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- akti  župana: II.

U  izvršavanju  svoje  uloge  kroz  stadije  
177. pandemije  i  međupandemijskog  razdoblja  

Županijski  stožer  obavlja  sve  poslove  utvrđene  
Nacionalnim  planom.

Na  temelju  članka  56.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije"  br.  10/09),  župan  Brodsko-
posavske  županije  donio  je  13.  studenoga  2009. III.

RJEŠENJE Županijski  stožer  čine  predsjednik  i  osam  
članova.

o  osnivanju  Stožera  zdravstva  
Brodsko-posavske  županije  i  imenovanju  U  Županijski  stožer  imenuju  se:

njegovih  članova
1. Ružica  Vidaković,  oec., zamjenica  župana,
2. Milan  Bitunjac, dr.med.,  ravnatelj  Opće  

I. bolnice  "Dr.  Josip  Benčević",  Slavonski  
Brod,

Radi  osiguravanja  provedbe  preporuka  3. dr.sc.  Zoran  Jukić, dr.med.,  v.d.  ravnatelja  
Kriznog  stožera  Ministarstva  zdravstva  i  socijalne  Opće  bolnice  Nova  Gradiška,
skrbi  u  provedbi  aktivnosti  Nacionalnog  plana  4. Nenad  Pandak, dr.med.,  rukovoditelj  
pripremljenosti  za  pandemiju  gripe  za  razdoblje  Odjela  za  infektologiju  u  Općoj  bolnici  
2009.-2011.  godine  u  Brodsko-posavskoj  županiji  "Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod,
osniva  se  Stožer  zdravstva  kao  posebno  radno  5. Ante  Cvitković, dr.med.,  ravnatelj  Zavoda  
tijelo  župana. za  javno  zdravstvo  Brodsko-posavske  

županije,
6. Ivica  Tečer, dipl.oec.,  ravnatelj  Doma  

zdravlja  Slavonski  Brod,

ŽUPANIJA



7. mr.ph.  Marija  Stepić,  ravnateljica  V.
zdravstvene  ustanove  Ljekarna  Slavonski  
Brod, Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

8. Branka  Bardak, dr.med.,  voditeljica  Hitne  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
medicinske  pomoći  Slavonski  Brod, Brodsko-posavske  županije".

9. Mira  Božićević-Radaković, dr.med.,  
voditeljica  Hitne  medicinske  pomoći  Nova  
Gradiška. Klasa  :  023-01/09-01/302

Urbroj:  2178/1-11-01/09-1
Slavonski  Brod,  13.  studenoga  2009.

IV.
Župan

Stručne,  administrativne,  tehničke  i  druge  Brodsko-posavske  županije
poslove  za  Županijski  stožer  organizira  i  obavlja  Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.
tajnik  Županijskog  stožera  kojeg  imenuje  Stožer,  
te  Stručna  služba  Zavoda  za  javno  zdravstvo  
Brodsko-posavske  županije.
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- akti  Vijeća:

109.

neposredno ostvaruju potrebe građana (uređenje 
naselja i stanovanja, urbanističko planiranje, briga o 
djeci, socijalna skrb, odgoj i obrazovanje, 
komunalna, gospodarska i druga djelatnost).

Na temelju članka 36. Statuta grada II.
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br.6/09) a u svezi članka 37. U okviru samoupravnog djelokruga, Gradsko vijeće 
Poslovnika Gradskog vijeća ("Službeni vjesnik će tijekom godine pratiti i odlučivati o pitanjima 
Brodsko-posavske županije" br. 6/09), Gradsko daljnjeg razvoja i unapređenja lokalne samouprave, 
vijeće je na svojoj 6. sjednici održanoj  12. studenoga te normativno regulirati pravna, ekonomska i druga 
2009. godine donijelo pitanja, bitna za kvalitetno i efikasno izvršavanje 

svih zadaća koje zakon stavlja pred lokalnu 
PROGRAM RADA samoupravu.

Gradskog  vijeća III.
za 2010. godinu

U cilju što kvalitetnijeg ostvarenja uloge grada 
Slavonskog Broda u okviru lokalne samouprave u 

OPĆE ODREDBE Republici Hrvatskoj, grad Slavonski Brod će putem 
I. svog predstavničkog tijela nastojati biti aktivan 

čimbenik i ostvarivati dobru suradnju sa svojim 
Ovim Programom rada okvirno se utvrđuju izvršnim tijelom  gradonačelnikom, Brodsko-
aktivnosti Gradskog vijeća u 2010. godini, vezano za posavskom županijom i Hrvatskim saborom putem 
ostvarenje njegovih zadaća iz samoupravnog saborskih zastupnika i drugih relevantnih institucija, 
djelokruga propisanih Zakonom o lokalnoj i političkim strankama, te svim drugim osobama za 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom grada koje procjeni da suradnja može dati određene 
Slavonskog Broda i drugim propisima, a osobito u rezultate od interesa za grad Slavonski Brod.
odnosu na poslove: lokalnog značaja kojima se 

GRAD
SLAVONSKI  BROD
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Ostvarujući svoju funkciju nadzora ukupnog 2. ODLUKA O NABAVCI 
materijalnog i financijskog poslovanja grada PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 
Slavonskog Broda, poduzimat će sve mjere i IMOVINE I DODATNA ULAGANJA 
aktivnosti za zakonito i ispravno trošenje NA NEFINANCIJSKU IMOVINU U 
Proračunskih sredstava. OSNOVNOM ŠKOLSTVU GRADA 

SLAVONSKOG BRODA

IV. Temeljem Vladine odluke o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

Gradsko vijeće će svoje djelovanje nastojati što minimalnog standarda javnih potreba osnovnog 
vjerodostojnije približiti građanima putem medija, školstva u 2010. godini Gradsko vijeće donosi 
web stranice i drugih oblika informiranja. Odluku o nabavci proizvedene dugotrajne imovine i 
Svoju djelatnost obavljat će po načelu javnosti, te se dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u kojem 
zalagati za provedbu Zakona o pravu na pristup se planiraju kapitalni projekti osnovnog školstva koji 
informacijama i na drugi način svoj rad i akte učiniti će se realizirati u tekućoj godini. Odluka mora 
dostupnim javnosti. sadržavati škole na koje se odnose ulaganja, vrstu i 

opis ulaganja, ukupno planirani iznos potreban za 
realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih projektom i 

V. planirani iznos sredstava u 2010. godini. Ista se 
dostavlja nadležnom ministarstvu do 31. ožujka 

1. ODLUKA O KRITERIJIMA, 2010. godine.
MJERILIMA I NAČINU 
FINANCIRANJA Nositelj izrade: Upravni odjeli za društvene 
DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA U djelatnosti
OSNOVNOM ŠKOLSTVU NA Predlagatelj: gradonačelnik
PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG Rok rasprave: siječanj 2010. godine
BRODA U 2010. GODINI

3. ODLUKA O OPERATIVNOM PLANU 
Temeljem članka 143. stavak 4. Zakona o odgoju i RASHODA ZA MATERIJAL, 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I 
novine Republike Hrvatske" br. 87/08 i 86/09.), INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 
Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o OSNOVNIH ŠKOLA U 2010. GODINI
kriterijima, mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava 
za financiranje minimalnog financijskog standarda Prema Vladinim odlukama o kriterijima i mjerilima 
javnih potreba u osnovnom školstvu za svaku za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
godinu, odnosno donosi Odluku o načinu, kriterijima minimalnog standarda javnih potreba u osnovnim 
i mjerilima financiranja decentraliziranih funkcija u školama u 2010. godini, nadležno tijelo, Gradsko 
osnovnom školstvu. vijeće donosi Odluku o operativnom planu rashoda 
Na temelju Vladine odluke, a sukladno Zakonu, za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
Gradsko vijeće donosi Odluku o načinu, kriterijima i investicijskog održavanja osnovnih škola grada 
mjerilima financiranja decentraliziranih funkcija u Slavonskog Broda, te isti dostavlja nadležnom 
osnovnom školstvu na području grada Slavonskog ministarstvu. 
Broda. Ovom Odlukom specificiraju se škole, namjene i 

iznosi sredstava za pojedinu školu, a na osnovi 
Nositelj izrade: Upravni odjeli za društvene operativnih planova u 2010. godini.
djelatnosti
Predlagatelj: gradonačelnik Nositelj izrade: Upravni odjeli za društvene 
Rok rasprave: siječanj 2010. godine djelatnosti

Predlagatelj: gradonačelnik
Rok rasprave: siječanj 2010. godine
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4. NACRT ODLUKE O IZBORU Nositelj izrade: Policijska uprava Brodsko-
IZVODITELJA ZA OBAVLJANJE posavska
KOMUNALNIH POSLOVA Predlagatelj: gradonačelnik i Policijska uprava
ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH Rok rasprave: siječanj 2010. godine
CESTA I PJEŠAČKIH STAZA

Sukladno raspisanom javnom nadmetanju za 7. IZVJEŠĆE O OSTVARENIM 
obavljanje komunalnih poslova održavanja PROGRAMIMA JAVNIH POTREBA U 
nerazvrstanih cesta i pješačkih staza na području DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA U 
grada Slavonskog Broda u 2008. i 2009. godini 2009. GODINI: 
izabran je izvoditelj ovih radova.
Kako Ugovor istječe potrebno je raspisati novi - predškolski odgoj
natječaj i donijeti odluku o izboru izvoditelja za - školstvo
naredni period od dvije godine. - socijalna skrb

- kultura
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav - tehnička kultura
Predlagatelj: gradonačelnik - šport
Rok rasprave: siječanj 2010. godine

Ad.1. Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

5. NACRT ODLUKE O IZBORU novine Republike Hrvatske" br. 33/01, 60/01 i 
IZVODITELJA ZA OBAVLJANJE 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 48. Zakona 
KOMUNALNIH POSLOVA o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne 
ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE novine Republike Hrvatske" br. 10/97 i 107/07.), 

izvješće o ostvarenim programima u predškolskom 
Sukladno raspisanom javnom nadmetanju za odgoju se podnose radi praćenja realizacije obveza iz 
obavljanje komunalnih poslova održavanja javne gore navedenih zakona, a u smislu zadovoljavanja 
rasvjete na području grada Slavonskog Broda u 2008. potreba stanovništva u području predškolskog 
i 2009. godini izabran je izvoditelj ovih radova. odgoja.
Kako Ugovor istječe potrebno je raspisati novi 
natječaj i donijeti odluku o izboru izvoditelja za Ad.2. Temeljem članka 150. Zakona o odgoju i 
naredni period od dvije godine. obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne 

novine Republike Hrvatske" br. 87/08. i 86/09), 
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav izvješće se podnosi radi praćenja realizacije obveza 
Predlagatelj: gradonačelnik iz naprijed navedenog Zakona, a u smislu 
Rok rasprave: siječanj 2010. godine zadovoljavanja potreba stanovništva u području 

osnovnog školstva, te realizacije drugih programa 
naobrazbe. 

6. IZVJEŠĆE O STANJU SIGURNOSTI 
NA PODRUČJU grada SLAVONSKOG Ad.3. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi 
BRODA U 2009. GODINI ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 73/97, 

27/01, 59/01, 82/01,103/03 i 44/06 i 79/07.), izvješće 
Sukladno članku 8. i 9. Zakona o policiji ("Narodne o ostvarenim programima na području socijalne 
novine" Republike Hrvatske br. 129/00 i 41/08), skrbi podnosi se radi praćenja i uvida u ovo područje i 
Policijska uprava najmanje jednom godišnje realizacije programa javnih potreba za 2009. godinu. 
informira predstavničko tijelo o stanju i pitanjima 
zaštite života i osobne sigurnosti ljudi, zaštite Ad.4. Temeljem članka 1. Zakona o financiranju 
imovine, kriminaliteta, javnom redu i miru kao i o javnih potreba u kulturi ("Narodne novine Republike 
drugim pitanjima iz djelokruga Policijske uprave. Hrvatske" br. 47/90, 27/93 i 38/09.), izvješće se 

podnosi radi praćenja realizacije Programa javnih 
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potreba iz područja kulture u gradu Slavonskom 9. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE i 
Brodu i njegove realizacije u 2009. godini. SPAŠAVANJA i SMJERNICE ZA 

ORGANIZACIJU i RAZVOJ SUSTAVA 
Ad.5. Temeljem članka 17. Zakona o tehničkoj ZAŠTITE i SPAŠAVANJA ZA 2010. 
kulturi ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. GODINU
76/93 i 11/94 i 38/09.), izvješće o ostvarenim 
potrebama u tehničkoj kulturi u 2008. godini podnosi Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju 
se radi praćenja realizacije izvršenih programa, a (Narodne novine br. 174/04,79/07,38/09) obveza je 
sukladno donesenom  Programu javnih potreba u jedinice lokalne samouprave da najmanje jedanput 
tehničkoj kulturi za 2009. godinu. godišnje ili pri donošenju Proračuna u cjelini 

razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja a 
Ad.6. Temeljem članka 76. Zakona o športu posebno svih operativnih snaga iz članka 7. zakona, 
("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 71/06 i te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
150/08-Uredba.), podnosi se izvješće o ostvarenim na svom području.
programima u športu grada Slavonskog Broda u 
2009. godini, a sukladno donesenom Programu Nositelj izrade: Opći, pravni, kadrovski poslovi i 
javnih potreba u športu grada za 2009. godinu. javna nabava

Predlagatelj: gradonačelnik
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Rok rasprave: veljača 2010. godine
djelatnosti
Predlagatelj: gradonačelnik
Rok rasprave: veljača 2010. godine 10. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU 

KANDIDATA PO RASPISANOM 
JAVNOM POZIVU ZA JAVNA 

8. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRIZNANJA I NAGRADE
NATJEČAJU ZA STUDENTE ZA 
ŠKOLSKU GODINU 2009./2010. Sukladno Odluci o javnim priznanjima i nagradama 
GODINU ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 

br.13/98, 19/08 i 8/09.), gradonačelnik raspisuje 
Pravilnikom o načinu i uvjetima pružanja potpore javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu 
studentima grada Slavonskog Broda ("Službeni javnih priznanja i nagrada grada Slavonskog Broda. 
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/02,13/05 Javna priznanja i nagrade našeg grada su : Povelja 
i 8/09) utvrđeni su načini i uvjeti pod kojima se mogu počasnog građanina, Zlatna čaplja, Štit Berislavića i 
koristiti sredstva Proračuna grada za potporu u Grb grada Slavonskog Broda. 
školovanju studenata s područja grada Slavonskog 
Broda. Nositelj izrade: Odbor za javna priznanja i nagrade i 
Sredstva za pružanje potpore studentima osiguravaju Upravni odjel za društvene djelatnosti
se u Proračunu grada, a ovise o visini planiranih Predlagatelj: Odbor za javna priznanja i nagrade
proračunskih sredstava namijenjenih za studente. Rok rasprave: veljača 2010. godine
Ovo izvješće dostavlja se na raspravu i 
predstavničkom tijelu.

11. IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA ZA 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene RAZDOBLJE OD SRPNJA DO 
djelatnosti PROSINCA 2009. GODINE
Predlagatelj: Komisija za odabir studenata
Rok rasprave: veljača 2010. godine Sukladno članku 49. Statuta grada gradonačelnik dva 

puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom 
radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  
srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
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Nositelj izrade: Tajništvo grada Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
Predlagatelj: gradonačelnik djelatnosti
Rok rasprave: ožujak 2010. godine Predlagatelj: gradonačelnik

Rok rasprave: ožujak 2010. godine

12. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 
GRADONAČELNIKA O DANIM 14. IZVJEŠĆE O DECENTRALIZIRANIM 
SUGLASNOSTIMA ZA FUNKCIJAMA OSNOVNIH ŠKOLA NA 
ZADUŽIVANJE USTANOVA U PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG 
VLASNIŠTVU GRADA BRODA U 2009. GODINI

Sukladno članku 47. stavak 4. Statuta grada Osnivač osnovnih škola na području grada, sukladno 
Slavonskog Broda, gradonačelnik je dužan Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
Gradskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća  o školi ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 
danim suglasnostima za zaduživanje pravnim 87/08 i 86/09.), je grad Slavonski Brod, a osnivačka 
osobama u većinskom izravnom ili neizravnom prava, grad konzumira putem svojih tijela grada. 
vlasništvu grada i o davanju suglasnosti za Slijedom pravnih činjenica sve ustanove, pa tako i 
zaduživanje ustanova kojih je osnivač grad, do obrazovanje, imaju obvezu izvijestiti Gradsko vijeće 
iznosa od 1.000.000,00 kn. Izvješće se podnosi za o svom financijskom poslovanju, jer Gradsko vijeće 
razdoblje srpanj-prosinac 2009. godine. donosi odluku o kriterijima za financiranje 

decentraliziranih funkcija i planove rashoda za 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i nabavu dugotrajne imovine i kapitalna ulaganja iz 
računovodstvo decentraliziranih sredstava u osnovnim školama.
Predlagatelj: gradonačelnik
Rok rasprave: ožujak 2010. godine Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

djelatnosti
Predlagatelj: gradonačelnik

13. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVA U Rok rasprave: ožujak 2010. godine
VLASNIŠTVU GRADA ZA 2009. 
GODINU

15. IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE 
- Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" ZAJEDNICE GRADA ZA 2009. 
- Gradska knjižnica GODINU
- Kazališno-koncertna dvorana "Ivana 

Brlić-Mažuranić" Grad Slavonski Brod je osnivač Turističke zajednice 
- Galerija umjetnina grada Slavonskog grada Slavonskog Broda. Sukladno odredbama 

Broda Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 
- Ustanova za gospodarenje športskim hrvatskog turizma ("Narodne novine" 152/08), 

objektima u vlasništvu  grada turističke zajednice županija i gradova podnose 
Slavonskog Broda godišnja izvješća o svom radu osnivaču. 

