da  2.  listopada  2009.  godine  

započinje  mirovanje  mandata  članu  Općinskog  Predsjednik
vijeća  Ivanu  Okanoviću  i  istim  danom  dužnost  Općinskog  vijeća
započinje  obnašati  zamjenik  člana  Općinskog  Mato  Mihić, v.r.
vijeća  Mato  Karavidović.

OPĆINA  GUNDINCI
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18. Članak 3.

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova iz 
Temeljem članka 3., članka 11. stavka 2. i članka 2. ove Odluke fizičkoj ili pravnoj osobi, 

članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu provest će se sukladno odredbama Zakona o 
(''Narodne novine'' br. 26/03, 82/04, 178/04., 38/09. i komunalnom gospodarstvu.
79/09.) i članka 30. Statuta općine Gundinci Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova 
(''Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije» mora sadržavati:
br.11/09) Općinsko vijeće općine Gundinci na 5. 
sjednici održanoj  2. listopada 2009. godine donijelo · naziv djelatnosti za koju se objavljuje javni 
je sljedeću natječaj,

· vrstu i opseg poslova,
O D L U K U · razdoblje obavljanja djelatnosti,

· upit o iznosu cijene,
o obavljanju komunalnih djelatnosti · način i rokove plaćanja,

· isprave i dokaze koje mora sadržavati 
ponuda,

OPĆE ODREDBE · uvjete odabira najpovoljnije ponude,
· način, mjesto i rok za podnošenje ponuda.

Članak 1.
Na natječaju mogu sudjelovati sve pravne osobe sa 

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti sjedištem na području Republike Hrvatske, odnosno 
koje se mogu obavljati na temelju koncesije i na fizičke osobe hrvatski državljani, s prebivalištem na 
temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih području Republike Hrvatske pod sljedećim uvjetima:
poslova fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za  
provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za · da su registrirani za obavljanje poslova 
povjeravanje tih djelatnosti u općini Gundinci. predmetne komunalne djelatnosti,

· da raspolažu dovoljnim brojem zaposlenika 
odgovarajućih zvanja,

NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH · da imaju u vlasništvu i na raspolaganju 
DJELATNOSTI mehanizaciju i opremu potrebnu za 

obavljanje komunalnih poslova,
1. Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na · da su u posljednjih godinu dana prije javljanja 
temelju ugovora o povjeravanju komunalnih na natječaj obavljale iste ili slične komunalne 
poslova poslove, te da su ih uspješno obavljale,

· da su u posljednje tri godine uredno izvršile 
sve svoje ugovorne obveze prema 

Članak 2. naručiteljima,
· da su solventni i da nisu prezaduženi,

Obavljanje komunalnih djelatnosti: · da su uredno izvršili svoje obveze plaćanja 
· održavanje nerazvrstanih cesta, poreza i doprinosa za mirovinsko i 
· održavanje javne rasvjete, zdravstveno osiguranje,
· održavanje javnih površina, · da im članovi uprave ili druge odgovorne 
· održavanje groblja i krematorija, osobe nisu pravomoćno osuđene za kaznena 
povjeravaju se fizičkoj ili pravnoj osobi, nakon djela protiv gospodarstva u posljednih 5 
provedenog javnog natječaja, temeljem pisanog godina.
ugovora, na razdoblje do najduže 4 godine.
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Članak 4. izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave u 
''Narodnim novinama''.

Prednost prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije 
za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove započinje postupak davanja koncesije.
Odluke, imat će ponuditelji koji ponude najnižu cijenu 
za obavljanje komunalnih poslova.
U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu Članak 9.
sljedeći kriteriji za odabir su:
· najbolje reference za ranije obavljene iste ili Obavijest o namjeri davanja koncesije mora 

slične poslove, sadržavati sljedeće podatke:
· najduži jamstveni rok,
· najkraći rok izvršenja komunalnih poslova. 1. Naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu 

elektroničke pošte davatelja koncesije;
2. a) Predmet koncesije,

Članak 5.  b) Prirodu i opseg djelatnosti koncesije,
 c) Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

Nadležno tijelo provest će postupak javnog natječaja  d) Rok trajanja koncesije;
sukladno odredbama članka 3. ove Odluke, te na 3. a) Rok za predaju ponuda,
temelju provedenog javnog natječaja predložiti  b) Adresu na koju se moraju poslati ponude,
Općinskom vijeću fizičku ili pravnu osobu kojoj će se  c) Jezik/jezike i pismo/pisma na kojima 
povjeriti obavljanje komunalnih poslova iz članka 2. ponude moraju biti napisane;
ove Odluke. 4. Osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete 

koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave 
kojima  se dokazuje njihovo ispunjenje;

2. Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na 5. Kriterije koji će se primijeniti za odabir 
temelju ugovora o koncesiji najpovoljnijeg ponuditelja;

6. Datum otpreme obavijesti;
Članak 6. 7. Naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje 

žalbe, te podatke o rokovima za podnošenje 
Komunalne djelatnosti: žalbe.
· prijevoz putnika u javnom prijevozu,
· prikupljanje i odvoz komunalnog otpada,
· odlaganje komunalnog otpada, Članak 10.
· obavljanje prijevoza pokojnika, 
· obvaljanje dimnjačarskih usluga, Postupak davanja koncesije provodi Stručno 
obavljaju se temeljem ugovora o koncesiji. povjerenstvo za koncesiju. Stručno povjerenstvo se 

sastoji od  tri člana koje imenuje izvršno tijelo. 
Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka vrši 

Članak 7. obradu pristiglih ponuda, utvrđuje njihovu 
pravovaljanost, uspoređuje ih, i o svom radu sastavlja 

Koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti iz zapisnik koji prosljeđuje općinskom načelniku. Na 
članka 6. ove Odluke daje se na rok do 10 godina . temelju ovog zapisnika, općinski načelnik upućuje 

Općinskom vijeću prijedlog odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 8.

Prije početka postupka davanja koncesije općina Članak 11.
Gundinci će imenovati stručno povjerenstvo za 
koncesiju. Općinsko vijeće donosi odluku o odabiru 
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje najpovoljnijeg ponuditelja na temelju kriterija najviše 
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ponuđene cijene ili ekonomski najpovoljnije ponude Članak 13.
(kvaliteta usluge, visina naknade, cijena usluge, 
funkcionalne i ekološke osobine, tehničko Ugovor o koncesiji na temelju odluke iz članka 12. 
dostignuće, poslovni ugled podnositelja ponude, zaključuje izvršno tijelo.
sposobnost za obavljanje poslova (tehnička i kadrovi), Osim obveznog sadržaja, prema Zakonu o 
povoljnost ponude (tehnička i financijska), povoljnost koncesijama, ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša). 1. djelatnost za koju se koncesija daje,
Prilikom korištenja kriterija ekonomski najpovoljnije 2. rok na koji se koncesija daje,
ponude, u obavijesti o namjeri davanja koncesije 3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
navode se kriteriji poredani po važnosti od 4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
najvažnijeg prema najmanje važnom. 5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze koncesionara,
7. jamstva i/ili odgovarajuće instrumente 

Članak 12. osiguranja koncesionara,
8. način prestanka koncesije,

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži: 9. ugovorne kazne.

1. naziv davatelja koncesije s brojem i datumom 
donošenja odluke, Članak 14.