Pored vlastitih prihoda Turistička zajednica grada 
Sukladno članku 12. stavak 3. Zakona o ustanovama Slavonskog Broda ostvaruje prihod iz Proračuna 
("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 76/93, grada. Sukladno tome podnosi se izvješće o radu i 
29/97, 47/99 i 35/08), jedinica lokalne samouprave financijsko izvješće  s prikazom ukupnog stanja i 
osniva ustanove odlukom svog predstavničkog poduzetim aktivnostima od strane Turističke 
tijela. Ustanove čiji je osnivač grad Slavonski Brod zajednice grada s prijedlogom mjera za poboljšanje 
kao i ustanove koje se financiraju iz Gradskog ukupne turističke ponude grada. Izvješće se podnosi i 
proračuna obvezne su godišnji izvještaj o svom radu predstavničkom tijelu.
s financijskim izvješćem dostaviti jedinici lokalne 
samouprave. Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i 
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Turistička zajednica grada 18. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE 
Predlagatelj: gradonačelnik VATROGASNE POSTROJBE ZA 2009. 
Rok rasprave: ožujak 2010. godine GODINU

16. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Sukladno članku 8. Zakona o vatrogastvu ("Narodne 
PROGRAMA ODRŽAVANJA novine Republike Hrvatske" br. 139/04-pročišćeni 
OBJEKATA I UREĐAJA tekst, 174/04 i 38/09.), Javnu vatrogasnu postrojbu 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE svojom odlukom osniva izvršno tijelo  grada 
ZA 2009. GODINU sukladno svojim planovima zaštite od požara kao 

javnu ustanovu jedinice lokalne samouprave. Javna 
Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom vatrogasna postrojba grada Slavonskog Broda 
gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne osnovana je Odlukom Poglavarstva 23. prosinca 
samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi 1999. godine. Poglavarstvo je svojom Odlukom 
program održavanja komunalne infrastrukture za utvrdilo poslove i broj profesionalnih vatrogasaca 
komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, ove postrojbe sukladno planovima zaštite od požara i 
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje Zakonu o vatrogastvu. Javna vatrogasna postrojba 
javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, grada Slavonskog Broda sukladno Zakonu podnosi 
održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta. osnivaču Izvješće o svom radu zajedno s 
gradonačelnik je dužan do kraja ožujka svake godine financijskim izvješćem za proteklu godinu. 
podnijeti izvješće o izvršenju ovoga Programa za 
prethodnu kalendarsku godinu. Nositelj izrade: Opći, pravni, kadrovski poslovi i 

javna nabava i Javna vatrogasna postrojba
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav Predlagatelj: gradonačelnik
Predlagatelj: gradonačelnik Rok rasprave: ožujak 2010. godine
Rok rasprave: ožujak 2010. godine

19. IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE 
17. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU ZAJEDNICE GRADA ZA 2009. 

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I GODINU
UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2009. Sukladno članku 16. Zakona o vatrogastvu javne 
GODINU vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna 

društva u gospodarstvu udružuju se u Vatrogasnu 
Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom zajednicu grada. Vatrogasna zajednica je 
gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne dragovoljna, stručna i humanitarna udruga Javne 
samouprave u skladu s predvidivim sredstvima i vatrogasne postrojbe i DVD-a osnovana radi 
izvorima financiranja donosi Program gradnje promicanja interesa vatrogastva i ostvarivanja svojih 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture. temeljnih načela i ciljeva (provedba preventivnih 
gradonačelnik do kraja ožujka svake godine mjera u zaštiti od požara i spašavanja ljudi i imovine 
podnijeti predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju ugroženih požarom, eksplozijom i dr. nesrećama, 
ovog Programa za prethodnu kalendarsku godinu. postizanje optimalne razine zaštite ljudi od požara, 

prirodnih nepogoda). Sukladno Zakonu Vatrogasna 
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav zajednica grada je dužna podnijeti godišnji izvještaj 
Predlagatelj: gradonačelnik o radu zajedno s financijskim izvješćem koji će 
Rok rasprave: ožujak 2010. godine sadržavati prikaz stanja ove zajednice, način 

obavljanja zadaća u smislu zakona te financijsko 
izvješće za proteklu godinu.

Nositelj izrade: Opći, pravni, kadrovski poslovi i 
javna nabava i Vatrogasna zajednica
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Predlagatelj: gradonačelnik 23. ODLUKA O DONOŠENJU 
Rok rasprave: ožujak 2010. godine URBANISTIČKOG PLANA 

UREĐENJA SLAVONIJATRANS

20. IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNOG Nositelj izrade: Služba za graditeljstvo i prostorno 
 REDARSTVA uređenje

Predlagatelj: gradonačelnik
Sukladno članku 121. Odluke o komunalnom redu Rok rasprave: ožujak 2010. godine
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br 
15/06, 2/07,3/08 i 8/09) jednom godišnje Komunalno 
redarstvo podnosi gradonačelniku izvješće o svom 24. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 
radu koje sadrži prikaz obavljenih radnji u svrhu PRORAČUNA GRADA SLAVONSKOG 
održavanja komunalnog reda kao i predložene mjere BRODA ZA 2009. GODINU
za poboljšanje.

Gradonačelnik dostavlja predstavničkom tijelu 
Nositelj izrade: Upravni odjel za zaštitu okoliša prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna do 1. lipnja 
Predlagatelj: gradonačelnik tekuće godine, a u roku od 15 dana nakon što ga je 
Rok rasprave: ožujak 2010. godine usvoji njegovo predstavničko tijelo o tome izvještava 

Ministarstvo financija.

21. IZVJEŠĆE DRŽAVNE REVIZIJE O Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i 
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA računovodstvo
ZA 2009. GODINU Predlagatelj: gradonačelnik

Rok rasprave: svibanj 2010. godine
Sukladno odredbama Zakona o državnoj reviziji, 
Područni ured za reviziju obavit će kontrolu gradskih 
prihoda i izdataka u protekloj godini i o tome 25. ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA i 
izvijestiti predlagatelja Proračuna  gradonačelnika. DOPUNA PROVEDBENOG 
gradonačelnik će izvijestit predstavničko tijelo o URBANISTIČKOG PLANA MOŠE 
nalazu revizije i eventualno naloženim mjerama. PIJADE, A SADA NASELJE ZRINSKI-

FRANKOPAN
Nositelj izrade: Državni ured za reviziju
Predlagatelj: gradonačelnik Nositelj izrade: Služba za graditeljstvo i prostorno 
Rok rasprave: ožujak 2010. godine uređenje

Predlagatelj: gradonačelnik
Rok rasprave: svibanj 2010. godine

22. ODLUKA O DONOŠENJU 
URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA  „POVIJESNA 26. ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA  I 
URBANISTIČKA CJELINA GRADA S DOPUNA PROVEDBENOG 
GRADSKOM TVRĐAVOM“ URBANISTIČKOG PLANA BRODSKI 

VAROŠ JUG - BUDAINKA
Nositelj izrade: Služba za graditeljstvo i prostorno 
uređenje Nositelj izrade: Služba za graditeljstvo i prostorno 
Predlagatelj: gradonačelnik uređenje
Rok rasprave: ožujak 2010. godine Predlagatelj: gradonačelnik

Rok rasprave: svibanj 2010. godine

Strana:  2319Broj:  16 »SLUŽBENI  VJESNIK«



27. ODLUKA O DONOŠENJU 30. ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I 
URBANISTIČKOG PLANA DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
UREĐENJA  „ŠPORTSKO- GRADA SLAVONSKOG BRODA
REKREACIJSKI CENTAR VIJUŠ“

Nositelj izrade: Služba za graditeljstvo i prostorno 
Nositelj izrade: Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje
uređenje Predlagatelj: gradonačelnik
Predlagatelj: gradonačelnik Rok rasprave: srpanj 2010. godine
Rok rasprave: lipanj 2010. godine

31. ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I 
28. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DOPUNA GENERALNOG 

TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U URBANISTIČKOG PLANA GRADA 
VLASNIŠTVU GRADA  ZA 2009. SLAVONSKOG BRODA
GODINU

Nositelj izrade: Služba za graditeljstvo i prostorno 
Grad Slavonski Brod je 100% vlasnik trgovačkih uređenje
društava Toplina d.o.o., Brod-plin d.o.o., Komunalac Predlagatelj: gradonačelnik
d.o.o., Razvojna agencija grada a većinski vlasnik u Rok rasprave: srpanj 2010. godine
Vodovod d.o.o, Poduzetničkom inkubatoru Brodin i 
15% Slobodnoj zoni Đuro Đaković d.o.o. i 25% 
Posavskoj Hrvatskoj. Sukladno Zakonu o 32. IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA ZA 
trgovačkim društvima članovi društva imaju pravo RAZDOBLJE OD SIJEČNJA DO 
tražiti i dobiti na uvid redovita financijska izvješća o LIPNJA 2010. GODINE
stanju i poslovanju društva.
Ovakva izvješća o poslovanju i financijska izvješća Sukladno članku 49. Statuta grada gradonačelnik dva 
društava razmatra Gradsko vijeće, uz podnesene puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom 
prijedloge i stavove skupština i nadzornih odbora. radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  

srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Predlagatelj: gradonačelnik
Rok rasprave: srpanj 2010. godine Nositelj izrade: Tajništvo grada

Predlagatelj: gradonačelnik
Rok rasprave: rujan 2010. godine

29. IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE 
OKOLIŠA U GRADU SLAVONSKOM 
BRODU 33. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 

GRADONAČELNIKA O DANIM 
Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj SUGLASNOSTIMA ZA 
(regionalnoj) samoupravi određeno je da jedinice ZADUŽIVANJE USTANOVA U 
lokalne samouprave između ostalih poslova VLASNIŠTVU GRADA
obavljaju i poslove lokalnog značaja koji se osobito 
odnose na zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša. Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnositi 
Izvješće će sadržavati prikaz ukupnog stanja na polugodišnja izvješća  o danim suglasnostima za 
zaštiti okoliša, uvjete i nadzor obavljanja ove zaštite zaduživanje pravnim osobama u većinskom 
te druga pitanja s prijedlozima mjera za poboljšanje. izravnom ili neizravnom vlasništvu grada i o davanju 

suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je 
Nositelj izrade: Upravni odjel za zaštitu okoliša osnivačgrad, do iznosa od 1.000.000,00 kn. Izvješće 
Predlagatelj: gradonačelnik se podnosi z a razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine.
Rok rasprave: srpanj 2010. godine
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Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i Hrvatske" br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 
računovodstvo (uredba),178/04 i 38/09.), određeno je da se 
Predlagatelj: gradonačelnik vrijednost boda za obračun komunalne naknade za 
Rok rasprave: rujan 2010. godine sljedeću godinu određuje odlukom predstavničkom 

tijela jedinice lokalne samouprave do kraja 
studenoga tekuće godine a nakon donošenja Odluke 

34. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O o komunalnoj naknadi.
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA 

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav
Sukladno članku 109. Zakona o Proračunu Predlagatelj: gradonačelnik
("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 96/03.), Rok rasprave: rujan 2010. godine
gradonačelnik priprema polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna grada i podnosi predstavničkom 
tijelu do 15. rujna tekuće Proračunske godine. 37. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVA U 

VLASNIŠTVU GRADA ZA I.-VI. 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i MJESEC 2010. GODINE
računovodstvo
Predlagatelj: gradonačelnik Sukladno Uredbi o računovodstvu Proračuna i 
Rok rasprave: rujan 2010. godine Pravilniku o financijskom izvještavanju u 

proračunskom računovodstvu proračunski korisnici  
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

35. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU financijska izvješća dostavljaju nadležnoj jedinici 
TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U lokalne samouprave i instituciji nadležnoj za obradu 
VLASNIŠTVU GRADA ZA I. DO VI. podataka. Financijski izvještaji se sastavljaju za 
MJESEC 2010. GODINE razdoblje od 1.siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja 

do 30. lipnja , od 1. siječnja do 30. rujna i  za 
Grad Slavonski Brod je 100% vlasnik trgovačkih proračunsku godinu.
društava Toplina d.o.o., Brod-plin d.o.o., Komunalac Ovo Izvješće obuhvaća polugodišnje razdoblje 
d.o.o. Razvojna agencija grada a većinski vlasnik u kojim se prikazuju podaci o radu i financijskom 
Vodovodu d.o.o., Poduzetničkom inkubatoru poslovanju ustanova za I. do VI. mjesec 2010. 
Brodin, Slobodnoj zoni Đuro Đaković d.o.o. 15% i godine.
Posavskoj Hrvatskoj 25%. Sukladno Zakonu o 
trgovačkim društvima članovi društva imaju pravo Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
tražiti i dobiti na uvid redovita financijska izvješća o djelatnosti
stanju i poslovanju društva. Predlagatelj: gradonačelnik
Ovakva izvješća o poslovanju i financijska izvješća Rok rasprave: rujan 2010. godine
društava razmatra Gradsko vijeće, uz podnesene 
prijedloge i stavove gradonačelnika. 38. IZVJEŠĆE O STANJU U 

GOSPODARSTVU GRADA
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo
Predlagatelj: gradonačelnik Izvješće će obuhvatiti prikaz opće gospodarske 
Rok rasprave: rujan 2010. godine situacije s pregledom ostvarenih financijskih 

rezultata poslovanja poduzetnika iz gospodarstva 
grada, kretanje industrijske proizvodnje i druga 

36. ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI BODA pitanja od značaja za stanje gospodarstva.
ZA OBRAČUN KOMUNALNE 
NAKNADE Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo

Predlagatelj: gradonačelnik
Odredbom članka 25. Zakona o komunalnom Rok rasprave: listopad 2010. godine
gospodarstvu ("Narodne novine Republike 
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39. DONOŠENJE PLANOVA ZAŠTITE I 42. PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I 
SPAŠAVANJA UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U 2011. GODINI
Planovi zaštite i spašavanja se sastoje od planova 
djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom 
zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne 
osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u samouprave u skladu s predvidivim sredstvima i 
aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom izvorima financiranja donosi Program gradnje 
prostoru. objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku 

godinu.
Nositelj izrade: Opći, pravni i kadrovski poslovi
Predlagatelj: gradonačelnik Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav
Rok rasprave: listopad 2010. godine Predlagatelj: gradonačelnik

Rok rasprave: prosinac 2010. godine

40. PRIJEDLOG PROGRAMA ČIŠĆENJA 
i ODRŽAVANJA JAVNIH I ZELENIH 43. PRIJEDLOG ODLUKE O 
POVRŠINA U GRADU SLAVONSKOM PRORAČUNU GRADA ZA 2011. 
BRODU ZA 2011. GODINU GODINU

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu Sukladno članku 37. Zakona o Proračunu upravno 
Gradsko vijeće donosi Program čišćenja i održavanja tijelo za financije izrađuje nacrt Proračuna i 
javnih i zelenih površina za 2010. godinu, temeljem konsolidirani Proračun jedinice lokalne samouprave, 
kojeg se obavljanje ove djelatnosti povjerava TD te ga dostavlja gradonačelniku, a gradonačelnik 
Komunalac. Prijedlog Programa Gradskom vijeću utvrđuje prijedlog Proračuna i dostavlja ga 
predlaže gradonačelnik. predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenoga 

tekuće godine. Slijedom ovoga, predstavničko tijelo 
Nositelj izrade: Upravni odjel za zaštitu okoliša treba donijeti Proračun za 2011. godinu  do konca 
Predlagatelj: gradonačelnik prosinca 2010. godine.
Rok rasprave: prosinac 2010. godine

Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i 
računovodstvo

41. PROGRAM ODRŽAVANJA Predlagatelj: gradonačelnik
OBJEKATA I UREĐAJA Rok rasprave: prosinac 2010. godine
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 
2011. GODINI

44. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH 
Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom POTREBA U DRUŠTVENIM 
gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne DJELATNOSTIMA ZA 2010. GODINU
samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi 
Program održavanja komunalne infrastrukture za - Predškolski odgoj
komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, - Školstvo
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje - Socijalna skrb
javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, - Kultura
održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta. - Tehnička kultura

- Šport
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav
Predlagatelj: gradonačelnik Program javnih potreba donosi Gradsko vijeće na 
Rok rasprave: prosinac 2010. godine prijedlog gradonačelnika zajedno s Proračunom. U 

smislu navedenog zakoni koji uređuju pojedine 
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društvene djelatnosti, obvezuje jedinice lokalne Nositelj izrade: Tajništvo grada
samouprave na donošenje Programa javnih potreba Predlagatelj: gradonačelnik i Odbor za izbor i 
koje se odnose na predškolski odgoj, školstvo, imenovanja
socijalnu skrb, kulturu, tehničku kulturu i šport. Rok rasprave: tijekom cijele godine 2010. godine

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 
djelatnosti PROVEDBENE ODREDBE
Predlagatelj: gradonačelnik
Rok rasprave: prosinac 2010. godine VI.

Osim tema sadržanih u poglavlju V. Gradsko vijeće 
45. PROGRAM RADA GRADSKOG će raspravljati i odlučivati o svim drugim pitanjima 

VIJEĆA ZA 2011. GODINU koja iz bilo kojeg razloga u ovom Programu nije 
moguće preciznije iskazati, a u danom trenutku bit će 

Programom rada Gradskog vijeća utvrđuju se zadaci aktualna za grad Slavonski Brod.
i poslovi Gradskog vijeća, odnosno sadržaj i način 
njihovog ostvarivanja, te oblici suradnje s VII.
organizacijama, ustanovama i građanima. 
Predlagatelji ovog materijala prema Gradskom Ovaj Program rada donosi se za razdoblje siječanj  
vijeću je gradonačelnik na temelju prijedloga  prosinac 2010. godine, a objavit će se u "Službenom 
upravnih odjela i službe grada. vjesniku Brodsko-posavske županije".

Nositelj izrade: Tajništvo grada Predsjednik Gradskog vijeća
Predlagatelj: Upravni odjeli i službe grada Mijo Golubičić, v.r.
Rok rasprave: prosinac 2010. godine

46. KADROVSKA PITANJA

Gradsko vijeće će tijekom 2010. godine, sukladno 
svojim zakonskim i statutarnim nadležnostima, 
raspravljati i odlučivati o konkretnim prijedlozima 
izbora i imenovanja.
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110.

Temeljem  članka  39.  i  43.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine  RH"  broj  87/08)  i  članka  36.  
stavak  1.  točka  4.  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
6/09),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  6.  sjednici  održanoj  12. s tudenoga  2009.  godine,  donijelo

ODLUKU

o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  Proračunu  grada  Slavonskog  Broda  za  2009.  godinu

Članak  1.

Članak  1.  Odluke  o  Proračunu  grada  Slavonskog  Broda  za  2009.  godinu  mijenja  se  u  dijelu  
koji  se  odnosi  na:

Članak  2.

Članak  2.  Odluke  o  Proračunu  grada  mijenja se  i  glasi:  Prihodi  i  rashodi  te  primici  i  izdaci  po  
ekonomskoj  klasifikaciji  utvrđeni  u  Računu  prihoda  i  rashoda  i  Računu  financiranja  za  2009.  godinu  
povećavaju  se,  odnosno  smanjuju  kako  slijedi:

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
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Članak  3.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  400-08/08-01/9
Urbroj:  2178/01-07-09-10
Slavonski  Brod,  12. s tudenoga  2009.

Predsjednik
Gradskog  vijeća

Mijo  Golubičić, v.r.

111.

 Članak 3.

U članku 11. riječ „Poglavarstvo“ u 
određenom padežu zamjenjuje se r i ječju 
„Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

  U članku 13. stavak 1. riječ „Poglavarstvo“ i 
predsjednik Poglavarstva u određenom padežu 
zamjenjuje se r i ječju „Gradonačelnik“ u 
odgovarajućem padežu.
 U članku 13.stavak 2. mijenja se i glasi:

„ O  u p o t r e b i  p r o r a č u n s k e  z a l i h e  
gradonačelnik izvješćuje Gradsko vijeće jedanput 
mjesečno.“

Članak 5.
Na temelju članka 14. Zakona o Proračunu 

("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 87/08.) i 
 Članak 15. stavak 5. mijenja se i glasi:

članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni 
„Gradonačelnik o izvršenim preraspodjelama 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br.6/09.), 
izvještava gradsko vijeće prilikom podnošenja 

gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na svojoj 6. 
polugodišnjeg, odnosno godišnjeg izvještaja o 

sjednici održanoj 12. studenoga 2009. godine donosi
izvršenju Proračuna. 

ODLUKU  

Članak 6.
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna

grada Slavonskog Broda za 2009. godinu
  Članak 18. mijenja se i glasi: 

„Upravni odjel za financije i računovodstvo 
dostavlja gradonačelniku polugodišnji izvještaj o 

Članak 1.
izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće 
proračunske godine do 5.rujna tekuće proračunske 

U Odluci o izvršenju Proračuna grada 
godine.

Slavonskog Broda za 2009.godinu ("Službeni vjesnik 
Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na 

Brodsko-posavske županije" br. 19/08) u članku 7. 
donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju 

stavak 2. i 3.  riječi Poglavarstvo grada i Gradsko 
Proračuna do 15.rujna tekuće proračunske godine.

poglavarstvo u određenom padežu (u daljnjem tekstu 
„Upravni odjel za financije i računovodstvo 

Poglavarstvo) zamjenjuju se riječima gradonačelnik 
izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i 

grada Slavonskog Broda  (u daljnjem tekstu: 
dostavlja ga gradonačelniku do 1.svibnja tekuće 

gradonačelnik) u odgovarajućem padežu.
godine za prethodnu godinu.

Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na 
donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 

Članak 2.
1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnji obračun Proračuna grada objavljuje 
U članku 10. riječ „Poglavarstvo“ u 

se u službenom glasilu grada Slavonskog Broda.
određenom padežu zamjenjuje se r i ječju 
„Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.
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Članak 7. 112.

 Članak 20.mijenja se i glasi:
Pravna osoba u većinskom izravnom ili Na temelju članka 15.  Zakona o 

neizravnom vlasništvu grada Slavonskog Broda i komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
ustanova čiji je osnivač grad Slavonski Brod može se 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 
dugoročno zaduživati samo za investiciju uz 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 
suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača. - Uredba, 178/01 i 38/09.) i članka 36. Statuta grada 

U opseg mogućeg zaduživanja grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-
Slavonskog Broda iz članka 19.stavak 3.i 4. Odluke o posavske županije“ br. 6/09.), Gradsko vijeće grada 
izvršenju Proračuna grada Slavonskog Broda za Slavonskog Broda na svojoj 6. sjednici održanoj 12. 
2009.godinu uključuju se suglasnosti iz stavka 1.ovog studenoga 2009. godine donijelo je 
članka:
1. za zaduživanje pravnih osoba u  većinskom ODLUKU

izravnom ili neizravnom vlasništvu grada 
Slavonskog Broda koje su u godišnjim o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim 
financijskim izvješćima za godinu koja djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazale pisanog ugovora
gubitak,

2. za zaduživanje pravnih osoba u većinskom 
izravnom ili neizravnom vlasništvu grada Članak 1.
Slavonskog Broda koje se zadužuju u 
razdoblju od dvije godine od dana upisa U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
osnivanja u sudski registar, obavljati na temelju pisanog ugovora („Službeni 

3. za zaduživanje ustanova čiji je osnivač grad vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/01.) u 
Slavonski Brod. članku 1. stavak 2., članku 4. stavak 4., članku 5. 

O suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka odluku donosi stavak 1., članku 6. stavak 2., članku 10. stavak 5 i 6., 
gradonačelnik do iznosa od 1.000.000,00 kn. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju 
O suglasnosti iz stavka 1.ovoga članka za iznose iznad „gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.
1.000.000,00 kn odluku donosi Gradsko vijeće.

Članak 2.
Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

bit će  objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko- posavske županije“.
posavske županije".

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik Gradskog vijeća:

 Mijo Golubičić, v.r. Klasa: 021-03/01-01/182
Urbroj: 2178/01-07-09-6
Slavonski Brod, 12. studenoga 2009.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.
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113. zapošljavanje Slavonski Brod.

Na temelju članka 36. Statuta grada Članak 5.
Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 6/09) Gradsko vijeće je na Student je obvezan po završetku studija zaposliti se i 
svojoj 6. sjednici održanoj 12. studenog 2009. raditi na području grada Slavonskog Broda najmanje 
godine,  donijelo onoliko vremena koliko je primao potporu grada.

Ukoliko se student ne zaposli na području grada 
P R A V I L N I K Slavonskog Broda u roku 3 mjeseca po završetku 

studija iako je to mogao, dužan je vratiti cjelokupni 
o načinima i uvjetima pružanja potpore iznos potpore.
studentima grada Slavonskog Bbroda Obveza o vraćanju potpore ne primjenjuje se u 

slučaju da se student nije mogao u roku od 3 mjeseca 
zaposliti na području grada.

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se načini i uvjeti pod Članak 6.
kojima se mogu koristiti sredstva Proračuna grada 
Slavonskog Broda za potporu u školovanju studenata Potporu grada može primati student za kojeg je 
s područja grada Slavonskog Broda. utvrđeno:

- da ima prebivalište na području grada 
Članak 2. Slavonskog Broda,

- da je hrvatski državljanin,
Sredstva za pružanje potpore studentima osiguravat - da je uspješan u školovanju, a nema 
će se svake godine u Proračunu grada. dostatnih materijalnih sredstava za 
Iznos potpore ovisi o visini godišnje planiranih školovanje,
proračunskih sredstava namijenjenih za studente. - da ne prima drugu vrstu pomoći ili stipendiju 
Za studente koji studiraju u mjestu prebivališta (na osim mirovinskog primanja.
brodskim fakultetima) iznos potpore utvrđuje se u 
pola manjem iznosu u odnosu na studente koji 
studiraju izvan Slavonskog Broda. A/ uspješni redoviti studenti

1. redoviti studenti prve godine studija koji su 
Članak 3. tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja 

ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,7 i nalaze se ili na 
Korisnik potpore grada može biti student do 1.-5. mjesta na listi redosljeda prvenstva po 
navršene 26. godina života, a  ispunjava propisane provedenom razredbenom ispitu ili među 10% 
uvjete. najbolje plasiranih (od ukupnog broja prijavljenih) 

kandidata Od ukupnog broja izabranih redovito 
uspješnih studenata 15% bit će studenti prve godine.

Članak 4. 2. redoviti studenti druge, treće, četvrte i pete godine 
studija koji su od svih položenih ispita na prethodnim 

Obveza studenta koji prima potporu je redovno godinama studija postigli prosjek ocjena najmanje 
upisivati godine studija, a sve međusobne obveze 3,5.
rješavat će se Ugovorom o međusobnim pravima i 
obvezama. Kriteriji za odabir studenata su sljedeći:
Student je obvezan po završetku studija, u 
zakonskom roku, prijaviti se na Zavod za - uspješnost u studiranju (prosjek ocjena 

. 
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n a j m a n j e  3 , 5 )  i  s r e d n j o š k o l s k o g  Slavonskog Broda 
obrazovanja (prosjek ocjena najmanje 4,7), - u slučaju jednakih uvjeta prednost imaju 

- materijalno stanje kandidata (prihod po studenti:
članu kućanstva), a/ koji se školuju za deficitarna zanimanja na 

- isticanje na studiju koje daje određene području grada (prema pokazateljima 
garancije za uspješan rad u budućem zvanju, s t ručn ih  s lužb i  Zavoda za  zapoš

-  u slučaju jednakih uvjeta prednost imaju ljavanje Slavonski Brod),
studenti: b/ koji studiraju izvan mjesta boravka,

a/ koji se školuju za deficitarna zanimanja na c/ djeca stradalnika Domovinskog rata (djeca 
području grada (prema pokazateljima poginulih branitelja, invalida Domovinskog 
stručnih službi Zavoda za zapošljavanje rata i civilnih žrtava rata).
Slavonski Brod),

b/ koji studiraju izvan mjesta boravka, U slučaju da kandidati čije obitelji ispunjavaju uvjete 
c/ koji su osvojili nagrade na fakultetu i temeljem Odluke o socijalnoj skrbi grada 

sveučilištu Slavonskog Broda bude više od ukupno odobrenih 
d/ koji su sudjelovali u projektima na fakultetu i potpora studentima, prednost imaju kandidati s višim 

sveučilištu prosjekom ocjena.
e/ djeca stradalnika Domovinskog rata (djeca Od ukupnog broja odobrenih potpora 30% bit će 

poginulih branitelja, invalida Domovinskog namijenjeno za redovite studente slabijeg 
rata i civilnih žrtava rata). materijalnog stanja od čega 15% na studente prve 

godine.
Od ukupnog broja odobrenih potpora grada 70% bit 
će namijenjeno za uspješne redovite studente. 

Članak 7.

B/ redoviti studenti slabijeg materijalnog O odobrenju potpore odlučuje Komisija za odabir 
stanja (socijalno ugroženih obitelji) studenata u sastavu od pet članova, koje imenuje 

Gradsko vijeće.
1. redoviti studenti koji su redovno upisani u Tri člana Komisije imenuju se iz reda članova 
tekuću akademsku godinu. Student prve godine Gradskog v i jeća ,  j ednog č lana imenuje  
studija trebaju imati prosjek ocjena cijelog gradonačelnik dok je peti član po položaju pročelnik 
srednjoškolskog obrazovanja 4,5 a studenti koji Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
upisuju višu godinu studija trebaju imati prosjek Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za 
ocjena na prethodnim godinama studija 3,5 Komisiju iz stavka 1. osigurava Upravni odjel za 
2. studenti čije obitelji ispunjavaju uvjete društvene djelatnosti.
temeljem Odluke o socijalnoj skrbi grada 
Slavonskog Broda. 

Članak 8.
a/ socijalni uvjet (korisnici pomoći za 

uzdržavanje od strane Centra za socijalnu Gradonačelnik će na prijedlog Komisije posebnom 
skrb) odlukom utvrditi broj bodova po pojedinim 

b/ uvjet prihoda (gradski cenzus određen kriterijima iz članka 6. te po potrebi propisati i 
Odlukom o socijalnoj skrbi) posebne kriterije za izradu liste prvenstva za izbor 

studenata-korisnika potpore. 
Kriteriji za odabir studenata slabijeg materijalnog 
stanja su sljedeći:

Članak 9.
- da su redovno upisani u tekuću godinu,
- da njihove obitelji ispunjavaju uvjete Komisija za odabir studenata raspisuje javni natječaj 

temeljem Odluke o socijalnoj skrbi grada za dodjelu potpore studentima s područja grada 
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Slavonskog Broda. Javni natječaj objavljuje se u - druge odredbe
javnom glasilu.
Javni natječaj mora sadržavati:
- broj studenata s kojima će se uspostaviti Članak 13.

ugovorne obveze u svezi pružanja potpore,
- popis dokumentacije koja se obvezno prilaže Student gubi pravo na zaključivanje ugovora ako se u 

uz prijavu na natječaj, roku od 15 dana od primitka poziva, bez posebno 
- druge podatke bitne za provođenje opravdanog razloga ne javi predsjedniku Komisije.

natječajnog postupka. U slučaju iz stavka 1. ovog članka poziva se sljedeći 
student s liste prvenstva.

Članak 10.
Članak 14.