2. naziv ponuditelja,
3. predmet koncesije, Ugovori o koncesiji zaključeni prije stupanja na snagu 
4. prirodu i opseg, te mjesto obavljanja ove Odluke, vrijede do isteka roka na koji su ugovori 

djelatnosti koncesije, zaključeni.
5. rok trajanja koncesije,
6. posebne uvjete kojima tijekom trajanja 

koncesije mora udovoljavati ponuditelj, Članak 15.
7. iznos naknade za koncesiju ili osnovu za 

utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 
će   koncesionar plaćati, objavit će se u ''Službenom vjesniku Brodsko-

8. rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj posavske županije'' .
obvezan potpisati ugovor o koncesiji s 
davateljem koncesije, OPĆINSKO VIJEĆE

9. obrazloženje razloga za odabir ponuditelja, OPĆINE GUNDINCI
10. uputu o pravnom lijeku,
11. potpis odgovorne osobe i pečat davatelja  

koncesije. Klasa: 363-02/09-01/2
Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Urbroj: 2178/05-02/09-1
može se izjaviti žalba. Gundinci, 2. listopada  2009.g. 
Ugovor o koncesiji smije se potpisati protekom roka 
mirovanja, nakon što Odluka o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja postane konačna.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Mato  Mihić, v.r.
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21. B. Račun  zaduživanja/Financiranja

Primici  od  financijske imovine
Na  temelju  članka  36.  stavak  1.  Zakona  o  i  zaduživanja 0

proračunu  ("Narodne  novine"  96/03),  Općinsko  
vijeće  općine  Klakar  na  svojoj  4.  sjednici  Izdaci  za  financijsku  imovinu
održanoj  30.  rujna  2009.  godine,  donijelo  je i  otplate  zajmova 0

ODLUKU Neto  zaduživanje/Financiranje 0

o izmjeni  i  dopuni  Proračuna  općine  Klakar  Višak/Manjak + Raspoloživa
za  2009.  godinu sredstva  iz  prethodnih  godina+

Neto  zaduživanje/Financiranje 0

I Opći  dio
C. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina

Članak  1. (Višak  prihoda  i  rezerviranja)

Proračun  općine  Klakar  za   2009.  godinu  Raspoloživa  sredstva  iz
sastoji  se  od: prethodnih  godina   1.239.761,13

A. Račun  prihoda  i  rashoda
Članak  2.

Prihodi 13.510.238,87
Prihodi  od  prodaje  Prihodi  i  rashodi  u  izmjenama  i  dopunama  
nefinancijske  imovfine      250.000,00 Proračuna  općine  Klakar  za  2009.  godinu  utvrđeni  

su  u  tabelarnom  prikazu,  te  se  povećavaju  ili  
Rashodi 12.042.000,00 smanjuju  kako  slijedi:
Rashodi  za  nabavu
nefinancijske  imovine   2.958.000,00

Razlika - Višak/manjak -1.239.761,13

OPĆINA  KLAKAR
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Članak  4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  KLAKAR

Klasa  :  400-08/09-01/1
Urbroj:  2178/07-02-09-1
Klakar,  30.  rujna  2009.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Vinko  Lucić, ing. str., v.r.

22.

III

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

Ostvareni prihodi i primici 5.760.707 kn
Izvršeni rashodi i izdaci 7.110.505 kn
Manjak prihoda i primitaka 1.349.798 kn

IV

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 
1.1.2009. godine bilo je 1.253.417,48 kn, a na dan 
30.6.2009. iznosilo je 36.010,71 kn.

V

Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2009. 
godinu u iznosu od 5.000 kn nije se koristila.

VI
Na temelju članka 124. Zakona o proračunu 

(«NN» 96/03) Općinsko vijeće općine Klakar na 4. Općina Klakar nije primila niti davala zajmove.
sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ VII

o izvršenju Proračuna općine Klakar Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2009. 
za razdoblje od 1. siječ godine iznose 741.285,29 kn.

nja-30. lipnja 2009. godine
Potraživanja za poreze     269.861,01 kn
Potraživanja za dist. razliku             4.099,72 kn

I Potraživanja za zakup polj. 
zemljišta u vlasništvu RH              43.113,26 kn

U Proračunu općine Klakar u razdoblju od 1. 1.  30. 6. Potraživanja za zakup polj. 
2009. godine ostvareno je 5.760.707 kn prihoda. zemljišta u vlasništvu općine -         1.823,44 kn

Potraživanja za priključak 
na vodu                                           18.520,00 kn

II Potraživanja za korištenje 
javne površine                                     540,00 kn

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u Potraživanja za komunalni 
navedenom razdoblju iznosili su 7.110.505 kn. doprinos                                         20.667,86 kn

Potraživanja za ceste                        4.790,00 kn
Potraživanja za priključenje 
na plinsku mrežu                   2.500,00 kn
Potraživanja za grobno mjesto         600,00 kn
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Potraživanja za zakup i iznajmljivanj X
e imovine  dom, stolovi                    2.260,00 kn
Potraživanje za prihod od Polugodišnji obračun Proračuna općine Klakar 
nefinancijske imovine -   371.510,00 kn zajedno s Usporednim pregledom planiranih i 
Potraživanje za koncesije  ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit 
dimnjačarske usluge                          1.000,00 kn će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije».
               741.285,29 kn

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

VIII
Klasa: 400-05/09-01/2

Stanje nepodmirenih obveza na dan  30. lipnja 2009. Ur. broj: 2178/07-02-09-1
godine u iznosu 147.044,09 kn odnosi se na Klakar, 30. rujna 2009.
nepodmirene obveze prema dobavljačima, te obveze 
za jamčevine i sufinanciranje troškova ogrijeva. PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing. str., v.r.

IX

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja općine Klakar za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine 
sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i 
nositeljima sredstava po osnovnim i posebnim 
namjenama.
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22. "- u  površini  od  608 m2  iznosit  će   
57.514,00 kn,

- u  površini  od  570 m2  iznosit  će   
Nakon  objavljivanja  Odluke  o  utvrđivanju  54.474,00 kn

početne  cijene  za  prodaju  građevinskog  zemljišta  - u  površini  od  668 m2  iznosit će    
s  projektnom  dokumentacijom  u  k.o.  SIkirevci  u  62.314,00 kn."
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije"  
br.  10/09.,  utvrđene  su  greške  u  tekstu,  te  
Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  na  4.  sjednici  Članak  2.
održanoj  11.  rujna  2009.  godine  daje

Ovaj  Ispravak  stupa  na  snagu  danom  
ISPRAVAK donošenja  i  bit  će  objavljen  u  "Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Odluke  o  utvrđivanju  početne  cijene  za  

prodaju  građevinskog  zemljišta  s  projektnom  OPĆINSKO  VIJEĆE
dokumentacijom  u  k.o.  Sikirevci - općina  OPĆINE  SIKIREVCI

Sikirevci
Klasa  :  021-05/09-02/44
Urbroj:  2178/26-02-09-1

Članak  1. Sikirevci,  11.  9.  2009.  god.

1. U  Odluci  o  utvrđivanju  početne  cijene  za  Predsjednik
prodaju  građevinskog  zemljišta  s  projektnom  Općinskog  vijeća
dokumentacijom  u  k.o.  Sikirevci - općina  Skirevci  Ivan  Ivešić, v.r.
ispravlja  se  članak  3.  drugi,  treći  i  četvrti  pasus  
koji  ispravljen  glasi:

OPĆINA  SIKIREVCI

Broj:  14Strana:  2082 »SLUŽBENI  VJESNIK«



23. 24.

Na  temelju  članka  32.  Statuta  općine  Objavljena  Odluka  o  izmjenama  i  
Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  dopunama  Odluke  o  ugostiteljskoj  djelatnosti  na  
županije"  10/09),  Općinsko  vijeće   na  svojoj  3.  području  općine  Sikirevci  u  "Službenom  vjesniku  
sjednici  održanoj  15.  srpnja  2009.  godine,  donosi Brodsko-posavske  županije"  br. 10/09,  Općinsko  

vijeće  općine  Sikirevci  na  4.  sjednici  održanoj  11.  
ODLUKU rujna  2009.  godine  daje

o  odobravanju  produljenog  rada  PONIŠTENJE
ugostiteljskom  objektu  Caffe  bar  "Anna"  iz  

Sikirevaca Odluke  o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  
ugostiteljskoj  djelatnosti  na  području  općine  

Sikirevci
I.

Sukladno  čl.  8.  stavka  2., 3. i 4.  Zakona  o  Članak  1.
ugostiteljskoj  djelatnosti  ("Narodne  novine"  br.  
138/06,  Klasa:011-01/06-01/84,  Urbroj:71-05-03/1- Općinsko  vijeće općine  Sikirevci  poništava  
062),  Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci  odobrava  u  cijelosti  objavljenu  Odluku  o  izmjenama  i  
produljenje  rada  ugostiteljskom  objektu  Caffe  bar  dopunama  Odluke  o  ugostiteljskoj  djelatnosti  na  
"Anna"  vl.  Ana  Samadžija,  A. Stepinca  br. 24,  području  općine  Sikirevci  radi  njenog  
Sikirevci,  u  danima  vikenda  (petak,  subota,  nedonošenja.
nedjelja),  te  u  dane  blagdana  kirvaj,  Božić,  Nova  
godina  i  sl.)  u  zakonskim  okvirima  od  dva s ata.

Članak  2.