Komisija za odabir studenata putem Upravnog 
odjela za društvene djelatnosti prikuplja prijave na Student gubi pravo na primanje potpore: 
natječaj, provodi njihovu stručnu obradu, izrađuje 
prijedlog liste reda prvenstva za odabir korisnika - gubitkom godine, osim ako to nije mogao iz 
potpore, donosi odluku o dodjeli potpore i podnosi zdravstvenih razloga i drugih sličnih 
izvješće gradonačelniku i Gradskom vijeću. opravdanih razloga,

Članak 11. Članak 15.

Temeljem liste reda prvenstva i Odluke o dodjeli Student ima pravo primati potporu do kraja završne 
potpore Komisija proglašava studente - korisnike godine studija
potpore grada Slavonskog Broda.
S Odlukom se upoznaju svi sudionici natječaja, na 
koji isti mogu uložiti žalbu u roku od 8 dana po Članak 16.
primitku obavijesti.
Žalbu rješava gradonačelnik u roku od 15 dana od Posebnom odlukom gradonačelnika utvrdit će se 
isteka roka za žalbu. broj studenata kojima će grad pružati potporu 
Nakon konačnosti odluke o dodjeli potpore pristupa sukladno ovom Pravilniku i predviđenim novčanim 
se zaključivanju Ugovora o potpori studenti kojima sredstvima u Proračunu grada.
je potpora odobrena.

Članak 17.
Članak 12.

Stupanjem ovog Pravilnika na snagu prestaje važiti 
Ugovor o potpori studentu obvezno sadrži odredbe dosadašnji Pravilnik o načinima i uvjetima pružanja 
kojima se reguliraju međusobni odnosi između potpore studentima grada Slavonskog Broda 
davatelja i korisnika potpore, a osobito: („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

14/02, 22/05, 8/09).
- odredbe o obvezi studenata da redovito 

upisuju godine studija i završe školovanje u 
propisanom roku, Članak 18.

- odredbe o pravu studenata na potporu za 
vrijeme trajanja ugovora, Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od 

- odredbe o obvezi zapošljavanja nakon objavljivanja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
završetka studija na području grada Brodsko-posavske županije“.
Slavonskog Broda,
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GRADSKO VIJEĆE nakon provedenog postupka Gradsko vijeće će 
donijeti Odluku o izboru ponuditelja za održavanje 

KLASA: 604-01/09-01/12 nerazvrstanih cesta na području grada Slavonskog 
UR.BR: 2178/01-07-3 Broda.
Slavonski Brod, 12. studenoga 2009. 

 Predsjednik Gradskog vijeća: III
Mijo Golubičić, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije“.

GRADSKO VIJEĆE
114.

KLASA:363-02/09-01/8
UR.BR:2178/01-07-09-3

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i Slavonski Brod, 12. studenoga 2009
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, Predsjednik Gradskog vijeća
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 36. Statuta Mijo Golubičić, v.r.
grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" br. 6/09) , članka 15. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne 
novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 
(Uredba), 178/04 i 38/09) Gradsko vijeće grada 
Slavonskog Broda je na svojoj 6. sjednici održanoj 115.
12. studenoga 2009. godine donijelo

ODLUKU Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

o davanju suglasnosti za prikupljanje ponuda  novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 
javnim natječajem za održavanje nerazvrstanih 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 36. Statuta 

cesta na području grada Slavonskog Broda grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" br. 6/09) , članka 15. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

I novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 
(Uredba), 178/04 i 38/09) Gradsko vijeće grada 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj Slavonskog Broda na svojoj 6. sjednici održanoj 12. 
(regionalnoj) samoupravi daje se suglasnost za studenoga 2009. godine donosi
raspisivanje javnog natječaja za obavljanje 
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta ODLUKU
na području grada Slavonskog Broda za razdoblje 
2010. i 2011. godine. o davanju suglasnosti za prikupljanje ponuda  

javnim natječajem za održavanje objekata i 
uređaja javne rasvjete na području grada 

II Slavonskog Broda

Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu odluku o raspisivanju javnog natječaja I
donijet će gradonačelnik grada Slavonskog Broda a Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
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(regionalnoj) samoupravi daje se suglasnost za ODLUKU
raspisivanje javnog natječaja za obavljanje 
komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja o davanju suglasnosti za pokretanje otvorenog 
javne rasvjete na području grada Slavonskog Broda postupka javne nabave za opskrbu električnom 
za razdoblje 2010. i 2011. godine. energijom grada Slavonskog Broda

II I

Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
gospodarstvu odluku o raspisivanju javnog natječaja (regionalnoj) samoupravi daje se suglasnost za 
donijet će gradonačelnik grada Slavonskog Broda a pokretanje otvorenog postupka javne nabave za 
nakon provedenog postupka Gradsko vijeće će opskrbu električnom energijom grada Slavonskog 
donijeti Odluku o izboru ponuditelja za održavanje Broda s namjerom sklapanja  ugovora  o javnoj 
javne rasvjete na području grada Slavonskog Broda. nabavi na temelju okvirnog sporazuma s jednim 

ponuditeljem. 

III
II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko Planirana vrijednost predmeta nabave za četiri 
posavske županije“. godine je  20.000.000,00 kn .

GRADSKO VIJEĆE
III

KLASA:363-02/09-01/9
UR.BR:2178/01-07-09-3 Temeljem članka 13. a u svezi sa člankom 101. 
Slavonski Brod,12. studenoga 2009 Zakona o javnoj nabavi  odluku o početku postupka 

donosi gradonačelnik grada Slavonskog Broda koji 
Predsjednik Gradskog vijeća se, na temelju provedenog  postupka javne nabave 

Mijo Golubičić, v.r. sukladno Zakonu o javnoj nabavi, ovlašćuje na 
sklapanje i potpisivanje ugovora o opskrbi 
električnom energijom grada Slavonskog Broda.

IV
116.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i posavske županije“.
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, GRADSKO VIJEĆE
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 36. Statuta 
grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik KLASA: 400-02/09-01/46
Brodsko-posavske županije" br. 6/09) Gradsko UR.BR:2178/01-07-09-3
vijeće grada Slavonskog Broda na svojoj 6. sjednici Slavonski Brod,12. studenoga  2009
održanoj 12. studenoga 2009. godine donosi

Predsjednik Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.
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117. Članak 4.

Javno parkiralište može biti stalno ili 
Na temelju članka 5. stavak 1. točka 6.  privremeno.

Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne Javna parkirališta svrstavaju se u dvije zone, 
novine“ br. 67/08.) i članka  36. Statuta grada tako da je prva zona najbliža središtu grada, a druga 
Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko- se koncentrično širi prema periferiji.
posavske županije“ br. 6/09), Gradsko vijeće grada Zone utvrđuje gradonačelnik na prijedlog 
Slavonskog Broda na svojoj 6. sjednici održanoj 12. Upravnog odjela za komunalni sustav.
studenoga  2009. godine donijelo je 

ODLUKU Članak 5.

o organizaciji i načinu naplate parkiranja Naplata parkiranja obavljat će se u sljedećim 
ulicama:

Šetal iš te braće Radića, M.Mesića, 
I. OPĆE ODREDBE A.Starčevića, Trgu S.Miletića, Trgu I.B. Mažuranić 

(RK Vesna), P.Krešimira IV, A.Šenoe, Trgu pobjede, 
Članak 1. A.Cesarca, M.Gupca, H.Badalića, S.pl.Horvata, 

I.Gundulića, J.J.Strossmayera, A.Štampara, 
Ovom Odlukom uređuje se organizacija i način A.M.Relkovića, Radnički trg, V.Nazora, Đ.Pilara, 
naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima. Borovska, Vukovarska, T.Skalice, Đ.Basaričeka, 
Organiziranje i naplata parkiranja u javnim Kraljice Jelene, Lj.Gaja, V.Jagića (iza bolnice), 
garažama regulirat će se posebnim aktom I.pl.Zajca, i parkirališni prostor sjeverno od dvorane 
gradonačelnika. I.B.Mažuranić.

Razradu parkirališnih mjesta po pojedinim 
ulicama odredit će gradonačelnik naredbom o 

Članak 2. reguliranju prometa na cestama i ulicama grada 
Slavonskog Broda.

Javnim parkiralištima na kojima se obavlja 
naplata parkiranja smatra se javna prometna 
površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i Članak 6.
parkiranje vozi la koju naredbom odredi 
gradonačelnik. Javna parkirališta moraju biti označena 

K o n t r o l u  p a r k i r a n j a  n a  j a v n i m  prometnom signalizacijom.
parkiralištima obavlja ovlaštena osoba pravne osobe Javna parkirališta moraju imati oznake zone, 
ili fizičke osobe registrirane za obavljanje te cijene i dopuštenog trajanja parkiranja.
djelatnosti.

Članak 7.
Članak 3.

Javna parkirališta označuje pravna ili fizička 
Organizaciju i naplatu parkiranja na javnim osoba kojoj su povjereni poslovi naplate parkiranja 

površinama obavlja pravna osoba i fizička osoba uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za 
registrirana za obavljanje te djelatnosti kojoj komunalni sustav.
temeljem natječaja o dodjeli koncesije te poslove Oznake za I zonu su crvene, a za II zonu 
povjeri gradonačelnik. žute boje.

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog 
članka dužna je održavati i čistiti javna parkirališta 
na kojima se obavlja naplata parkiranja što će se 
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pobliže urediti ugovorom. Članak 9.
Ovlašteni odjel može rješenjem naložiti 

izvršenje određenih radnji u smislu održavanja i Za parkiranje se plaća naknada: u I zoni od 
čišćenja ukoliko pravna ili fizička osoba iste ne 7,00 do 20,00 sati, a u II zoni od 7,00 do 16,00 sati. 
obavlja na ugovoreni način. Subotom i dan uoči blagdana i državnih praznika za 

Poslovi održavanja mogu se obaviti samo uz parkiranje se plaća naknada: u I zoni 7,00 - 16,00 sati, 
prethodnu suglasnost Upravnog odjela za komunalni a u II zoni 7,00 - 13,00 sati.
sustav. Naknada za parkiranje ne plaća se 

nedjeljom, blagdanom i u dane državnih praznika.
Vrijeme  korištenja parkirališta ograničava 

II. OPĆI UVJETI UGOVORA O se na 1 sat u I zoni i 2 sata u II zoni
KORIŠTENJU PARKIRALIŠTA

Članak 8. Članak 10.

K o r i s n i c i  p a r k i r a l i š t a  t r e n u t k o m  Cijenu parkirnih karata za pojedine zone 
zaustavljanja i parkiranja vozila na javnim određuje gradonačelnik.
parkiralištima određenim u članku 5. stavak I. ove Cijena za 1 sat parkiranja određuje se tako da 
Odluke, sklapaju Ugovor o korištenju parkirališta s cijena za I zonu bude dvostruko veća od cijene za II 
koncesionarom. Opći uvjeti ugovora o korištenju zonu.
parkirališta propisani su ovom Odlukom. Za stanare ulica u kojima se naplaćuje 

Parkirna karta smatra se Ugovorom o parkiranje, te za pravne osobe koje imaju sjedište u 
korištenju parkirališta. tim ulicama mogu se uvesti povlašteni uvjeti 

Pri naplati parkiranja koristi se parkirna parkiranja u smislu cijene i vremena korištenja.
karta koja može biti satna ili višesatna karta kupljena 
putem parkirnog automata ili putem m-parking SMS 
usluge ili dnevna parkirna karta. Članak 11.

Na parkirnoj karti su oznake grada 
Slavonskog Broda i naziv koncesionara, parkirne Pravilnost korištenja parkirališta isticanjem 
zone, serijski i radni broj, te datum i vrijeme početka parkirne karte i vremenskog zadržavanja 
korištenja parkirališta i cijena. kontroliraju osobe koje za to ovlasti koncesionar. 

Izgled parkirne karte određuje koncesionar Ovlaštene se osobe koriste odgovarajućom 
uz suglasnost Upravnog odjela za komunalni tehničkom opremom koja omogućava evidentiranje 
sustav. mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i 

Izgled karte može se prilagoditi registarske oznake vozila, te korištenju parkirališta 
automatiziranoj ili poluautomatiziranoj prodaji. propisanih ovom Odlukom.

Koncesionar je dužan organizirati prodaju 
karata na dostupan način, putem parkirnih automata i 
elektronskim putem (m-parking SMS potvrda). Članak 12.

Naplata putem  mobilnog telefona 
podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje Korisnik parkirališta dužan je u vremenu od 
kupnjom parkirne karte elektronskim putem, na deset minuta nakon dolaska na parkirno mjesto 
način da korisnik parkirališta uputi SMS nabaviti parkirnu kartu, i to vrijeme od deset minuta 
odgovarajućem operateru, koji korisnika parkirališta smatra se vremenom tolerancije u kojem ne može 
povratnim SMS-om obavještava da je plaćanje dobiti dnevnu kartu, a ujedno služi i za kraća 
naknade za parkiranje prihvaćeno. zaustavljanja ili za nabavku parkirne karte.

Isticanjem parkirne karte na vozilu ,  
prijavom korištenja parkirališta putem m-parking  
SMS potvrde, odnosno zaustavljanjem vozila na 
parkirnom mjestu, vozač, odnosno vlasnik vozila 
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zaključuje s korisnikom koncesije ugovor o kojem se vrši naplata parkiranja.
korištenju parkirališta, prihvaćajući opće uvjete 
ugovora propisane ovom Odlukom.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik Članak 15.
parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću 
naknadu prema zoni parkiranja, te da se na Korisnik parkiranja dužan je postupiti po 
parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena. primljenom nalogu i platiti dnevnu parkirnu kartu u 

Ugovorom iz stavka 2. ovog članka roku osam dana na način označen u nalogu.
isključuje se čuvanje vozila, te odgovornost za Dostavljanje naloga za plaćanje dnevne 
oštećenje ili krađu vozila. karte na način iz  članka 14.  smatra se urednim i 

kasnije oštećenje ili uništenje naloga nema utjecaja 
na valjanost dostavljanja, te ne odgađa plaćanje 

Članak 13. dnevne karte.

Ukoliko je vozilo zaustavljeno i parkirano na 
javnim površinama za koje je člankom 5. Ove Članak 16.
Odluke određena  naplata , a  :

Ako korisnik parkiranja ne plati dnevnu 
a) ne istakne parkirnu kartu s unutrašnje strane kartu korisnik koncesije pokrenut će protiv njega u 

vjetrobranskog stakla vozila svoje ime i za svoj račun postupak prisilne naplate.
b) nema valjanu m-parking SMS potvrdu
c) koristi parkirnu kartu koje ne odgovara 

zoni parkiranja Članak 17.
d) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja
e) u parkirnu kartu unese netočne podatke o Korisnikom parkirališta koji podliježe 

vremenu korištenja parkiranja ili na drugi plaćanju dnevne karte smatra se vlasnik vozila koji je 
način dovede u zabludu osobu ovlaštenu za evidentiran u odgovarajućim evidencijama 
kontrolu (naplatu) parkiranja Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj 

f) nepravilnim parkiranjem zauzme više od oznaci vozila, odnosno odgovarajućim državnim 
jednog parkirnog mjesta smatra se da je s organima i tijelima drugih država, prema 
korisnikom vozila sklopljen ugovor o registarskoj oznaci vozila.
korištenju parkirališta na osnovu dnevne U slučaju prisilne naplate dnevne karte, 
parkirne karte vlasnik vozila kojim je izvršena povreda ugovornog 

odnosa može se osloboditi plaćanja dnevne karte ako 
koncesionaru u roku od 8 dana dostavi podatke o 
osobi koja je koristila vozila, odnosno pismenu 

Članak 14. izjavu te osobe.

Temeljem ugovora o korištenju parkirališta 
sklopljenom na način iz članka 13. ove Odluke izdaje III. OSTALI TEHNIČKI UVJETI
se dnevna parkirna karta i nalog za plaćanje iste koje 
izdaje ovlaštena osoba za kontrolu parkiranja, te ga Članak 18
na odgovarajući način pričvršćuje na vozilo.

Dnevna parkirna karta plaća se u iznosu od Naplate parkiranja oslobođena su službena 
60 kuna. vozila MUP-a, hitne pomoći, istražnog suca, 
Dnevna parkirna karta važeća je na cijelom području vatrogasna vozila, HV-a.
naplate parkiranja neovisno o zonama i vrijedi od Naplate parkiranja oslobođena su službena 
trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne vozila Financijske policije, Porezne uprave, 
parkirne karte od stane službene osobe koncesionara Inspekcijskih službi Brodsko-posavske županije i 
do istog tog vremena u prvom sljedećem danu u Komunalnog redarstva grada Slavonskog Broda, 

.
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ukoliko se zadržavaju u okviru dopuštenog trajanja Oblik, boju i druge elemente odore određuje 
pakiranja pojedine zone. koncesionar uz suglasnost gradonačelnika.

Vozila s međunarodnom oznakom za 
invalide imaju besplatno parkiranje na svim 
parkirnim mjestima označenim za invalide, ukoliko Članak 22
se u vozilu nalazi osoba koja je nositelj oznake.

Pod istim uvjetima, a u slučaju zauzetosti Iznimno od odredbi članka 15. ove Odluke 
parkirnih mjesta označenih za invalide, vozila s koncesionar može blokirati vozilo  napravom za 
posebnom oznakom imaju besplatno parkiranje na blokiranje kotača ili na drugi odgovarajući način ako 
svim parkirnim mjestima na kojima se vrši naplata. višekratno uoči da određene kategorije korisnika 

parkirališta čine povredu ugovora o korištenju 
parkirališta, a nije se u mogućnosti naplatiti 

Članak 19 postupcima iz članka 14., 15. i 16. ove Odluke.
Troškovi blokiranja i deblokiranja ne mogu 

Na zahtjevu stanara ili vlasnika stambenih biti veći od iznosa dnevne karte prema članku 14., a 
objekata na području povijesne jezgre grada koji prema određenoj povredi ugovora.
nemaju mogućnost parkiranja svojih vozila u Pismena obavijest o blokiranju i naplati 
dvorištu ili na drugom prikladnom mjestu, Upravni troškova, deblokiranju, kazni za oštećenje ili 
odjel za komunalni sustav izdaje godišnju kartu za otuđenje naprave na odgovarajući način pričvršćuje 
parkiranje. se na vozilo.

Godišnja karta omogućava vremenski 
neograničeno parkiranje na dodijeljenom i 
označenom parkirališnom mjestu od 16,00  07.00 IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
sati.

Po jednoj stambenoj jedinici moguće je Članak 23
rezervirati jedno parkirališno mjesto sa cijenom 
godišnje karte od 400,00 kn uvećanom za troškove Sredstva ostvarena dodjelom koncesije 
označavanja parkirališnog mjesta. prihod su Proračuna grada.

Članak 20 Članak 24

Godišnja karta za parkiranje ima obilježje Odredbe ove Odluke ne primjenjuje se na 
grada  grb, registarski broj vozila, te oznaku godine korištenje rezerviranih mjesta na javnim 
za koju se izdaje. parkiralištima.

Godišnja karta važeća je za godinu za koju je 
izdana.

Korisnik je dužan istaknuti godišnju kartu Članak 25
ispod prednjeg vjetrobranskog stakla.

Nadzor nad primjenom i provođenjem ove 
Odluke obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i 

Članak 21 Upravni odjel za zaštitu okoliša.

Ovlaštene osobe koncesionara za kontrolu i 
naplatu parkiranja dužne su nositi odoru, te istaknuti Članak 26
identifikacijsku iskaznicu na kojoj je ime grada 
Slavonskog Broda, grb grada Slavonskog Broda, Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se i 
naziv koncesionara, fotografija, te ime i prezime izvan snage Odluka o organizaciji i načinu naplate 
djelatnika. parkiranja ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije", br. 3/99, 8/99, 2/05, 5/08 i 8/09.).
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Članak 27 Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon Članak 1., stavak II. i III. Odluke o Operativnom 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- planu rashoda za materijal i usluge tekućeg i 
posavske županije“. investicijskog  održavanja osnovnih škola grada 

Slavonskog Broda u 2009. godine („Službeni vjesnik 
GRADSKO VIJEĆE Brodsko-posavske županije“ br. 7/09. i br. 8/09.) 

mijenja se i glasi:
KLASA:363-01/09-01/242 Za investicijsko održavanje i opremanje osnovnih 
URBROJ:2178/01-07-09-4 škola osigurano je u 2009. 1.028.015,00 kuna.
Slavonski Brod, 12. studenog  2009. Ovom Odlukom se utvrđuje plan prioriteta rashoda 

za materijal i usluge tekućeg i investicijskog 
Predsjednik Gradskog vijeća održavanja osnovnih škola grada Slavonskog Broda 

Mijo Golubičić, v.r. u 2009. godine temeljem dostavljenih planova i 
potreba škola.

118.

Temeljem članka 143. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 11. 
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja 
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave za 2009. godinu Članak  2.
(NN 8/09), Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima 
i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
financiranje minimalnog financijskog standarda objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-
javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini posavske županije".
(NN 43/09) i Uredbe Vlade o izmjeni uredbe o načinu 
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane GRADSKO VIJEĆE
funkcije jedinica lokalne i područne samouprave za 
2009. (NN 43/09) i članka 36. Statuta grada KLASA:602-02/09-01/65
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko- UR.BR:2178/01-07-09-6
posavske županija" br. 6/09.) Gradsko vijeće je na Slavonski Brod, 12. studenoga 2009.
svojoj 6. sjednici održanoj 12. studenoga 2009. 
godine donijelo Predsjednik Gradskog vijeća:

Mijo Golubičić, v.r.
ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o Operativnom planu 
rashoda za materijal i usluge tekućeg i 

investicijskog  održavanja osnovnih škola grada 
Slavonskog Broda u 2009. godine
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119. GRADSKO VIJEĆE

KLASA:015-02/09-01/9
Na temelju članka 8. Zakona o naseljima UR.BR:2178/01-07-09-2

(„Narodne novine“ br.  54/88)  i članka 36. Statuta Slavonski Brod, 12. studenog 2009.
grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br.6/09) Gradsko Predsjednik Gradskog vijeća
vijeće je na svojoj 6. sjednici održanoj 12. studenog Mijo Golubičić, v.r.
2009. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o određivanju naziva novonastalih  ulica u 
Mjesnom odboru Budainka 120.

I. Na temelju članka 8. Zakona o naseljima 
(Narodne novine br. 54/88)  i članka 36. Statuta grada 

Novonastaloj ulici u Mjesnom odboru Budainka, Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-
između Splitske i Zagrebačke ulice, označena k.č. posavske županije“ br. 6/09) Gradsko vijeće je na 
1990/4, 1991/4, 1989/3, 1988, 1992/5, 1993, 1995/5, svojoj 6. sjednici održanoj  12. studenog 2009. 
1988/4, 1988/8, 1992/4, 1993/4, 1995/4, 2001/2, godine donijelo
2003/3 k.o. Brodski Varoš određuje se naziv Omiška 
ulica. ZAKLJUČAK
Novonastaloj ulici koja se nalazi s desne strane 
Splitske ulice a obuhvaća k.č. 2048/11 i k.č. 2047/3 o određivanju naziva novonastaloj  ulici u 
k.o. Brodski Varoš određuje se naziv Zadarska Mjesnom odboru Podvinje
ulica.

I. 
II.

Novonastaloj ulici u Mjesnom odboru Podvinje 
Ploču s nazivom ulice pribavlja i organizira između ulice Kolara IV i auto puta  a koja obuhvaća 
postavljanje Upravni odjel za komunalni sustav. k.č.2888/1, 2887, 2885/4, 2884/8, 2883/6, 2882/4, 

2882/7, 2883/11, 288 4/15 i 2885/7 k.o. Podvinje 
određuje se naziv Kolara V.

III.

Sve promjene u nazivima trgova i ulica izvršit će II.
Državna geodetska uprava u skladu sa člankom 14. i 
7. stavak 1. alineja 1. Zakona o naseljima. Ploču s nazivom ulice pribavlja i organizira 

postavljanje Upravni odjel za komunalni sustav.

IV.
III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- Sve promjene u nazivima trgova i ulica izvršit će 
posavske županije“. Državna geodetska uprava u skladu sa člankom 14. i 

7. stavak 1. alineja 1. Zakona o naseljima.
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IV. Državna geodetska uprava u skladu sa člankom 14. i 
7. stavak 1. alineja 1. Zakona o naseljima.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. IV.

GRADSKO VIJEĆE Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

KLASA:015-02/08-01/8 posavske županije“.
UR.BR:2178/01-07-09-3
Slavonski Brod, 12. studenog 2009. GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća KLASA:015-02/09-01/8
Mijo Golubičić, v.r. UR.BR:2178/01-07-09-2

Slavonski Brod, 12. studenog 2009.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

121.

Na temelju članka 8. Zakona o naseljima 
(„Narodne novine“ br. 54/88) i članka 36. Statuta 122.
grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br.  6/09) Gradsko 
vijeće je na svojoj 6. sjednici održanoj 12. studenog Na temelju članka 8. Zakona o naseljima 
2009. godine donijelo (Narodne novine br. 54/88) i članka 36. Statuta grada 

Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-
ZAKLJUČAK posavske županije“ br. 6/09) Gradsko vijeće je na 

svojoj 6. sjednici održanoj 12. studenog 2009. godine 
o određivanju naziva Ulice Petra Svačića donijelo

ZAKLJUČAK
I. 

o određivanju naziva novonastaloj  ulici u 
Ulici koja počinje od Ulice Ivana Gorana Kovačića a Mjesnom odboru dr. Ante Starčević
završava kod podvožnjaka u Zagrebačkoj ulici 
određuje se naziv Ulica Petra Svačića.

I. 

II. Novonastaloj ulici u Mjesnom odboru dr. Ante 
Starčević koja se nalazi između Branimirove ulice i 

Ploču s nazivom ulice pribavlja i organizira Ulice A. Kažotića koja obuhvaća k.č.6297 i  5819/1 
postavljanje Upravni odjel za komunalni sustav. k.o. Brod određuje se naziv Ulica Mie Čorak 

Slavenske.

III.

Sve promjene u nazivima trgova i ulica izvršit će 
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II. I.

Ploču s nazivom ulice pribavlja i organizira Jelena Mišić razrješuje se dužnosti člana  Savjeta 
postavljanje Upravni odjel za komunalni sustav. mladih grada Slavonskog Broda na prijedlog Foruma 

mladih SDP-a kao ovlaštenog predlagatelja radi 
nemogućnosti sudjelovanja u radu Savjeta mladih.

III.

Sve promjene u nazivima trgova i ulica izvršit će II.
Državna geodetska uprava u skladu sa člankom 14. i 
7. stavak 1. alineja 1. Zakona o naseljima. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije".

IV.
GRADSKO VIJEĆE

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- KLASA:021-01/09-01/118
posavske županije“. UR.BR:2178/01-07-09-3

Slavonski Brod, 12. studenoga  2009.
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća
KLASA:015-02/09-01/7 Mijo Golubičić, v.r.
UR.BR:2178/01-07-09-4
Slavonski Brod,12. studenog 2009.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mijo Golubičić, v.r.

124.

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju 
Savjeta mladih grada Slavonskog Broda („Službeni 

123. vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.19/07) i 
članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju br.6/09), Gradsko vijeće je na svojoj 6. sjednici 
Savjeta mladih grada Slavonskog Broda („Službeni održanoj  12. studenoga 2009. godine donijelo
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.19/07) i 
članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda R J E Š E NJ E
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
br.6/09), Gradsko vijeće je na svojoj 6. sjednici o imenovanju člana Savjeta mladih grada 
održanoj  12. studenoga 2009. godine donijelo Slavonskog Broda

R J E Š E NJ E
I.

o razrješenju Jelene Mišić dužnosti člana 
Savjeta mladih grada Slavonskog Broda Zoran Komesarović imenuje se za člana Savjeta 

mladih grada Slavonskog Broda kao zamjenik 
dosadašnjoj članici Jeleni Mišić, do isteka mandata .
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II. II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana Ova Odluka je konačna.
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije".

III.
GRADSKO VIJEĆE

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
KLASA:021-01/09-01/118 objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
UR.BR:2178/01-07-09-4 posavske županije“.
Slavonski Brod,12 studenoga  2009.

Predsjednik Gradskog vijeća OBRAZLOŽENJE
Mijo Golubičić, v.r.

Upravno vijeće Ustanove Galerija umjetnina grada 
Slavonskog Broda raspisalo je i objavilo u Glasu 
Slavonije 19. listopada 2009. godine javni natječaj za 
izbor i imenovanje ravnatelja ustanove Galerija 
umjetnina grada Slavonskog Broda. Na objavljeni 

125. natječaj prijavu su u otvorenom roku podnijela dva 
kandidata: Branimir Pešut prof. povijesti  umjetnosti 
i engleskog jezika i književnosti iz Slavonskog 

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o Broda i Danijela Ljubičić Mitrović, prof. likovne 
muzejima (Narodne novine 142/98), članka 38. kulture iz Slavonskog Broda.
Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93), Kandidati ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja.
članak 5. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u Upravno vijeće ustanove, raspravljajući o 
kulturi (Narodne novine br. 96/01), članka 21. podnesenim prijavama na natječaj, donijelo je 29. 
Statuta Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda i  listopada 2009. godine Odluku kojom je predložilo 
članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda osnivaču, gradu Slavonskom Brodu, da za ravnatelja 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", ustanove Galerija umjetnina grada Slavonskog 
br.6/09), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda je Broda imenuje Branimira Pešuta, prof. povijesti  
na svojoj 6. sjednici održanoj 12. studenoga 2009. umjetnosti i engleskog jezika i književnosti. 
godine donijelo Upravno vijeće je ustvrdilo da je Branimir Pešut, 

prof. u proteklom mandatnom razdoblju dobro 
ODLUKU rukovodio ustanovom, naznačivši da se u interesu 

kontinuiteta i daljnjeg napretka ustanove, te visokom 
o imenovanju ravnatelja ustanove razinom stručnosti Branimira Pešuta, predlaže 

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda osnivaču Branimira Pešuta ponovno imenovati za 
ravnatelja ustanove za iduće mandatno razdoblje.
Kulturno vijeće grada Slavonskog Broda je 5. 

I. studenoga 2009. godine sukladno članku 5. Zakona o 
upravljanju javnim ustanovama u kulturi dalo 

Za ravnatelja ustanove Galerija umjetnina grada  prethodno mišljenje i podržalo prijedlog Upravnog 
Slavonskog Broda imenuje se Branimir Pešut, prof. vijeća Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda 
povijesti  umjetnosti i engleskog jezika i da se za ravnatelja imenuje Branimir Pešut, prof.
književnosti s danom 12. studenoga 2009. godine na Sukladno članku 27. stavak 2. Zakona o muzejima i 
vrijeme od 4 godine. članku 21. Statuta Galerije umjetnina grada 

Slavonskog Broda ravnatelja imenuje i razrješava 
predstavničko tijelo osnivača na prijedlog Upravnog 
vijeća a na vrijeme od 4 godine.

Broj:  16Strana:  2386 »SLUŽBENI  VJESNIK«



Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog Upravnog 
vijeća ustanove Galerija umjetnina grada II.
Slavonskog Broda i za ravnatelja ove ustanove 
imenovalo Branimira Pešuta, prof. povijesti  U Povjerenstvo iz točke I. imenuju se:
umjetnosti i engleskog jezika i književnosti. 1. Mario Rubil -za predsjednika
Zbog svega je riješeno kao u izreci Odluke. 2. Jasenka Rem- za člana

3. Stribor Valenta - za člana

POUKA O PRAVNOM LIJEKU 1. Igor Safundžić - za zamjenika 
predsjednika

Protiv ove Odluke nezadovoljna strana može tužbom 2. Andrija Lepan -za zamjenika člana
pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od primitka 3. Anto Rašić - za zamjenika člana
ove Odluke, kod Upravnog suda Republike 
Hrvatske.

III.
GRADSKO VIJEĆE

Povjerenstvo za popis birača provjerava pravilnost 
KLASA:612-08/09-01/12 popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za upis, 
UR.BR:2178/01-07-09-3 dopunu ili ispravak popisa birača koji nije uzeo u 
Slavonski Brod, 12. studenoga 2009. obzir ovlašteni organ uprave Županije koji vodi taj 

popis i potvrđuje popis birača.
Predsjednik Gradskog vijeća:

Mijo Golubičić, v.r.
IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije".

126.
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 34. Zakona o popisima KLASA:021-01/09-01/117
birača ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. UR.BR:2178/01-07-09-2
19/07) i članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda Slavonski Brod 12. studenoga  2009.
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
br.6/09), Gradsko vijeće je na svojoj 6. sjednici 
održanoj 12. studenoga 2009. godine donijelo Predsjednik Gradskog vijeća

Mijo Golubičić, v.r.
R J E Š E NJ E

o imenovanju Povjerenstva za popis birača

I.