II. Ovo  poništenje  Odluke  stupa  na  snagu  
danom  donošenja  i  bit  će  objavljeno  u  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
od  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske  županije". OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  SIKIREVCI
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SIKIREVCI Klasa  :  021-05/09-02/45

Urbroj:  2178/26-02-09-1
Klasa  :  021-05/09-02/26 Sikirevci,  11.  9.  2009.  god.
Urbroj:  2178/26-02-09-1
Sikirevci,  15.  7.  2009.  god. Predsjednik

Općinskog  vijeća
Predsjednik Ivan  Ivešić, v.r.

Općinskog  vijeća
Ivan  Ivešić, v.r.
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25. 26.

Na  temelju  članka  32.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  32.  Statuta  općine  
Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  10/09),  Općinsko  vijeće  općine  županije"  br.  10/09),  Općinsko  vijeće  općine  
Sikirevci  na  4.  sjednici  održanoj  11. 9. 2009.  Sikirevci  na  4.  sjednici  održanoj  11. 9. 2009.  
godine,  donosi godine,  donosi

ODLUKU ODLUKU

o  izboru  članova  o  izboru  Komisije  za  popis  dugotrajne  
Odbora  za  financije  i  Proračun imovine  i  sitnog  inventara  općine  Sikirevci

Članak  1. Članak  1.

Ovom  Odlukom  u  odbor  za  financije  i  Za  članove  Komisije  za  popis  dugotrajne  
Proračun  izabiru  se: imovine  i  sitnog  inventara  općine  Sikirevci  

izabrani  su:
1. Ivan  Ivešić - predsjednik
2. Mato  Galović - član 1. Anto  Joskić - presjednik
3. Stjepan  Rakitić - član 2. Anto  Jurušić - član

3. Ivan  Dorić - član

Članak  2.
Članak  2.

Članovi  Odbora  pomažu  načelniku  općine  
pri  izradi  Proračuna  općine  i  financijskih  Uz  članove  Komisije  pri  popisu  inventara  
izvještaja. u  pojedinom  mjestu  prisustvovat  će  i  predsjednik  

tog  Mjesnog  odbora.

Članak  3.
Članak  3.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
Brodsko-posavske  županije". od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SIKIREVCI OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  SIKIREVCI
Klasa  :  021-052/09-02/29
Urbroj:  2178/26-02-09-1 Klasa  :  021-05/09-02/30
Sikirevci,  11.  9.  2009.  god. Urbroj:  2178/26-02-09-1

Sikirevci,  11.  9.  2009.  god.
Predsjednik

Općinskog  vijeća Predsjednik
Ivan  Ivešić, v.r. Općinskog  vijeća

Ivan  Ivešić, v.r.
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27. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SIKIREVCI

Na  temelju  članka  32.  Statuta  općine  Klasa  :  021-05/09-02/28
Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Urbroj:  2178/26-02-09-1
županije"  br.  10/09),  Općinsko  vijeće  općine  Sikirevci,  11.  9.  2009.  god.
Sikirevci  na  4.  sjednici  održanoj  11. 9. 2009.  Predsjednik
godine,  donosi Općinskog  vijeća

Ivan  Ivešić, v.r.
ODLUKU

o  izboru  članova  
Komisije  za  popis  birača

Članak  1. 28.

Za  čanove  Komisije  za  popis  birača  
općine  Sikirevci  izabrani  su: Na  temelju  članka  32.  Statuta  općine  

Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
1. Mato  Majhen - predsjednik županije"  br.  10/09),  Općinsko  vijeće  općine  
2. Stjepan  Džambo - član Sikirevci  na  4.  sjednici  održanoj  11. 9. 2009.  
3. Mato  Jarić - član godine,  donosi

1. Mijo  Živić - zamjenik  predsjednika ODLUKU
2. Anto  Joskić - zamjenik  člana
3. Ivan  Ivešić - zamjenik  člana o  izboru  članova  

Komisije  za  procjenu  šteta  od  elementarnih  
nepogoda  na  području  općine  Sikirevci

Članak  2.

Komisija  za  popis  birača  provjerava  Članak  1.
pravilnost  popisa  birača,  odlučuje  o  zahtjevima  
građana  za  upis,  dopunu  ili  ispravak  popisa  birača  Ovom  Odlukom  izabire  se  Komisija  za  
koje  nje  uvažilo  tijelo d ržavne  uprave  koje  vodi  procjenu  šteta od  elementarnih  nepogoda  na  
taj  popis  i  potvrđuje  popise  birača. području  općine  Sikirevci.

Članak  3. Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  U  ostvarivanju  svoje  zadaće  Komisija  vrši  
od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  procjenu  nastalih šteta  od  elementarnih  nepogoda  
Brodsko-posavske  županije". (tuče,  suše,  poplave,  olujnog  nevremena,  

polijeganja, napada  štetočina  i  dr.)  na  području  
općine  Sikirevci.

Članak  3.

Komisija  za  procjenu  šteta  od  
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elementarnih  nepogoda  broji  tri  člana: OPĆINSKO  VIJEĆE
1. Mijo  Živić - predsjendik OPĆINE  SIKIREVCI
2. Mato  Jarić - član
3. Mato  Živić - član Klasa  :  021-05/09-02/27

Urbroj:  2178/26-02-09-1
Sikirevci,  11.  9.  2009.  god.

Članak  4.
Predsjednik

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  Općinskog  vijeća
od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Ivan  Ivešić, v.r.
Brodsko-posavske  županije".
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10. Rashodi
poslovanja 2.104.960   896.812 42,60

Na  temelju  članka  109.  Zakona  o  Rashodi  za
proračunu  ("Narodne  novine"  br.  87/08)  i  članka  nabavu
26.  Statuta  općine  Stara  Gradiška  ("Službeni  nefinancijske
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/01,  imovine 3.687.000 1.325.233 35,94
4/03  i  3/06),  Općinsko  vijeće  općine  Stara  
Gradiška  na  2.  sjednici  održanoj  22.  rujna  2009.  Razlika
godine,  donijelo  je -manjak -2.240.960 -774.470        -

IZVJEŠTAJ
B. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina

o  izvršenju  Proračuna  općine  Stara  Gradiška  (Višak/manjak  prihoda  i  rezerviranja)
za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  30.  lipnja  2009.  

godine Višak  prihoda
iz  prethodnih
godina 2.240.960 2.240.960

I.
Višak/manjak  

Proračun  općine  Stara  Gradiška  za  2009.  prihoda + raspoloživa  
godinu  ostvaren  je  u  razdoblju  od  1.  siječnja  do  sredstva
30.  lipnja  2009.  godine  kako  slijedi: iz  prethodnih  

godina 0 1.466.490

A. Račun  prihoda  i  rashoda
II.

Plan Ostvareno Index
za 1.1.-30.6. Prihodi  i  rashodi,  te  primici  i  izdaci  po  
2009. ekonomskoj  klasifikaciji  utvrđeni  u  Računu  

prihoda  i  rashoda  ostvareni  su  u  razdoblju  od  1.  
Prihodi  siječnja  do  30.  lipnja  2009.  godine  kako  slijedi:
poslovanja 2.851.000 1.447.129 50,76

Prihodi  od
prodaje
nefinancijske
imovine    700.000      4.446    0,64

OPĆINA
STARA  GRADIŠKA
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 III. Proračuna po nositeljima, programima, projektima i 
aktivnostima, izvršeni su u razdoblju od 1. siječnja do 

 Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu 30. lipnja 2009. godine kako slijedi:
nefinancijske imovine raspoređeni u Posebnom dijelu 
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IV. Predsjednik
Općinskog  vijeća

Ovaj  Izvještaj  objavit  će  se  u  "Službenom  Josip   Valentić, v.r.
vjesniku  Brodsko-posavske  županije"

Klasa  :  400-06/08-01/16
Urbroj: 2178/24-03-09-9
Stara  Gradiška,  22.  rujna  2009.  godine
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11. 12.

Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  34.  Zakona  o  popisima  
Stara  Gradiška  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- birača  ("Narodne  novine"  br.  19/07)  i  članka  26.  
posavske  županije"  br.  11/01,  4/03  i  3/06),  Statuta  općine  Stara  Gradiška  ("Službeni  vjesnik  
Općinsko  vijeće  općine  Stara  Gradiška  na  svojoj  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/01,  4/03  i  
2.  sjednici  održanoj  22.  rujna  2009.  godine,  3/06),  Općinsko  vijeće  općine  Stara  Gradiška  na  
donijelo  je svojoj  2.  sjednici  održanoj  22.  rujna  2009.  godine,  

donijelo  je
ZAKLJUČAK

RJEŠENJE
o  usvajanju  Izvješća  Državnog  ureda  za  

reviziju  obavljenom  u  uvidu  u  Proračun  i  o  imenovanju  predsjednika  i  članova  
financijske  izvještaje  općine  Stara  Gradiška  Povjerenstva  za  popise  birača

za  2008.  godinu

I.
I

U  Povjeenstvo  za  popise  birača  (u  
Usvaja  se  Izvješće  Državnog  ureda  za  daljnjem  tekstu:  Povjerenstvo)  imenuju  se:

reviziju  o  obavljenom  uvidu  u  Proračun  i  1. Josip  Valentić,  za  predsjednika
fianncijske  izvještaje  općine  Stara  Gradiška  za  2. Željka  Zečević,  za  člana
2008.  godinu. 3. Štefica  Slovinac,  za  člana

1. Ivica  Nezić,  za  zamjenika  predsjednika
II. 2. Roberta  Šišić,  za  zamjenika  člana

3. Iva  Matokanović,  za  zamjenika  člana
Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  

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

Povjerenstvo  provjerava  pravilnost  popisa  
Klasa  :  400-06/08-01/13 birača,  odlučuje  o  zahtjevima  građana  za  upis  u  
Urbroj: 2178/24-03-09-3 popis  birača,  odnosno  za  njegovu  dopunu  ili  
Stara  Gradiška,  22.  rujna  2009.  godine ispravak  koje  nadležno  tijelo  nije  usvojilo  i  

potvrđuje  popis  birača.
Predsjednik

Općinskog  vijeća III.
Josip   Valentić, v.r.

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

Klasa  :  013-05/09-01/02
Urbroj: 2178/24-03-09-1
Stara  Gradiška,  22.  rujna  2009.  godine

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Josip   Valentić, v.r.
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13. 7. za  Općčinsko  vijeće  i  Županijsko  
povjerenstvo  izrađuje  izvješća  o  štetama  i  
utrošku  sredstava  pomoći.

Na  temelju  članka  27.  Zakona  o  zaštiti  od  
elementarnih  nepogoda  ("Narodne  novine"  br.  
73/97)  i  članka  26.  Statuta  općine  Stara  Gradiška  III.
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
11/01,  4/03  i  3/06),  Općinsko  vijeće  općine  Stara  Sredstva  za  rad  Povjerenstva  osiguravaju  
Gradiška  na  svojoj  2.  sjednici  održanoj  22.  rujna  se  u  Poračunu  općine  Stara  Gradiška.
2009.  godine,  donijelo  je

RJEŠENJE IV.

o  imenovanju  Općinskog  povjerenstva  za  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
procjenu  šteta  od  elementarnih  nepogoda donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".

I. Klasa  :  021-05-02/09-01/14
Urbroj: 2178/24-03-09-1

U  Općinsko  povjerenstvo  za  procjenu  Stara  Gradiška,  22.  rujna  2009.  godine
šteta  od  elementarnih  nepogoda  (u  daljnjem  
tekstu:Povjerenstvo)  imenuje  se: Predsjednik

Općinskog  vijeća
- za  predsjednika:  Velimir  Paušić Josip   Valentić, v.r.

- za  članove:
Josip  Valentić
Nikola  Smočilac
Ivo  Guberović 14.
Fabijan  Franješević

II.

Povjerenstvo  obavlja  sljedeće  poslove:

1. utvrđuje  štetu  za  područje  općine,  te  
organizira  i  usklađuje  njezinu  procjenu,

2. surađuje  sa  Županijskim  povjerenstvom,
3. potvrđuje  štetu  za  čije  otklanjanje,  

odnosno  ublažavanje  se  odobravaju  
sredstva  iz  Proračuna  općine,

4. Državnom  povjerenstvu  predlaže  
odobrenje  žurne  pomoći  prema  žurnom  
postupku,  na  temelju  izvješća  i  mišljenja  
Županijskog  povjerenstva,

5. daje  podatke  za  proglašenje  elementarne  
nepogode,

6. Županijskom  povjerenstvu  prijavljuje  štetu  
prema  redovitom  postupku,

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i  
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07 i 128/08) i članka 26. Statuta općine 
Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 11/01, 4/03 i 3/06) Općinsko vijeće 
općine Stara Gradiška na  2. sjednici održanoj   
22.rujna 2009.godine donosi

STATUT 

općine Stara Gradiška

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni 
djelokrug općine Stara Gradiška, njena obilježja, 
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javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Članak 7.
općine Stara Gradiška, način obavljanja poslova, Dan općine Stara Gradiška je 29. rujna, koji se 
oblici neposrednog sudjelovanja građana u svečano slavi kao općinski blagdan.
odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, 
ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim III. JAVNA PRIZNANJA
jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, te druga pitanja od važnosti za Članak 8.
ostvarivanje prava i obveza općine Stara Gradiška. Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna 

dostignuća i doprinos od osobitog značenja za 
razvitak i ugled općine Stara Gradiška, a poglavito za 

Članak 2. naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, 
Općina Stara Gradiška je jedinica lokalne znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog 
samouprave. okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih 
Općina Stara Gradiška obuhvaća područja naselja: javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su 
Donji Varoš, Gornji Varoš, Gređani, Novi Varoš, tome usmjerene.
Pivare, Stara Gradiška i Uskoci.
Granice općine Stara Gradiška mogu se mijenjati na 
način i po postupku propisanom zakonom. Članak 9.

Javna priznanja općine Stara Gradiška su:
1. Počasni građanin općine Stara Gradiška,

Članak 3. 2. Nagrada općine Stara Gradiška za životno djelo,
Općina Stara Gradiška je pravna osoba. 3. Nagrada općine Stara Gradiška,
Sjedište općine Stara Gradiška je u Staroj Gradiški, 4. Plaketa općine Stara Gradiška.
Trg hrvatskih branitelja 1.

Članak 10.
II.  OBILJEŽJA općine STARA GRADIŠKA Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i 

oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja 
Članak 4. provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se 

Općina Stara Gradiška ima grb i zastavu posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se 
općina Stara Gradiška i izražava pripadnost općini 
Stara Gradiška. IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
Način uporabe i zaštita obilježja općine Stara LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)   
Gradiška utvrđuje se posebnom odlukom općinskog SAMOUPRAVE
načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 11.
Članak 5. Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 

Grb općine Stara Gradiška je u trokutasto-srcolikom gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
štitu u plavom. U glavi je zlatna riba udesno, dolje iz općina Stara Gradiška uspostavlja i održava suradnju s 
dna štita izlazi srebrno-bijela čeka-stražarnica na drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i 
četiri stupa. inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim 

ugovorima.
Članak 6.

Zastava općine Stara Gradiška je jednobojna, svjetlo Članak 12.
plave boje, u sredini zastave, na sjecištu dijagonala Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 
nalazi se grb općine obostrano obrubljen zlatno žutom suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, 
trakom. povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim 
Omjer dužine i širine zastave je 2 : 1. jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da 
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postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta 
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili 
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili 
Općinskog vijeća. službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički 

organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s 
Članak 13. posebnim zakonom.

Sporazum o suradnji općine Stara Gradiška i općine ili Odluku o obavljanju poslova na način propisan u 
grada druge države objavljuje se u «Službenom stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, 
vjesniku Brodsko-posavske županije». temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom 

organiziranju poslova kojim se uređuju međusobni 
odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

V  SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 17.

Članak 14. Općinsko vijeće općine Stara Gradiška može 
Općina Stara Gradiška samostalna je u odlučivanju u posebnom odlukom pojedine  poslove iz  
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s samoupravnog djelokruga općine, čije je obavljanje 
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe od šireg interesa za građane na području više jedinica 
samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela općine lokalne samouprave prenijeti na Brodsko-posavsku 
Stara Gradiška. županiju, u skladu s njezinim Statutom.