Osniva se Povjerenstvo za popis birača za područje 
grada Slavonskog Broda.
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- ostali  akti: veljače 1995. godine).

127. Članak 4.

(1) Naziv Zajednice je: "Turistička zajednica 
Na temelju članka 12. i 15. Zakona o grada Slavonskog Broda".

turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog (2) Sjedište Zajednice je : Slavonski Brod.
turizma (“Narodne novine”, broj 152/2008), 
Skupština Turističke zajednice grada Slavonskog 
Broda, uz prethodnu suglasnost Ministarstva Članak 5.
turizma, na sjednici održanoj 9. studenoga 2009. 
god. donijela je  (1) Zajednica ima pečat okruglog oblika, s 

nazivom i sjedištem "Turistička zajednica grada 
S TATUT Slavonskog Broda" promjera 30 mm.

(2) Žig Zajednice je četvrtastog oblika, 
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA promjera 40x15 mm, a sadrži sjedište Zajednice 

SLAVONSKOG BRODA grada, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i 
datuma primitka pismena.
(3) Žig se koristi za svakodnevno poslovanje 

I. OPĆE ODREDBE Zajednice. Svaki pečat i žig imaju redni broj.
(4) O broju pečata i žiga, načinu njihovog 

Članak 1. korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo 
čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Turistička zajednica grada Slavonskog Broda (u 
daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba, čije su 
članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima Članak 6.
ugostiteljstva, turizma i s tim djelatnostima 
neposredno povezanim djelatnostima na području (1) Zajednica ima znak koji je identičan grbu 
grada Slavonskog Broda. grada Slavonskog Broda. Oblik grba je polukružni 

štit. U štitu je stiliziran lik čaplje okrenute prema 
lijevo s ribom u kljunu i smotuljkom u podignutoj 

Članak 2. lijevoj nozi. U gornjem dijelu grba raspoređeno je pet 
šesterokrakih zvijezda s polumjesecom, a u donjem 

Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na dijelu je stilizirano obilježje rijeke.
snagu ovoga Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe (2) O promjeni sadržaja i oblika znaka odlučuje 
danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Turističko vijeće
Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice (3) O načinu korištenja znaka odlučuje direktor 
utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i Turističkog ureda.
promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: 
Zakon) i ovim Statutom.

Članak 7.

Članak 3. Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se 
prava utvrđuju prema visini udjela članova u 

Zajednica je pravni sljednik Turističke zajednice prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni 
grada Slavonskog Broda upisane u registar razvoj turizma.
Ministarstva turizma pod upisnim brojem 97 od 21. 
veljače 1995.g. (Klasa: 334- 03/94-03/124; Ur.br.: 
529-02/95-0004 potvrda o obavljenom upisu od 21. 
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Članak 8. oglašavanja,
2. u p r a v l j a n j e  j a v n o m  t u r i s t i č k o m  

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i infrastrukturom danom na upravljanje od 
administrativnih poslova vezanih za zadaće strane grada,
Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured). 3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike 

razvoja turizma na nivou grada,
4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu 

Članak 9. koordinaciju javnog i privatnog sektora,
5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje 

(1) Rad Zajednice je javan. ekonomskih i društvenih koristi i koristi za 
(2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje na okoliš,
način propisan ovim Statutom. 6. izrada strateških i razvojnih planova turizma 

na nivou općine ili grada,
7. poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u 

Članak 10. cilju unapređenja uvjeta boravka turista, 
osim izgradnje komunalne infrastrukture,

(1) Djelovanje Zajednice temelji se na načelu 8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, 
opće korisnosti. prikupljanje i ažuriranje podataka o 
(2) Turistička zajednica ne smije obavljati t u r i s t i čko j  ponud i ,  smješ t a jn im i  
gospodarske djelatnosti, osim ako Zakonom nije ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, 
drugačije propisano. sportskim i drugim manifestacijama), 
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Turistička radnom vremenu zdravstvenih ustanova, 
zajednica može: banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih 

informacija potrebnih za boravak i 
1. u p r a v l j a t i  j a v n o m  t u r i s t i č k o m  putovanje turista,

infrastrukturom danom na upravljanje od 9. izdavanje turističkih promotivnih materijala
strane jedinice  lokalne samouprave, 10. obavljanje informativnih poslova u svezi s 

2. organizirati manifestacije i priredbe, turističkom ponudom,
3. objavljivati komercijalne oglase na svojim 11. poticanje i organiziranje kulturnih, 

promotivnim materijalima, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih 
4. prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, manifestacija koje pridonose obogaćivanju 

osim vlastitog promotivnog materijala, turističke ponude,
5. obavljati druge poslove i zadaće od javnog 12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji 

interesa u funkciji razvoja turizma i su neposredno ili posredno uključeni u 
destinacije koje nisu u suprotnosti sa tur is t ički promet radi zajedničkog 
Zakonom, drugim propisima i ovim dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike 
Statutom. razvoja turizma i obogaćivanja turističke 

ponude,
(4) Turistička zajednica ne smije imati ulog u 13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija 
temeljnom kapitalu trgovačkog društva. u cilju očuvanja turističkog prostora, 

unapređivanja turističkog okružja i zaštite 
čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne 

II.  ZADAĆE ZAJEDNICE baštine, 
14. poticanje, unapređivanje i promicanje 

Članak 11. specif ičnih pr i rodnih i  druš tvenih 
vrijednosti koje grad čine turistički 

(1) Zadaće Zajednice su sljedeće: prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo 
gospodarsko korištenje,

1. promoviranje turističke destinacije na razini 15. vođenje jedinstvenog popisa turista za 
grada samostalno i putem udruženog područje grada, poglavito radi kontrole 
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naplate boravišne pristojbe i stručne obrade 1. Obvezatni članovi
podataka,

16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna Članak 13.
obrada podataka o turističkom prometu na 
području grada, (1) Obvezatni članovi Zajednice su sve domaće 

17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice 
odjavi boravka turista u cilju suradnje s imaju svoje sjedište ili podružnice, pogon, filijalu i 
nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje 
nad obračunom, naplatom i uplatom ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih i 
boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turističkih, te s turizmom neposredno povezanih 
turista, djelatnosti.

18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju 
obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih 
očuvanju i unapređenju prirodnih i fizičkih i pravnih osoba, koje imaju sjedište u 
društvenih vrijednosti prostora u cilju turističkom mjestu.
razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i (3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovoga 
učincima turizma, te svojih članova, članka postaju obvezatni članovi Zajednice danom 
odnosno njihovih zaposlenika u cilju osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja 
podizanja kvalitete usluga, djelatnosti pravne i fizičke osobe na području 

19. organizacija, provođenje i nadzor svih radnji Zajednice.
promocije turističkog proizvoda grada 
sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, 
godišnjem programu rada i financijskom Članak 14.
planu Zajednice,

20. ustrojavanje jedinstvenog turističkog (1) Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: 
informacijskog sustava, sustava prijave i prestankom rada Zajednice; prestankom pravne ili 
odjave turista i statističke obrade, smrću fizičke osobe, te djelomičnim ili potpunim 

21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe; 
Zakonom ili drugim propisom. prestankom poslovne jedinice; promjenom sjedišta; 

prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem 
(2) Zajednice sudjeluju u provedbi programa i ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili 
akcijama Turističke zajednice Županije od obavljanjem s turizmom neposredno povezanih 
zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s djelatnosti.
područja  Županije. (2) Na prestanak obvezatnog članstva u 
(3) Zajednica grada može na temelju posebne Turističkoj zajednici ne utječe privremena obustava 
odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.
zajednice, biti član međunarodnih turističkih 
organizacija.

2. Počasni članovi

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, Članak 15.
OBVEZE I ODGOVORNOSTI

(1) Počasnim članom Zajednice mogu biti 
Članak 12. imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno 

zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području 
(1) Zajednica ima obvezatne i počasne članove. Zajednica.
(2) Osim članova iz stavka 1. ovoga članka (2) Odluku o imenovanju počasnog člana 
Zajednica može imati i dragovoljne članove. Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog 

Turističkog vijeća.
(3) Počasni članovi Zajednice ne mogu birati 
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niti biti birani u tijela Zajednice. akcijama u cilju očuvanja turističkog 
(4) Počasni članovi mogu sudjelovati u radu prostora, unapređivanja turističkog okružja i 
sjednice Skupštine Zajednice i skupovima što ih zaštite čovjekovog okoliša na području 
organizira Zajednica, bez prava odlučivanja. Zajednice,

- predlažu pomaganje razvoja turizma i u 
mjestima na području Zajednice koja nisu 

3. Dragovoljni članovi turistički razvijena,
- razmjenjuju u Zajednici informacije, 

Članak 16. obavljaju konzultacije i organiziraju 
sastanke,

(1)  Kao dragovoljni članovi u Zajednicu se - putem Zajednice ostvaruju suradnju s 
mogu učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu nadležnim tijelima lokalne samouprave i 
obvezatni članovi Zajednice sukladno članku 13. uprave na pitanjima rješavanje poremećaja u 
ovog Statuta. turizmu i većih problema u ostvarivanju 
(2) O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovog članka gospodarskih interesa u djelatnostima 
odlučuje Skupština Zajednice. ugostiteljstva i s tim djelatnostima 
(3) Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje neposredno povezanih djelatnosti,
istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest - daju inicijative za donošenje mjera i propisa 
mjeseci ili isključenjem iz područja turizma,
(4) Dragovoljni član Zajednice može biti - koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima 
isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi iz djelokruga Zajednice,
ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice - predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih 
ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici. općih akata,
(5) Odluku o isključenju dragovoljnog člana - budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih 
donosi Skupština Zajednice ti jela i o materi jalno-financijskom 

poslovanju,
- sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama 

4. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice koje ona organizira,
- provode odluke i zaključke što ih donose 

Članak 17. tijela Zajednice,
- zastupaju dogovorene stavove Zajednice u 

(1) Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) Turističkoj zajednici Županije,
imaju prava, obveze i odgovornosti da: - razvijaju međusobnu odgovornost za 

provođenje zadataka Zajednice,
- oni ili njihovi predstavnici biraju i budu - daju podatke i izvješća potrebna za 

birani u tijela Zajednice, izvršavanje zadaća Zajednice,
- upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u - pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, 

radu Zajednice, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.
- daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i 

promicanje turizma na području  Zajednice, (2) Počasni članovi Zajednice imaju osobita 
- daju prijedloge i primjedbe na rad tijela prava iz stavka 1. alineje 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14 i 15, 

Zajednice, ovoga članka.
- predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga 

Zajednice radi zauzimanja stavova i daju 
prijedloge za njihovo rješavanje, IV.  TIJELA ZAJEDNICE

- predlažu i usklađuju svoje međusobne 
odnose u zajedničke interese radi postizanja Članak 18.
ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i 
ovim Statutom, Tijela Zajednice su:

- predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim 1. Skupština
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2. Turističko vijeće predstavljat će član koji po udjelu u prihodu 
3. Nadzorni odbor Zajednice slijedi iza predstavnika s najvećim 
4. Predsjednik zajednice udjelom, i tako redom. 

(5) Jedan član Zajednice  može imati 
maksimalno 40% predstavnika u Skupštini. 

1. Skupština Zajednice  (6) Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 2. i 3. 
ovog članka računaju se  članarina i 25% boravišne 

Članak 19. pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici u godini 
koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za 

(1) Skupština Zajednice je najviše tijelo Skupštinu Zajednice.
upravljanja u Zajednici. (7) Ako  tijekom mandata dođe do promjene 
(2) Skupštinu Zajednice čine predstavnici  udjela u prihodima za više od 10 %, broj predstavnika  
fizičkih i pravnih osoba, članova Zajednice, s članova Skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 
područja grada, razmjerno visini udjela pojedinog 2. ovog članka.
člana u prihodu Zajednice, i to tako da: (8) Promjenu iz stavka 4. ovog članka utvrđuje 

Skupština istodobno s donošenjem godišnjeg 
- članovi Zajednice s područja djelovanja financijskog izvješća.

Zajednice koji sudjeluju s najmanje 1% u (9) Članovi, odnosno predstavnici članova 
ukupnom prihodu Zajednice imaju jednog Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu 
predstavnika u Skupštini Zajednice, osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

- članovi Zajednice koji sudjeluju s više od 3% 
u ukupnom prihodu Zajednice imaju dva 
predstavnika, Članak 20.

 - članovi Zajednice koji sudjeluju s više od 5% 
u ukupnom prihodu Zajednice imaju tri (1) Skupština Zajednice:
predstavnika.

1. donosi Statut Zajednice,
(3) Članove Zajednice koji sudjeluju u 2. donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima 
ukupnom prihodu Zajednice ispod 1%  predstavljat i dužnostima, te načinu poslovanja,
će po jedan predstavnik unutar svake pojedine 3. odlučuje o izboru i razrješenju članova 
grupacije, i to: Turističkog vijeća,

4. odlučuje o izboru i razrješenju članova 
– članove Zajednice koji ostvaruju prihod Nadzornog odbora,

obavljanjem ugostiteljske djelatnosti 5. donosi godišnji program rada Zajednice,
predstavljat će  predstavnik s najvećim 6. donosi f inancijski plan i godišnje 
udjelom u prihodu Zajednice unutar ove  financijsko izvješće Zajednice,
grupacije, 7. odlučuje o zahtjevima za dragovoljno 

– članove Zajednice koji obavljaju turističku članstvo,
djelatnost predstavljat će predstavnik s 8. imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog 
najvećim udjelom u prihodu Zajednice vijeća počasne članove Zajednice,
unutar ove grupacije, 9. donosi odluku o osnivanju i ustroju 

– članove Zajednice koji ostvaruju prihod u Turističkog ureda,
djelatnostima s turizmom neposredno 10. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne 
povezanim predstavljat će predstavnik s članove Zajednice,
najvećim udjelom u prihodu Zajednice 11. bira predstavnike Zajednice u Skupštinu 
unutar ove grupacije. Turističke zajednice Županije,

12. donosi Poslovnik o radu Skupštine 
(4) Ukoliko predstavnici iz stavka 3. ovog Zajednice,
članka odbiju predstavljati članove svoje grupacije u 13. daje nadležnim tijelima inicijative za 
Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju donošenje zakona i drugih propisa,
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14. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim - na zatjev Nadzornog odbora, Turističkog 
pitanjima koja proizlaze iz zadaća vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, 
Zajednica, predlaže mjere i poduzima radnje direktora Turističkog ureda.
za njihovo izvršavanje, (4) Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne 

15. donosi odluku o osnivanju i ustroju sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine 
podružnice Zajednice, Zajednice.

16. prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o (5) Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka 
drugim pitanjima kada je to  predviđeno predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu 
propisima i ovim Statutom. Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati 

Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20 % članova 
Skupštine.

Članak 21.

(1) Mandat članova Skupštine Zajednice traje Članak 24.
četiri godine.
(2) Članu Skupštine Zajednice može prestati (1) Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje 
mandat i prije isteka vremena na koje je primljen: ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog 

broja članova Skupštine Zajednice.
- opozivom od strane člana Zajednice čiji je (2) Skupština Zajednice donosi odluke većinom 

predstavnik, glasova nazočnih članova Skupštine, ako za 
- prestankom rada kod člana Zajednice čiji je pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije 

predstavnik, odredeno.
- na osobni zahtjev. (3) Način sazivanja i vođenja sjednice 
(3) Skupština Zajednice može predložiti članu Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za 
Zajednice da opozove svog predstavnika, ako svoju održavanje sjednice Skupštine uređuje se 
dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice Poslovnikom.
ili je uopće ne obavlja.
(4) Novoizabranom članu Skupštine mandat 
traje do isteka vremena na koji je bio izabran član 2. Turističko vijeće
Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od 
načina utvrđen u stavku 2. ovog članka. Članak 25.

(1) Turističko vijeće je izvršno je tijelo 
Članak 22. Skupštine Zajednice.

(2) Turističko vijeće odgovorno je Skupštini 
Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Zajednice.

Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka 
mandata Skupštine Zajednice

Članak 26.

Članak 23. (1) Turističko vijeće Zajednice:

(1) S k u p š t i n a  Z a j e d n i c e  o d l u č u j e  n a  - provodi odluke i zaključke Skupštine 
sjednicama. Zajednice,
(2) Redovna sjednica održava se dva puta - predlaže Skupštini godišnji program rada i 
godišnje. financijski plan,
(3) Izvanredna sjednica saziva se u slučaju: - predlaže Skupštini godišnje financijsko 
- izbora članova Turističkog vijeća ili izvješće,

Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji - upravlja imovinom Zajednice sukladno 
za više od 1/4,
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Zakonu i ovom Statutu, te sukladno četiri godine.
programu rada i financijskom planu, (2) Članu Turističkog vijeća može prestati 

mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:- donosi opće akte za stručnu službu 
Zajednice,

! razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,- utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog 
izmjena Statuta, ! na osobni zahtjev.

(3)  Član Turističkog vijeća može se opozvati - priprema prijedloge i daje mišljenja o 
ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i pitanjima o kojima odlučuje Skupština,
ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine - odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, 
Zajednice i Turističkog vijeća.adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u 
(4) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je skladu s financijskim planom,
mandat prestao na temelju prethodnog stavka, - imenuje direktora Turističkog ureda na 
nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka temelju javnog natječaja, te ga razrješava,
mandata na koji je izabran prethodnik.- utvrđuje granice ovlasti za zastupanje 

Zajednice i raspolaganje financijskim 
sredstvima Zajednice,

Članak 29.- daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u 
slučaju spriječenosti direktora,

(1) Turističko vijeće radi na sjednicama.
- donosi Poslovnik o svom radu,

(2) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava 
- donosi opće akte koje ne donosi Skupština 

sjednici Turističkog vijeća.
Zajednice,

(3) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti 
- zahtjeva i razmatra izvješće direktora o predsjednika, s jednici Turist ičkog vi jeća 

njegovom radu i radu Turističkog ureda, te predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi 
obavezno donosi odluku o prihvaćanju ili predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara 
neprihvaćanju navedenog izvješća, predsjedniku Zajednice.

- potiče suradnju s drugim turističkim 
zajednicama i drugim pravnim i fizičkim 
osobama koje su neposredno ili posredno Članak 30.
uključene u turistički promet,

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o (1) Turističko vijeće može pravovaljano 
turističkim zajednicama i promicanju odlučivati ukoliko je na sjednici nazočno više od 
hrvatskog turizma i ovim Statutom. polovice članova Vijeća.

(2) Turističko vijeće odlučuje većinom glasova 
nazočnih članova.

Članak 27.

(1) Tu r i s t i č k o  v i j e ć e  Z a j e d n i c e  i m a  Članak 31.
predsjednika i osam članova koje bira Skupština 
Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći (1) Turističko vijeće odluke donosi u pravilu 
računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu javnim glasovanjem.
(pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i (2) Turističko vijeće može odlučiti da se o 
sl.). određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.
(2) Predsjednik Zajednice je predsjednik (3) Način sazivanja i vođenja sjednica 
Turističkog vijeća. Turističkog vijeća i druga pitanja u svezi održavanje 

sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.

Članak 28.

(1) Mandat članova Turističkog vijeća traje 
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3. Nadzorni odbor (2) Nadzorni odbor može pravovaljano 
odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova 

Članak 32. Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog 
broja članova.

(1) Nadzorni odbor je nadzorno tijelo (3) Način sazivanja i vođenja sjednica 
Zajednice. Nadzornog odbora i druga pitanja u svezi održavanje 
(2) Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga: sjednica Nadzornog odbora uređuju se Poslovnikom.
1. dva člana koja bira Skupština Zajednice, (4) Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi 
2. jedan član kojeg delegira Turističko vijeće Nadzorni odbor.

Turističke zajednice Županije.
(3) Član Nadzornog odbora ne može biti članom 
drugih tijela Zajednice. Članak 35.
(4) Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira 
predsjednika i njegovog zamjenika. (1) Mandat članova Nadzornog odbora traje 
(5) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom četiri godine.
radu. (2) Članu Nadzornog odbora može prestati 

mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

Članak 33. - opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, 
odnosno delegiralo,

(1) Nadzorni odbor nadzire: - na osobni zahtjev.
1. vođenje poslova Zajednice, (3) Član Nadzornog odbora može se opozvati 
2. materijalno i financijsko poslovanje i ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u 

raspolaganje sredstvima Zajednice, skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.
3. izvršenje i provedbu programa rada i (4) Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je 

financijskog plana Zajednice. mandat prestao na temelju prethodnog stavka 
(2) O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka 
Zajednice podnosi pisano izvješće Turističkom mandata na koje je izabran prethodnik.
vijeću i Skupštini Zajednice, te Turističkom vijeću 
Turističke zajednice Županije.
(3) U izvješću iz stavka 2. ovog članka Statuta 4. Predsjednik Zajednice
Nadzorni odbor dužan je posebno navesti: djeluje li 
Zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice, Članak 36.
te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća; jesu li (1) Preds jednik Za jednice preds tav l ja  
godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u Zajednicu.
skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i (2) Dužnost predsjednika Zajednice obnaša 
pokazuju li ispravno stanje; ocjenu o poslovanju i gradonačelnik.
vođenju poslovanja; da li se program rada i (3) Predsjednik Zajednice je i predsjednik 
financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.
te mišljenje i savjete o mogućnostima poboljšanja (4) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava 
njihove provedbe. Skupštini Zajednice i saziva  i predsjedava  
(4) Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. sjednicama Turističkog vijeća.
ovog članka Statuta najmanje dva puta godišnje. (5) U trenutku razrješenja gradonačelnika 

sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne 
samouprave prestaje njegova dužnost predsjednika 

Članak 34. Zajednice, a u navedenom slučaju dužnost 
predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu 

(1) Sjednicu Nadzornog odbora saziva i koji regulira izbore gradonačelnika.
rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju 
njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Strana:  2395Broj:  16 »SLUŽBENI  VJESNIK«



Članak 37. V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE 
ZAJEDNICE

Predsjednik Zajednice:
Članak 40.

- predstavlja Zajednicu,
- saziva i predsjeda Skupštini Zajednice, (1) Za jednicu preds tav l ja  p reds jednik 
- saziva i predsjeda Turističkom vijeću, Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.
- organizira, koordinira i usklađuje rad i (2) Direktor Turističkog ureda može dati 

aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje 
ovim Statutom i programom rada Zajednice, Zajednice.

- brine se o zakonitom i pravodobnom (3) Ako se opća punomoć daje osobi koja nije 
izvršavanju zadaća Zajednice, zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći 

- pokreće i brine se o suradnji Zajednice s potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.
drugim turističkim zajednicama i drugim (4) Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se 
tijelima sa zajedničkim interesom, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju 

- brine se o pripremi sjednica Skupštine obvezni odnosi.
Zajednice i Turističkog vijeća,

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi 
Skupština Zajednice i Turističko vijeće, VI. TURISTIČKI URED

- obavlja i druge poslove utvrđene aktima 
Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća. Članak 41.

(1) Radi obavljanja stručnih i administrativnih 
Članak 38. poslova Zajednice osniva se Turistički ured.

(2) Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu 
U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti Zajednice.
predsjednika, sjednici Skupštine predsjeda zamjenik 
predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i 
koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice. Članak 42.

(1) Odluku o osnivanju Turističkog ureda 
5. Radna tijela donosi Skupština Zajednice.

(2) D j e l o k r u g ,  u n u t a r n j e  u s t r o j s t v o ,  
Članak 39. organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta 

Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o 
(1) Skupština Zajednice i Turističko vijeće ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora 
mogu osnovati stalna ili privremena radna ili Ureda.
savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i 
sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja 
mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz Članak 43.
njihovog djelokruga.
(2) Skupština Zajednice i Turističko vijeće Turistički ured obavlja osobito ove poslove:
odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka 
utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana - provodi zadatke utvrđene programom rada 
za rad toga tijela. Zajednice,

- obavlja stručne i administrativne poslove u 
svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

- obavlja stručne i administrativne poslove u 
svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela 
Zajednice,
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- o b a v l j a  p r a v n e ,  f i n a n c i j s k e  i  Članak 45.
knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće 
poslove, vodi evidencije i statističke podatke (1) Turistički ured Zajednice ima direktora.
utvrđene propisima i aktima Zajednice, (2) Direktora Turističkog ureda na temelju 

- izrađuje analize, informacije i druge javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.
materijale za potrebe tijela Zajednice, (3) Direktor Turističkog ureda, osim uvjeta 

- daje tijelima Zajednice kao i drugim propisanih Pravilnikom iz stavka 2. članka 44. ovog 
zainteresiranim stručna mišljenja o Statuta,  mora ispunjavati i uvjet da mu 
pitanjima iz djelokruga Zajednice, pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o 

- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna 
Zajednice. mjera zabrane obavljanja poslova iz područja 

turizma, dok ta mjera traje.  

Članak 44.
Članak 46.

(1) Na radne odnose zaposlenih u Turističkom 
uredu primjenjuju se opći propisi o radu, ako Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko 
Zakonom nije drugačije propisano. od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će 
(2) Ministar pravilnikom propisuje posebne se ponoviti.
uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja 
jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje 
moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu. Članak 47.
(3) Direktor Turističkog ureda i radnici na 
stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, Turističku zajednicu do izbora direktora zastupa 
osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih predsjednik Zajednice.
pravilnikom iz stavka 2. ovog članka Statuta, moraju 
imati položen stručni ispit za rad u Turističkom 
uredu. Članak 48.
(4) Stručni ispit polaže se prema ispitnom 
programu, a o položenom ispitu izdaje  se uvjerenje. (1) Direktor Turističkog ureda organizira i 
(5) Ministar pravilnikom propisuje ispitni rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u 
program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za 
način polaganja ispita. poslovanje Zajednice.
(6) Iznimno od stavka 3. ovog članka položeni (2) Direktor je za svoj rad odgovoran 
stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.
odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina (3) Direktor Turističkog ureda i drugi radnici 
radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj zaposleni u Turističkom uredu ne mogu biti 
spremi. predsjednicima niti članovima Skupštine, 
(7) Osoba iz stavka 3. ovog članka, koja u Turističkog vijeća i Nadzornog odbora niti jedne 
trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete turističke zajednice.
utvrđene propisom iz stavka 2. ovog članka, ali nema (4) Direktoru Turističkog ureda nije dopušteno 
položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od obavljanje ugostiteljske  i  turističke djelatnosti na 
dana stupanja na rad položiti stručni ispit. području grada.
(8) Radniku iz stavka 7.ovog članka koji ne (5) Direktor Turističkog ureda ne smije donositi 
položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka 
posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita. koje utječu na financijski ili drugi interes njegovog 

bračnog druga, djeteta ili roditelja.
(6) Direktor Turističkog ureda ne smije biti član 
Upravnog ili Nadzornog odbora trgovačkog  društva 
ili druge pravne osobe koja je član Zajednice.
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(7) Direktor Turističkog ureda: Članak 49.
1. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne 
radnje u ime i za račun Zajednice, (1) Direktor Turističkog ureda može biti 
2. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred razriješen:

sudovima,  upravnim i drugim državnim 1. na osobni zahtjev,
tijelima, te pravnim osobama za javnim 2. ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja 
ovlastima, svoje dužnosti Zajednica nije mogla vršiti 

3. organizira i rukovodi radom i poslovanjem svoje zadatke ili je izvršenja tih zadataka bilo 
Turističkog ureda, otežano,

4. provodi odluke Turističkog vijeća, 3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili 
5. organizira izvršavanje zadaća Zajednice, nepravilnog rada ili zbog prekoračenja 
6. u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

za poslovanje Zajednice i zakonitost rada 4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili 
Turističkog ureda, odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili 

7. usklađuje materijalne i druge uvjete rada postupa protivno tim odlukama,
Turističkog ureda i brine se da poslovi i 5. ako najmanje jednom godišnje ne podnese 
zadaće budu na vrijeme i kvalitetno Turističkom vijeću izvješće o svom radu i 
obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i radu Turističkog ureda,
programom rada Zajednice i njezinih tijela, 6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o 

8. najmanje jednom godišnje Turističkom radu direktora i Turističkog ureda. 
vijeću podnosi izvješće o svom radu i radu (2) Prijedlog za pokretanje postupka za 
Turističkog ureda, razrješenje direktora, predsjednik, Skupština ili 

9. odlučuje o zapošljavanju djelatnika u Nadzorni odbor moraju podnijeti u slučaju iz stavka 
Turističkom uredu i raspoređivanju 1. točka 2.,3., 4., 5. i 6. ovog članka.
djelatnika na određena radna mjesta u skladu (3) Prije donošenja odluke o razrješenju, 
s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o 
Turističkog ureda, razlozima za razrješenje.

10. upozorava djelatnike Turističkog ureda i (4) Odluku o razrješenju direktora Turističkog 
tijela Zajednice na zakonitost njihovih ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.
odluka,

11. odlučuje o službenom putovanju djelatnika 
Zajednice, korištenju osobnih automobila u VII. TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR
službene svrhe i o korištenju sredstava 
reprezentacije, Članak 50.

12. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju 
Turističkog ureda, (1) Radi prikupljanja, obrade i raspačavanja 

13. odlučuje o povjeri pojedinih stručnih informacija o radu Zajednice Skupština Zajednice 
poslova trećim osobama ako ocijeni da je može odlukom o osnivanju Turističkog ureda 
potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja ustrojiti Turističko-informativni centar (u daljnjem 
zadataka Zajednice, tekstu: TIC) kao užu organizacijsku jedinicu 

14. potp isu je pos lovnu dokumentac i ju Turističkog ureda.
Zajednice, (2) TIC nema svojstvo pravne osobe.

15. priprema, zajedno s predsjednikom 
Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i 
Skupštine Zajednice, Članak 51.

16. predlaže mjere za unapređenje organizacije 
rada Turističkog ureda, (1) Zadaće TIC-a su:

17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, - prikupljanje, obrada i raspačavanje 
aktima Zajednice i odlukama tijela informacija u cilju poticanja i promidžbe 
Zajednice. turizma na području Zajednice,
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- prikupljanje informacija o turističkim (3) Direktor Turističkog ureda odgovoran je za 
potrebama i drugih pojavama u zemlji i zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i 
inozemstvu od značaja za turizam zadataka koje  mu je utvrdilo Turističko vijeće.
Zajednice,

- informiranje turista o znamenitostima i 
privlačnostima turist ičkog okružja, IX. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI
spomenicima kulture i dr.,

- promocija turističkog proizvoda s područja Članak 55.
Zajednice,

- davanje ostalih potrebnih turističkih (1) Zajednica nastupa u pravnom prometu 
informacija, samostalno - u svoje ime i za svoj račun.

- suradnja s tuzemnim  inozemnim (2) Za obveze u pravnom prometu Zajednica 
informativnim organizacijama, odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

- drugi poslovi utvrđeni odlukom o osnivanju 
Centra i drugim aktima Skupštine Zajednice 
ili Turističkog vijeća. Članak 56.

(2) TIC-a radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. 
ovog članka može izdavati biltene ili druge Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi 
periodične publikacije. se po propisima koji uređuju računovodstvo 

neprofitnih organizacija.

Članak 52.
Članak 57.

(1) Poslove TIC-a vodi i organizira voditelj 
TIC-a. Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje 
(2) Voditelj TIC-a za svoj rad i rad TIC-a program rada i financijski plan.
odgovara Turističkom vijeću i direktoru Turističkog 
ureda.
(3) U pogledu pravnog s ta tusa TIC-a Članak 58.
odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

(1) Prijedlog programa rada i prijedlog 
financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko 

Članak 53. vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice do 31. 
listopada tekuće godine za sljedeću poslovnu 

Unutarnja organizacija i ostala pitanja u svezi s godinu.
radom T1C-a uredit će se općim aktom kojima se ova (2) Zajednica dostavlja prijedlog programa rada 
pitanja uređuju za Turistički ured. i prijedlog financijskog plana za sljedeću poslovnu 

godinu, u roku iz st. 1 ovog članka, Turističkoj 
zajednici Županije.

VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE 
DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 59.
Članak 54.