Članak 15.
Općina Stara Gradiška u samoupravnom djelokrugu VI.  NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se GRAĐANA U ODLUČIVANJU 
neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu 
Ustavom i zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to Članak 18.
osobito poslove koji se odnose na: Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o 
- uređenje naselja i stanovanje, lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i 
- prostorno i urbanističko planiranje, zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci, Članak 19 .
- socijalnu skrb, Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu 
- odgoj i osnovno obrazovanje, općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja 
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, stanovnika o promjeni područja općine kao i o drugim 
- zaštitu potrošača, pitanjima određenim zakonom. 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju 
- protupožarnu i civilnu zaštitu, referenduma  iz stavka 1. ovog članka može, temeljem 
- promet na svom području, odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina 
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 
Općina Stara Gradiška obavlja poslove iz polovina mjesnih odbora na području općine i 20% 
samoupravnog djelokruga sukladno posebnim birača upisanih u  popis birača općine.
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz 
stavka 1. ovog članka. Članak 20.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se Referendum se može raspisati radi razrješenja 
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i općinskog općinskog načelnika i njegovog  zamjenika u slučaju :
načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. - kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog 

vijeća,
Članak 16. - kada svojim radom prouzroče općini Stara 

Općina Stara Gradiška može organizirati obavljanje Gradiška znatnu materijalnu štetu, odnosno 
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štetu u iznosu od 1% od Proračuna općine Članak 24.
Stara Gradiška u tekućoj godini. Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz 

članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko 
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju vijeće.
referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati 
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Članak 25.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan Postupak provođenja referenduma i odluke donijete 
od vijećnika. na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih 
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave 
razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
može dati i 20% birača upisanih u popis birača općine samoupravu. 
Stara Gradiška. Prijedlog mora biti predan u pisanom 
obliku i potpisan od birača. Članak 26.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova 
razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz 
prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata djelokruga općine kao i o drugim pitanjima određenim 

 općinskog načelnika i njegovog zamjenika. zakonom.
Ako na referendumu nije donesena odluka o Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog 
razrješenju općinskog načelnika i njegovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog 
zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije vijeća i općinski načelnik.
proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz 
prethodnog referenduma. stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana 

zaprimanja prijedloga.
Članak 21. Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja 

Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana, te 
prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog  za Članak 27.
raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u 
sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog 
je dužno  dati odgovor podnositeljima najkasnije u vijeća.
roku od tri mjeseca od prijema prijedloga. Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana 

potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u 
Članak 22. popis birača mjesnog odbora za čije područje je 

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela sazvan zbor građana.
koje raspisuje referendum, područje za koje se Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a 
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će 
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima Članak 28.
se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću 
pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će donošenje određenog akta ili rješavanja određenog 
birači odlučivati, te dan održavanja referenduma. pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. 
Članak 23. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji 10% birača upisanih u popis birača općine.
imaju prebivalište na području  općine Stara Gradiška, Općinsko vi jeće  dužno je  dat i  odgovor  
odnosno na području za koje se raspisuje referendum i podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od 
upisani su u popis birača. prijema prijedloga.
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Članak 29. - Proračun i odluku o izvršenju Proračuna,
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi - godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,
predstavke i pritužbe na rad tijela općine Stara - odluku o privremenom financiranju
Gradiška kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela, te - odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im nekretnina čija ukupna vrijednost   prelazi 
se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih 
izvršavanja svojih građanskih dužnosti. u godini koja prethodi godini u kojoj se 
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela općine odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
Stara Gradiška, odnosno pročelnik Jedinstvenog nekretnina, odnosno čija je pojedinačna 
upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,
od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. - odluku o promjeni granice općine Stara 
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava Gradiška,
se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem - uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog 
sandučića za predstavke i pritužbe, te neposrednim upravnog odjela,
komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela - osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 
općine Stara Gradiška.. društva i druge pravne osobe, za obavljanje 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i 
drugih djelatnosti od interesa za  općinu, 

VII. TIJELA  OPĆINE STARA GRADIŠKA - daje prethodne suglasnosti na statute  
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 

Članak 30. osnivanju nije drugačije propisano,
Tijela općine Stara Gradiška su Općinsko vijeće i  - donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 
općinski načelnik. suradnji s drugim jedinicama lokalne  
 samouprave, u skladu s općim aktom i 
1.Općinsko vijeće zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,
Članak 31. - 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  

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo potpredsjednike Općinskog vijeća,  
lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u - bira i razrješava predsjednike i članove radnih 
okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge tijela Općinskog vijeća,
poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim - odlučuje o pokroviteljstvu,
Statutom. - donosi odluku o kriterijima, načinu i 
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno postupku za dodjelu javnih priznanja i 
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz dodjeljuje javna priznanja, 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se - imenuje i razrješava i druge osobe određene 
odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog zakonom, ovim Statutom i posebnim 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a odlukama Općinskog vijeća,
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog - donosi odluke i druge opće akte koji su mu 
načelnika. s t a v l j e n i  u  d j e l o k r u g  z a k o n o m  i  
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka podzakonskim aktima.
ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće 
obavlja Općinsko vijeće. Članak 33.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog 
Članak 32. potpredsjednika.

Općinsko vijeće donosi: Funkcija predsjednika i potpredsjednika Vijeća je 
- Statut općine, počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. 
- Poslovnik o radu, Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu 
- odluku o uvjetima, načinu i postupku troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
općine,
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Članak 34. 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 trajanju 

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

propisani postupak, Stara Gradiška, 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 općinskog Članak 39.

načelnika, Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati 
- brine se o zaštiti prava vijećnika, obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona 
- obavlja i druge poslove određene zakonom i nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, 

Poslovnikom Općinskog vijeća. mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje 
zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Članak 35. Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik 
Općinsko vijeće čini 11 vijećnika. nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako 
Općinsko vijeće može imati i više od 11 vijećnika ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog 
je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća vijeća u roku od osam dana od dana prestanka 
zastupljenost srpske nacionalne manjine u obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata 
Općinskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog 
pravima nacionalnih manjina. zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti 
Članak 36. vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Pripadnicima srpske nacionalne manjine jamči se 
zastupljenost u Općinskom vijeću jednim članom. Članak 40.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
Članak 37. - sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine. - raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
vijećnik ne prima plaću. - predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi 
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s prijedloge akata i podnositi amandmane na 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. prijedloge akata,
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. - postavljati pitanja iz djelokruga rada 

Općinskog vijeća,
Članak 38. - postavljati pitanja općinskom načelniku i 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji zamjeniku općinskog načelnika,
je izabran: - sudjelovati na sjednicama radnih tijela 
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u 

najkasnije tri dana prije zakazanog radnim tijelima kojih je član i glasovati,
održavanja sjednice Općinskog vijeća i - tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje 
ovjerena kod javnog bilježnika najranije dužnosti vijećnika, od tijela općine, te u svezi 
osam dana prije podnošenja iste, s tim koristiti njihove stručne i tehničke 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom usluge.
oduzeta, odnosno ograničena poslovna 
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Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu - razmatra prijedloge odluka i drugih općih 
odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu 
radu Općinskog vijeća. njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim 
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade 
tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom 
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. vijeću,
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena - obavlja i druge poslove određene ovim 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Statutom.
Općinskog vijeća. 

Članak 45.
Članak 41. Mandatna komisija:

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje - na konstituirajućoj sjednici obavještava 
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, Općinsko vijeće o provedenim izborima za 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, Općinsko vijeće i imenima izabranih 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijećnika, temeljem objavljenih rezultata 
vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, nadležnog izbornog povjerenstva o 
način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, provedenim izborima,
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na - obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 
sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad ostavkama na vijećničku dužnost, te o 
Općinskog vijeća. zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 

počinju obavljati vijećničku dužnost,
1.1.  Radna tijela - obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 

mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika 
Članak 42. koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 

Radna tijela Općinskog vijeća su: dužnost,
- Komisija za izbor i imenovanja, - obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu mirovanja mandata vijećnika,

djelatnost, - obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
- Mandatna komisija. mandata kada se ispune zakonom predviđeni 

uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su 
Članak 43. ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 

Komisija za izbor i imenovanja predlaže: zamjeniku vijećnika. 
- izbor  i  razr ješenje  predsjednika i  

potpredsjednika Općinskog vijeća, Članak 46.
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim 

Općinskog vijeća, Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna 
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz 

određenih ovim Statutom i drugim odlukama djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga 
Općinskog vijeća, odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u 

- propise  o primanjima vijećnika, te naknade svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog 
troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeća.
vijeću. Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih 

tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama. 
Članak 44.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost: 2. Općinski  načelnik
- predlaže Statut općine i Poslovnik Općinskog 

vijeća, Članak 47.
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne 

Statuta općine, odnosno Poslovnika vlasti općine.
Općinskog vijeća, Mandat općinskog načelnika traje  četiri godine
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U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik: - obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  
- priprema prijedloge općih akata, mjesnih odbora,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata - obavlja i druge poslove predviđene ovim 

Općinskog vijeća Statutom i drugim propisima.
- utvrđuje prijedlog Proračuna općine i Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće 

izvršenja Proračuna, o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. 
- upravlja nekretninama, pokretninama i alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za 

imovinskim pravima u vlasništvu općine u prethodno izvještajno razdoblje.
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim 
aktom Općinskog vijeća, Članak 48.

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 
nekretnina općine Stara Gradiška čija zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih 
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u tijela općine.
godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i Članak 49.
nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
je stjecanje i otuđivanje planirano u polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka 
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac 
propisima, prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-

- upravlja prihodima i rashodima općine, lipanj tekuće godine.
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. 

na računu Proračuna općine, ovog članka, od općinskog načelnika tražiti izvješće o 
- odlučuje o davanju suglasnosti  za pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

zaduživanje pravnim osobama u većinskom Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz 
izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana 
davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova primitka zahtjeva. 
kojih je osnivač općina, Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od općinskog 

- donosi pravilnik o unutarnjem redu načelnika  izvješće o bitno podudarnom pitanju prije 
Jedinstvenog upravnog odjela općine, proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog 

- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje izvješća o istom pitanju.
službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog Članak 50.
upravnog odjela, Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

- utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni samoupravnog djelokruga općine:
upravni odjel općine, -ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog 

- redlaže izradu prostornog plana kao i njegove vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili 
izmjene i dopune na temelju obrazloženih i drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku 
argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko 
osoba, vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan u roku od 

- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog osam dana o tome obavijestiti  predstojnika ureda 
odjela i službi općine u obavljanju poslova iz državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, te 
samoupravnog djelokruga općine, odnosno čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za 
poslova državne uprave, ako su preneseni nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne 
općini, samouprave,

- nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela i -ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora 
službi u samoupravnom djelokrugu i ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, 
poslovima državne uprave, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća. 

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 
drugi ovlašteni predlagatelji,
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Članak 51. Ako na referendumu bude donesena odluka o 
Općinski načelnik ima jednog zamjenika, koji razrješenju općinskog načelnika i njegovog 
zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže zamjenika, mandat im prestaje danom objave 
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske 
svoje dužnosti. imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za 

obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog 
Članak 52. načelnika.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova 
iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne 
prestaje odgovornost za njihovo obavljanje. VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA 
Zamjenik  općinskog načelnika je u slučaju iz stavka SRPSKE NACIONALNE MANJINE
1. ovog članka dužan pridržavati se uputa općinskog 
načelnika. Članak 56.

Pripadnici srpske nacionalne manjine u općini Stara 
Članak 53. Gradiška sudjeluju u javnom životu i upravljanju 

Općinski načelnik i njegov  zamjenik odlučit će hoće lokalnim poslovima putem Vijeća nacionalne 
li dužnosti na koje su izabrani obavljati profesionalno. manjine. 
Općinski načelnik i njegov zamjenik dužni su u roku 
od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu Članak 57.
obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu općine o Vijeće srpske nacionalne manjine u općini Stara 
tome hoće li dužnost obavljati  profesionalno. Gradiška ima pravo:

- predlagati tijelima općine Stara Gradiška 
Članak 54. mjere za unapređivanje položaja srpske 

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku  mandat nacionalne manjine u općini Stara Gradiška, 
prestaje po sili zakona: uključujući davanje prijedloga općih akata 
- danom podnošenja ostavke, kojima se uređuju pitanja od značaja za 
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju nacionalnu manjinu;

poslovne sposobnosti, - isticati kandidate za dužnosti u tijelima Stara 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom Gradiška;

je osuđen radi počinjenja kaznenog djela - biti obaviješteno o svakom pitanju o kome će 
protiv slobode i prava čovjeka i građanina, raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a 
Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih tiče se položaja nacionalne manjine;
međunarodnim pravom, Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 

- danom odjave prebivališta s područja općine 1.  uredit će se Poslovnikom Općinskog vijeća općine 
Stara Gradiška, Stara Gradiška.

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću. Članak 58.
Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga 
Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog općih akata od Vijeća srpske nacionalne manjine, 
načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za osnovanog za područje općine Stara Gradiška, 
novog općinskog načelnika. zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se 
Ako  mandat općinskog načelnika prestane u godini u uređuju prava i slobode srpske nacionalne manjine.
kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog  
održavanja, dužnost općinskog načelnika do kraja Članak 59.
mandata obavlja zamjenik. Na području općine Stara Gradiška, pripadnici 

nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati 
Članak 55. simbole i zastave nacionalne manjine. 

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu 
razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom Republike Hrvatske i zastavu općine Stara Gradiška 
člankom 20. ovog Statuta. isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna 
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manjina ima sjedište  i u svečanim prigodama Članak 65.
značajnim za nacionalnu manjinu. Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog 

djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje 
Članak 60. poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom 

Vijeće srpske nacionalne manjine može u službene načelniku.
svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje 
nacionalne manjine  i to: Članak 66.
- u sastavu svojih pečata i žigova Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, 
- u natpisnim pločama na poslovnim zgradama osiguravaju se u Proračunu općine Stara Gradiška, 

u kojima imaju sjedište, te u službenim i Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa 
svečanim prostorijama zakonom.

- u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 61. IX. JAVNE SLUŽBE
U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu 
može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma Članak 67.
nacionalne manjine. Općina Stara Gradiška u okviru samoupravnog 
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se 
manjine, obvezatno se izvodi himna Republike zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na 
Hrvatske. području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, 
 za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna 

Članak 62. služba. 
Općina Stara Gradiška, u skladu s mogućnostima, 
financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje Članak 68.
osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi Općina Stara Gradiška osigurava obavljanje  
očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta. djelatnosti iz članka 67. ovog Statuta osnivanjem 
Općina Stara Gradiška osigurava sredstva za rad trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih 
Vijeća srpske nacionalne manjine. osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima općina Stara 
Gradiška ima udjele ili dionice općinski načelnik je 

VIII. UPRAVNA TIJELA član skupštine društva. 
Obavljanje određenih djelatnosti općina Stara 

Članak 63. Gradiška može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim 
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga osobama temeljem ugovora o koncesiji.
općine Stara Gradiška, utvrđenih zakonom i ovim 
Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji 
su zakonom prenijeti na općinu, ustrojava se X. MJESNA SAMOUPRAVA
Jedinstveni upravni odjel.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Članak 69.
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. Na području općine Stara Gradiška osnivaju se mjesni 
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi 
kojeg  na temelju javnog natječaja imenuje općinski ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u 
načelnik. odlučivanju o lokalnim poslovima. 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više 
Članak 64. međusobno povezanih manjih naselja, na način i po 

Jedinstveni upravni odjel u okviru djelokruga postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i 
utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se 
nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela 
općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta mjesnog odbora.
poduzima propisane mjere. Mjesni odbor je pravna osoba.
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Članak 70. područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na 
Mjesni odbori na području općine Stara Gradiška su: neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na 
-Mjesni odbor Donji Varoš i Pivare, vrijeme od četiri godine.
-Mjesni odbor Gornji Varoš, Izbornu jedinicu za izbor članova Vijeća  mjesnog 
-Mjesni odbor Gređani, odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
-Mjesni odbor Novi Varoš, Postupak izbora Vijeća mjesnog uređuje se posebnom 
-Mjesni odbor Stara Gradiška, odlukom Općinskog vijeća  uz shodnu  primjenjuju 
-Mjesni odbor Uskoci. odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova 
Područje i granice mjesnih odbora određuju se predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
posebnom odlukom Općinskog vijeća  i prikazuju se  
na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio, te Članak 76.
odluke. Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje 

općinski načelnik u roku od 60 dana od dana 
Članak 71. donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mjesnog odbora, odnosno u roku od 30 dana  od dana 
može dati 20 % građana upisanih u popis birača za isteka mandata ili raspuštanja Vijeća mjesnog odbora.
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može 
odbora, organizacije i udruženja građana, te općinski proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju Članak 77.
građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 
se dostavlja u pisanom obliku općinskom načelniku. predsjednika, 5 članova.

Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran 
Članak 72. hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji 

Općinski načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka ima prebivalište na području mjesnog odbora.
prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na 
način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Članak 78.
Statutom. Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz 
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri 
podnesen na propisani način i  po propisanom godine.
postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj 
roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora. 
mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Članak 79.
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog 
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga. odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom 

radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja 
Članak 73. druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i 

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.
podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog 
odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila Članak 80.
mjesnog odbora, te zadaci i izvori financiranja Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, 
mjesnog odbora. osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja 

mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih 
Članak 74. akcija kojima se poboljšava komunalni standard 

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o 
predsjednik Vijeća mjesnog odbora. poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba 

građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, 
Članak 75. športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s 

Broj:  14Strana:  2110 »SLUŽBENI  VJESNIK«



Članak 81. XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE 
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način STARA GRADIŠKA
konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća mjesnog odbora, 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova Članak 87.
Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 
predsjednika Vijeća mjesnog odbora, način koja pripadaju općini Stara Gradiška, čine imovinu 
odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad općine Stara Gradiška.
mjesnog odbora.

Članak 88.
Članak 82. Imovinom općine upravljaju općinski načelnik i 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta 
dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje pažnjom dobrog domaćina.
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće. Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom 

općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja 
Članak 83. imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o 

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga nekretninama u vlasništvu općine.
za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može 
sazivati zborove građana. Članak 89.
Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili Općina Stara Gradiška ima  prihode kojima u okviru 
član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće. svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi općine Stara Gradiška su:
Članak 84. - općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim 
odbora  obavlja Jedinstveni upravni odjel općine na odluka Općinskog vijeća,
način propisan općim aktom kojim se uređuje - prihodi od stvari u vlasništvu  općine i 
ustrojstvo i način rada Jedinstvenog upravnog odjela imovinskih prava,
općine. - prihod od  trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu općine, odnosno u 
Članak 85. kojima općina ima udjele ili dionice,

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog - prihodi od koncesija,
odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski - novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 
načelnik. prekršaje koje propiše općina Stara Gradiška 
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka u skladu sa zakonom,
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno - udio u zajedničkim porezima s Brodsko-
pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za posavskom županijom i Republikom 
koje se traži  promjena područja. Hrvatskom, 

- sredstva pomoći i dotacije Republike 
Članak 86. Hrvatske predviđena u Državnom proračunu, 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora - drugi prihodi određeni zakonom.
obavlja općinski načelnik.
Općinski načelnik može u postupku provođenja Članak 90.
nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni 
raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo iznosi izdataka i drugih plaćanja općine Stara 
krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne Gradiška iskazuju se u Proračunu općine Stara 
izvršava povjerene mu poslove. Gradiška.
 Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti 

raspoređeni u Proračunu i iskazni po izvorima iz kojih 
potječu.
Svi izdaci Proračuna moraju biti utvrđeni u Proračunu 
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i uravnoteženi s prihodima i primicima. kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom 
Općinskog vijeća.

Članak 91.
Proračun općine Stara Gradiška i odluka o izvršenju Članak 97.
Proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i 
godinu za koju je donesen. preporuke. 
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, 
koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 98.
Članak 92. Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz 

Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću članka 95. ovog Statuta, na način i u postupku 
proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad 
zakonom. zakonitošću rada upravnih tijela. 
Ukoliko se  Proračun za sljedeću proračunsku godinu 
ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće Članak 99.
donosi odluku o privremenom financiranju na način i Jedinstveni upravni odjel općine u izvršavanju općih 
postupku propisanim zakonom i to najduže za akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte 
razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim 

interesima fizičkih i pravnih osoba.
Članak 93. Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
primici ili povećaju izdaci utvrđeni Proračunom, Brodsko-posavske  županije.
Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
Uravnoteženje Proračuna provodi se izmjenama i postupku i drugih propisa.
dopunama Proračuna po postupku propisnom za U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
donošenje Proračuna. pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 

odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, 
Članak 94. povjerene javne ovlasti.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine 
nadzire Općinsko vijeće. Članak 100.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza 
proračunskih sredstava općine nadzire Ministarstvo gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u 
financija. skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja 
pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, 

XII. AKTI OPĆINE obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od 
strane pravnih osoba kojima je općina Stara Gradiška 

Članak 95. osnivač.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i 
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, 
Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenju  Proračuna, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 

 
odluke i druge opće akte i zaključke. osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije 
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može 
akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pokrenuti upravni spor.
pojedinačnim stvarima.

Članak 101.
Članak 96. Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća 

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured 
donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i 
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nadležna središnja tijela državne uprave, svako u XIV. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
svojem djelokrugu. 

Članak 106.
Članak 102. Način djelovanja općinskog načelnika i zamjenika 

Detaljnije odredbe o aktima općine Stara Gradiška i općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti 
postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom uređen je posebnim zakonom. 
Općinskog vijeća .

Članak 103. Članak 107.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se 
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne 
Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, vlasti, te uređuje sprječavanje 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. XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 108.
XIII. JAVNOST RADA Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna 

trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik 
Članak 104. i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i djelatnost Općinskog vijeća.
Jedinstvenog upravnog odjela općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s predsjedniku Općinskog vijeća.
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 
odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj 

Članak 105. promjeni Statuta.
Javnost rada Općinskog  vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica, Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese 
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj 

oblicima javnog priopćavanja, promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na 
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest 

službenom glasilu Brodsko-posavske mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
županije.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se: Članak 109.
- održavanjem konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta 

oblicima javnog priopćavanja, općine Stara Gradiška  i zakona, uskladit će se  s 
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje 

službenom glasilu Brodsko-posavske pojedino područje u zakonom propisanom roku. 
županije

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela općine 
osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i Članak 110.
drugim oblicima javnog priopćavanja. Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.
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Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut 
općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 11/01, 4/03 i 3/06)).

Klasa: 012-03/09-01/01
Ur.br.2178/24-03-09-1
Stara Gradiška, 22. rujna 2009.god.         

Predsjednik 
Općinskog  vijeća:
Josip Valentić, v.r.

I.

U  Odbor  za  Statut,  Poslovnik  i  propise  
biraju  se:

1. Roberta  Šišić, dr.med.,  za  predsjednika

- za  članove
1. Mihajlo  Matokanović
2. Nikola  Smočilac

II.

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

15. Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  021-05-02/09-01/13
Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  Urbroj: 2178/24-03-09-1

Stara  Gradiška  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Stara  Gradiška,  22.  rujna  2009.  godine
posavske  županije"  br.  11/01,  4/03  i  3/06),  
Općinsko  vijeće  općine  Stara  Gradiška  na  svojoj  Predsjednik
2.  sjednici  održanoj  22.  rujna  2009.  godine,  Općinskog  vijeća
donijelo  je Josip   Valentić, v.r.

RJEŠENJE

o  izboru  predsjednika  i  članova  Odbora  za  
Statut,  Poslovnik  i  propise
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36. III

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

proačunu  ("NN"  broj  96/03),  Općinsko  vijeće  manjak  prihoda  i  primitaka.
općine  Vrpolje  na  4.  sjednici  održanoj  25. 9. 2009.  
godine  donijelo  je Ostvareni  prihodi  i  primici 2.262.618 kn

Izvršeni  rashodi  i  izdaci 2.878.522 kn
POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ

Manjak  prihoda  i  primitaka    615.904 kn
o  izvršenju  Proračuna  općine  Vrpolje  za  

razdoblje  od  1.  siječnja - 30.  lipnja  
2009.  godine IV

Stanje  novčanih  sredstava  na  žiro  računu  
OPĆI  DIO na  dan  1. 1. 2009.  odine  bilo  je  574.517,23 kn,  a  

na  dan  30. 6. 2009.  godine  iznosilo  je  24.282.42 
I kn.

Proračun  općine  Vrpolje  za  2009.  godinu  
planiran  je  u  iznosu  11.822.400 kn. V

Prihodi  Proračuna  općine  Vrpolje  u  
razdoblju  od  1. 1. - 30. 6. 2009.  ostvareni  su  u  Općina  Vrpolje  nije  primala  niti  davala  
iznosu  od  2.262.618 kn. zajmove  u  2009.  godini.

II
VI

Ukupni  rashodi  izvršeni  na  teret  Proračuna  
u  izvještajnom  razdoblju  iznosili  su  2.878.522kn. Nenaplaćena  potraživanja  na  dan  30.  

OPĆINA  VRPOLJE
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lipnja  2009.  godine  iznose  738.623,81 kn,  a  POSEBNI  DIO
odnose  se  na:

VIII
- potraživanja  od  zakupa  i  iznajmljivanja  

imovine 44.709,90 Posebni  dio  godišnjeg  izvještaja  općine  
- potraživanja  za  poreze 228.137,72 Vrpolje  za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  30.  lipnja  
- potraživanja  za  koncesije  za  obavljanje  2009.  godine  sadrži  rashode  i  izdatke  izvršene  po  

komunalnih  djelatnosti 11.590,88 korisnicima  i  nositeljima  sredstava  po  osobnim  i  
- potraživanja  za  komunalni  doprinos posebnim  namjenama.

64.874,35
- potraživanja  za  komunalnu  naknadu

327.785,36 IX
- potraživanja  za  plinsku  mrežu - 

sufinanciranje  građana 61.366,73 Godišnji  obračun  Proračuna  općine  
- potraživanja  za  više  skinuto  ovrhom HSS Vrpolje  zajedno  s  usporednim  pregledom  

158,87 planiranih  i  ostvarenih  prihoda  i  primitaka  i  
rashoda  i  izdataka  bit  će  objavljen  u  "Službenom  

738.623,81 vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
VII OPĆINE  VRPOLJE

Stanje  nepodmirenih  obveza  na  dan  30.  Klasa  :  021-05/09-01/06
lipnja  2009.  godine  u  iznosu  do  1.613.722,30 kn  Urbroj:  2178/11-01/09-3
odnosi  se  na  kreditno  zaduženje  i  kamate  za  Vrpolje,  25.  rujna  2009. g.
Sušionicu  Vrpolje  gdje  je  općina  suosnivač  sa  
5,85%  i  za nepodmirene  obveze  prema  Predsjednik
dobavljačima. Općinskog  vijeća

Ivan  Pralas, v.r.
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37. B. Raspoloživih  sredstava  iz  prethodnih
godina 
(Višak  prihoda  i  rezerviranja)

Na  temelju  članka  36.  stavak  1.  Zakona  o  
proračunu  ("Narodne  novine"  br.  96/03),  Općinsko  Raspoloživa  sredstva  iz
vijeće  općine  Vrpolje  na  svojoj  4.  sjednici  prethodnih  godina   0,00
održanoj  25.  rujna  2009.  godine  donijelo  je

ODLUKU C. Račun  zaduživanja/Financiranja

o  izmjeni  i  dopuni  Proračuna Primici  od  financijske
općine  Vrpolje  za  2009.  godinu imovine  i  zaduživanja   0,00

Izdaci  za  financijsku  imovinu
I OPĆI  DIO i  otplate  zajmova

Neto  zaduživanje/Financiranje   0,00
Članak  1.

Višak/Manjak+Raspoloživa
Proračun  općine  Vrpolje  za  2009.  godinu  sredstva  iz  prethodnih

sastoji  se  od: godina+Neto  zaduživanje/
Financiranje   0,00

A. Računa  prihoda  i  rashoda

Prihodi 7.017.400,00 Članak  2.
Prihodi  od  prodaje
nefinancijske  imovine      35.000,00 Prihodi  i  rashodi  Proračuna  po  grupama,  

utvrđuju  se  u  Bilanci  prihoda  i  rashora  za  2009.  
Rashodi 3.417.000,00 godinu.
Rashodi  za Posebni  dio  Proračuna  predstavlja  prikaz  
nefinancijsku  imovinu 3.635.000,00 izdataka  po  osnovnim  i  potanjim  namjenama.

Prihodi  i  rashodi  u  Bilanci,  te  izdaci  u  
Razlika - Višak/Manjak  0,00 posebnom  dijelu  Proračuna  povećavaju  se,  

odnosno  smanjuju  kako  slijedi:
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Članak  4. Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Procjena  ugroženosti  stanovništva,  
donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1.  siječnja  materijalnih  i  kulturnih  dobara  općine  Vrpolje  
2009.  godine  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  sastavni  je  dio  ovog  Zaključka,  ali  nije  predmet  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". objave.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRPOLJE Članak  3.

Klasa  :  021-05/09-01/06 Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  osmog  
Urbroj:  2178/11-01/09-4 dana  od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  
Vrpolje,  25. 9. 2009. g. vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Predsjednik OPĆINSKO  VIJEĆE
Općinskog  vijeća OPĆINE  VRPOLJE

Ivan  Pralas, v.r.
Klasa  :  021-05/09-01/06
Urbroj:  2178/11-01/09-1
Vrpolje,  25. 9. 2009. g.

Predsjednik
38. Općinskog  vijeća

Ivan  Pralas, v.r.

Na  temelju  članka  28.  i  29. b  Zakona  o  
zaštiti  i  spašavanju  ("Narodne  novine"  br.  174/04,  
79/07  i  38/09)  i  članka  31.  Statuta  općine  Vrpolje  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
9/09),  Općinsko  vijeće  općine  Vrpolje  na  4.  
sjednici  održanoj  25.  rujna  2009.  godine,  donijelo  39.
je

ZAKLJUČAK Na  temelju  članka  31.  Statuta  općine  
Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

o  usvajanju  Procjene  ugroženosti  stanovništva,  županije"  br.  9/09),  Općinsko  vijeće  općine  
materijalnih  i  kutlurnih  dobara  općine  Vrpolje  na  4.  sjednici  održanoj  25.  rujna  2009.  

Vrpolje godine,  donijelo  je

ODLUKU
Članak  1.

o  imenovanju  Komisije  za  popis  dugotrajne  
Općinsko  vijeće  općine  Vrpolje  usvaja  imovine,  sitnog  inventara,  novčanih  sredstava,  

Procjenu  ugroženosti  stanovništva,  materijalnih  i  te  obveza  i  potraživanja  općine  Vrpolje
kulturnih  dobara  za  područje  općine  Vrpolje  koju  
je  izradila  tvrtka  IN  KONZALTING  d.o.o.,  
Slavonski  Brod,  Baranjska  18,  a  na  koje  je  Članak  1.
suglasnost  dala  Državna  uprava  za  zaštitu  i  
spašavanje  (Klasa: 810-03/09-01/65,  Urbroj:543- Ovom  Odlukom  imenuje  se  Komisija  za  
01-06-02-09-2)  od  4.  rujna  2009.  godine. popis  dugotrajne  imovine,  sitnog  inventara,  
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novčanih  sredstava,  obveza  i  potraživanja  općine  40.
Vrpolje  u  sastavu:

1. Ivan  Pralas,  za  predsjednika Na  temelju  članka  84.  Zakona  o  
2. Nada  Funarić,  član prostornom  uređenju  i  gradnji  ("Narodne  novine"  
3. Joža  Biščanić,  član br. 76/07  i  38/09)  i  članka  46.  Statuta  općine  

Vrpolje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  9/09),  načelnica  općine  Vrpolje  29.  

Članak  2. rujna  2009.  godine  donosi

Sa  stanjem  31.  prosinca  2009.  godine  ZAKLJUČAK
obavit  će  se  popis  dugotrajne  imovine,  sitnog  
inventara,  novčanih  sredstava,  te obveza  i  o  utvrđivanju  Prijedloga  izmjena  i  dopuna  
potraživanja  općine  Vrpolje. Prostornog  plana  uređenja  općine  Vrpolje

Članak  3. Članak  1.

Uz  članove  Komisije  pri  popisu  inventara  Na  temelju  Izvješća  o  prethodnoj  raspravi  
u  pojedinom  mjestu  prisustvovat  će  i  predsjednik  i  Nacrta  prijedloga  plana  utvrđuje  se  Prijedlog  
mjesnog  odbora. izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana  uređenja  

općine  Vrpolje  (PPUO),  koji  se  sastoji  od  
tekstualnog  i  grafičkog  dijela,  te  sažetka  za  

Članak  4. javnost,  a  sastavni  je  dio  ovog  Zaključka.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
od  dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Članak  2.
Brodsko-posavske  županije".

Prijedlog  izmjena  i  dopuna  Prostornog  
OPĆINSKO  VIJEĆE plana  uređenja  općine  Vrpolje  upućuje  se  na  
OPĆINE  VRPOLJE javnu  raspravu  sukladno  važećem  Zakonu.

Klasa  :  021-05/09-01/06
Urbroj:  2178/11-01/09-2 Članak  3.
Vrpolje,  25. 9. 2009. g.

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
Predsjednik donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Općinskog  vijeća Brodsko-posavske  županije".
Ivan  Pralas, v.r.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRPOLJE

Klasa  :  350-01/09-01/08
Urbroj:  2178/11-01/09-1
Vrpolje,  29.rujna. 2009. g.

Načelnica  
općine  Vrpolje

Ankica  Zmaić, v.r.
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Izdaje  Stručna  služba  za  poslove Županijske  skupštine  i  Županijskog  poglavarstva.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "LASICA" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod
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