(1) Godišnji program rada i godišnji financijski 
(1) Svaki član tijela Zajednice osobno je plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene 
odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti. planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za 
(2) Svaki član tijela Zajednice odgovoran  je za svoj njihovo izvršenje.
rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine (2) Prijedlog programa rada i financijskog plana 
Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg Zajednice dostavlja se članovima Skupštine 
predstavljaju. Zajednice u roku od 8 dana prije održavanja sjednice 
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na kojoj se isti dokumenti donose. izvršenja, izdacima za poslovanje Turističkog ureda i 
rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, 
financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu 

Članak 60. financijskog plana i njegovog ostvarenja s 
obrazloženjem odstupanja, analizu i  ocjenu 

(1) Tijekom godine Zajednica može mijenjati i izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih 
dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski aktivnosti na razvoj turizma. 
plan.
(2) Ako tijekom godine dođe do odstupanja 
programa rada i financijskog plana u obujmu većem Članak 64.
od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno 
dopune programa rada i financijskog plana. (1) Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih 
(3) Izmjene iz  stavka 2. ovog članka obavljaju izvora:
se po postupku koji je propisan za donošenje 1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim 
programa rada i godišnjeg financijskog plana. zakonom,

2. članarine, u skladu s posebnim zakonom,
3. Proračuna grada,

Članak 61. 4. od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz 
članka 10. stavak 3. Zakona 

(1) Za izvršenje programa rada i godišnjeg 5.  od imovine u vlasništvu.
financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće. (2) Pored izvora iz stavka 1. ovog članka, 
(2) Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se 
direktor Turističkog ureda. financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju 

njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke 
osobe.

Članak 62. (3) Zajednica se, na temelju posebne odluke 
Turističkog vijeća,  može financijski zaduživati u 

Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice cilju realizacije programa rada i financijskog plana, 
podnijeti financijsko izvješće u roku koje ono odredi. ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 

50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 63.
Članak 65.

(1) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za 
prethodnu godinu  Turističko vijeće podnosi (1) Domaće i strane pravne i fizičke osobe 
Skupštini Zajednice do kraja veljače. plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim 
(2) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća u zakonom.
roku iz stavka 1. ovog članka Turističko Vijeće (2) Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju 
podnosi i Nadzornom odboru. članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom 
(3) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća utvrdi Skupština Zajednice.
mora se staviti na uvid članovima Skupštine 
Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini.
(4) Godišnje financijsko izvješće za prethodnu Članak 66.
godinu dostavlja se Turističkoj zajednici  Županije. 
(5) Godišnje financijsko izvješće za prethodnu (1) U Financijskom planu Zajednice može se 
godinu donosi Skupština Zajednice do kraja ožujka izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva 
tekuće godine. (tekuća rezerva) koja se koriste tijekom godine za 
(6) Godišnje financijsko izvješće obvezno sa nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i 
država podatke o izvršenju programom  rada zadatke koji se financiraju iz Financijskog plana 
pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog Zajednice.
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(2) Sredstvima tekuće rezerve raspolaže XI. POSLOVNA TAJNA
Turističko vijeće.

Članak 72.

Članak 67. (1) Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i 
podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo 

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro- protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i 
računu. poslovnom ugledu Zajednice.

(2) Predsjednik Zajednice određuje koje isprave 
i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u 

Članak 68. svezi s poslovnom tajnom.
(3) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i 

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju 
svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna 
Zajednice. tajna.

(4) Povreda odredaba ovog Statuta koja se 
odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne 

Članak 69. dužnosti.

(1) Turističko vijeće Zajednice upravlja XII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA 
imovinom Zajednice s pozornošću urednog i OKOLIŠA
savjesnog gospodarstvenika.
(2) Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko Članak 73.
vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine 
Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova (1) Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju 
svih članova Skupštine Zajednice. zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i 

poboljšava kvalitet čovjekova okoliša sukladno 
propisima u Republici Hrvatskoj.

X. JAVNOST  RADA  ZAJEDNICE (2) Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i 
čuvanju kulturnih dobara.

Članak 70.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela 
Zajednice za članove Zajednice, objavom na Članak 74.
oglasnoj ploči Zajednice, odnosno putem sredstava 
javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način. (1) Zajednica ima Statut i druge opće akte 

(pravilnici, odluke, poslovnici).
(2) Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti 

Članak 71. s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglanosti sa 
zakonom i drugim propisima.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, (3) U slučaju nesuglasnoti općih akata sa 
potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe 
informiranje javnosti o radu Zajednice. Statuta.

(4) Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom 
daje Skupština Zajednice.
(5) Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa 
Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom 
ukida ili poništava taj akt, odnosno njegove pojedine 
odredbe.

Strana:  2401Broj:  16 »SLUŽBENI  VJESNIK«



Članak 75. (2) Opći akti Zajednice oglašavaju se na 
oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog 

(1) Statut donosi, uz prethodnu suglasnost ureda na oglasnoj ploči Ureda.
Ministarstva turizma, Skupština Zajednice  (3) Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom 
dvotrećinskom većinom svih predstavnika u oglašavanja.
Skupštini Zajednice.
(2) Poslovnik o radu Skupštine donosi 
Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
običnom većinom glasova.
(3) Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Članak 79.
Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na 
osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na (1) Zajednica i Turistički ured dužni su u roku od 
prijedlog direktora Turitičkog ureda. 10 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona 

uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama 
Zakona, sukladno članku 80. Zakona.

Članak 76. (2) Do konstituiranja tijela Zajednice u skladu s 
ovim Statutom, dosadašnja tijela Zajednice 

Opći akti Turističkog ureda su: nastavljaju s radom.
(3) Do usklađenja općih akata s odredbama 

- o ustrojstvu Statuta primjenjuju se opći akti.
- o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
- o radnim odnosima, disciplinskoj i 

materijalnoj odgovornosti zaposlenih, XV. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE ODREDBE
- o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i 

ostala primanja, Članak 80.
- akt i  utvrđeni Statutom i odlukom 

Turističkog vijeća. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju važiti 
odredbe dosadašnjeg Statuta donijetog na sjednici 
Skupštine Zajednice održanoj 16. studenog 1994.g. i 

Članak 77. odredbe Izmjena dosadašnjeg Statuta donijete na 
sjednici Zajednice održanoj 30. ožujka 1995.g.

(1) Izmjene i dopune Statuta donose se u 
postupku i na način određen za donošenje Statuta.
(2) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može Članak 81.
podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina 
članova Skupštine Zajednice. Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od dana 
(3) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- 
se članovima Skupštine Zajednice radi davanja posavske županije“.
primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi 
dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
od osam dana od dana primitka. Nakon razmatranja dr. Mirko Duspara, gradonačelnik, v.r.
primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje 
prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga 
Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 78.

(1) Statut Zajednice objavljuje se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
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33. Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu danom  
Na  temelju  članka  15.  Statuta  općine  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

Bebrina  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  posavske  županije".
županije"  broj  10/01.),  Općinsko  vijeće  općine  
Bebrina  na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  23. 9. 2009.  OPĆINSKO  VIJEĆE
godine,  donijelo  je OPĆINE  BEBRINA

ODLUKU Klasa  :  021-05/09-02/37
Urbroj:  2178/02-03-09-1

o  izmjeni  Plana  javne  nabave Bebrina,  23. 9. 2009.  godine
općine  Bebrina  za  2009.  godinu

Predsjednik  Vijeća
Mijo  Belegić, v.r.

Članak  1.

Usvaja  se  Odluka  o  izmjeni  Plana  javne  
nabave  općine  Bebrina  za  2009.  godinu.

OPĆINA  BEBRINA
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42. Ulica  svetog  Benedikta - počinje  u  k.o.  
Zadubravlje  k.č.  br.  869,  odnosno  na  završetku  
Ulice  Josipa  Kozarca  u  naselju  Trnjani,  te s e  

Na  temelju  članka  47.  Statuta  općine  nastavlja  kroz  k.č.br.  755/3 - dio  i  k.č.br.  764  u  
Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  k.o.  Trnjani.
županije"  broj  09/09),  općinski  načelnik  5.  
studenoga  2009.  godine,  donio  je

III.
RJEŠENJE

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
o  imenovanju  ulice  u  donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Mjesnom  odboru  Trnjani Brodsko-posavske  županije".

OPĆINSKI  NAČELNIK
I. OPĆINE  GARČIN

Na  temelju  prijedloga  Vijeća  Mjesnog  Klasa  :  022-06/09-01/31
odbora  Trnjani,  općinski  načelnik  donio  je  Urbroj:  2178/06-03-09-1
Rješenje  o  imenovanju  ulice  u  naselju  Trnjani. Garčin,  5. s tudenoga  2009.

Načelnik
II. općine  Garčin

Mato  Grgić, dipl.iur., v.r.
Imenuje  se  ulica  u  Mjesnom  odboru  

Trnjani  i  to:

OPĆINA  GARČIN

Broj:  16Strana:  2406 »SLUŽBENI  VJESNIK«



OPĆINA  GUNDINCI

19. livade, pašnjaci, voćnjaci, vinogradi, ribnjaci, trstici i 
močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti 
poljoprivrednoj proizvodnji.

Na osnovi stavka 1. članka 12. i 14. Zakona o Zemljište u građevinskom području i zemljište izvan 
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. tog područja predviđeno dokumentima prostornog 
152/08.) i članka 30. Statuta općine Gundinci uređenja za izgradnju koristi se do privođenja 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» nepoljoprivrednoj namjeni, kao poljoprivredno 
, br. 11/09), Općinsko vijeće općine Gundinci na 6.  zemljište i mora se održavati sposobnim za 
sjednici održanoj  10. studenoga 2009. godine pol jopr ivrednu proizvodnju  (sprečavanje  
donijelo je zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem). 

O D L U K U
II    AGROTEHNIČKE MJERE

o donošenju agrotehničkih mjera u svrhu 
zaštite poljoprivrednog zemljišta Članak 3.

Agrotehničke mjere iz članka 1. ove Odluke 
I OPĆE ODREDBE su:

Članak 1. 1. mjere za sprečavanje erozije,
2. mjere za sprečavanje zakorovljenosti,

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke 3. čišćenje kanala,
mjere poljoprivrednog i drugog  zemljišta  koje se 4. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih 
koristi kao poljoprivredno zemljište u općini vrsta biljaka na određenom području,
Gundinci u slučajevima kad bi propuštanje tih mjera 5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
nanijelo štetu,  onemogućilo i l i  umanjilo 6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.
poljoprivrednu proizvodnju i mjere za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina.

Članak 4.

Članak 2. Za područje općine Gundinci provode se 
agrotehničke mjere zaštite od erozije iz članka 2. ove 

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se Odluke:
sljedeće poljoprivredne površine oranice, vrtovi, 
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1. ograničenje sječe višegodišnjih nasada u roku zdravlja stanovništva, a prije cvatnje, uništiti 
5 godina od dana donošenja ove Odluke, osim ambroziju na poljoprivrednim površinama, 
s ječe iz  agrotehničkih razloga na međama,  uz  po l j ske  pu tove  i  na  
poljoprivrednim površinama koje pripadaju neizgrađenom građevinskom zemljištu
području općine Gundinci,

2. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i 
neobrađenih površina na strmim zemljištima i III  MJERE ZA UREĐIVANJE I 
n j i h o v o  p r e t v a r a n j e  u  o r a n i c e  s  ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH 
jednogodišnjim kulturama na području cijele RUDINA
općine Gundinci,

3. obvezno zatravnjivanje strmog zemljišta na Članak 7.
području cijele općine Gundinci,

4. zabrana skidanja humusnog, odnosno Mjere  za  uređivanje  i  održavanje  
oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta na poljoprivrednih rudina su:
području cijele općine Gundinci

1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih puteva,

Članak 5. 3. uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje 
zasjenjivanja susjednih čestica,

Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i 4. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.
umjetnih vodenih kanala provodi se radi sprečavanja 
odrona zemlje i zaraštanja  korova  tako da se 
omogući prirodni tok oborinskih voda. Članak 8.

Za područje općine Gundinci provode se 
Članak 6. mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina, koje obuhvaćaju:
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja 

biljnih otpadaka obuhvaćaju: 1. zabranu sadnje višegodišnjih nasada 
visokorastućih kultura koje zasjenjuju 

1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka, osobito z e m l j i š n e  č e s t i c e ,  n a  n a č i n  d a  
kukuruzovine, na poljoprivrednom zemljiš onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu 
tu nakon žetve u roku 30 dana od žetve, proizvodnju na tim česticama,

2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka 2. održavanje zelenih ograda na način da se 
nakon provedenih agrotehničkih mjera u spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo 
trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine, zemljište i putove i zasjenjenje susjednih 

3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka površina prerastanjem zelene ograde,
nakon sječe i čišćenje šuma, putova i međa na 3. održavanje i uređenje zemljišnih međa, 
šumskom zemljištu, koje graniče s zelenih ograda i poljskih putova tako da ne 
poljoprivrednim zemljištem, ometaju provođenje agrotehničkih  mjera,

4. obveza poduzimanja mjera sprečavanja 4. održavanje i uređenje poljoprivrednih 
zakorovljenosti i to mehaničkim i kemijskim površina i poljskih putova tako da budu 
sredstvima radi sprečavanja širenja korova na vidljivo označeni, očišćeni od korova i 
susjedne parcele, višegodišnjeg raslinja, radi neometanog 

5. obveza provođenja mjera za zaštitu bilja, prolaza vatrogasnih vozila,
suzbijanjem bolesti i  štetnika radi 5. održavanje i uređenje zemljišnih međa i 
sprečavanja širenja biljnih bolesti i štetnika i zelenih ograda tako da budu označene i 
to sukladno zakonskim propisima, očišćene od korova i raslinja.

6. obvezuju se vlasnici  i  ovlaštenici  
poljoprivrednog zemljišta zbog zaštite 
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Članak 9. iz agrotehničkih razloga (članak 4. stavak 1. 
točka 1. Odluke),

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 2. preore livadu, pašnjak i neobrađene površine 
rudina provodi se mjera čišćenja prirodnih i umjetnih na strmim zemljištima i poduzme radnje radi 
vodenih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i n j ihovog pre tvaranja  u  oranice  s  
zaraštanja korova tako da se omogući prirodni tok jednogodišnjim kulturama (članak 4. stavak 
oborinskih voda. 1. točka 2. Odluke), 

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 3. skida humusni, odnosno oranični sloj 
rudina obvezna je mjera sadnje i održavanja pojaseva. poljoprivrednog zemljišta (članak 4. stavak 1. 

točka 4. Odluke),
4. ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i 

Članak 10. umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja 
odrona zemlje i zaraštanja korova  tako da se 

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i omogući prirodni tok oborinskih voda 
drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, (članak 5. stavak 1. točka 8. Odluke),
dužni su poduzimati mjere iz članka 4. do 9. ove 5. ne ukloni suhe biljne ostatke nakon 
Odluke radi zaštite tog zemljišta. provedenih agrotehničkih mjera u trajnim 

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i nasadima do 1. lipnja tekuće godine (članak 
drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, 6. stavak 1. točka 1. Odluke),
koji ne provedu mjere iz članka 4. do 9. ove Odluke, 6. ne ukloni biljne ostatke na poljoprivrednom 
dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama zemljištu nakon žetve u roku 30 dana od žetve 
poduzimanje mjera radi provođenja agrotehničkih (članak 6. stavak 1. točka 2. Odluke),
mjera na zemljištu u njihovom vlasništvu. 7. ne odstrani biljne ostatke nakon sječe i 

čišćenja šuma, putova i međa na šumskom 
zemljištu, koje graniče s poljoprivrednim 
zemljištem (članak 6. stavak 1. točka 3. 

IV  NADZOR Odluke),
8. protivno zabrani sadi višegodišnje nasade 

Članak 11. visokorastućih kultura koje zasjenjuju 
susjedne zemljišne čestice tako da 

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu 
provode poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna proizvodnju na tim česticama (članak 8. 
inspekcija, te inspekcija zaštite od požara. stavak 1. točka 1. Odluke),

U provedbi nadzora, nad odredbama ove 9. ne održava zelene ograde na način da se 
Odluke nadležne inspekcije iz stavka 2. ovog članka spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo 
mogu odrediti vlasnicima i posjednicima zemljišta zemljište i putove  i zasjenjenje susjednih 
poduzimanje određenih mjera iz članka 3. do 5. ove površina prerastanjem zelene ograde (članak 
Odluke. 8. stavak 1. točka 2. Odluke)

10. ne održava i ne uređuje zemljišne međe, 
zelene ograde i poljske putove tako da ne 

V  KAZNENE ODREDBE ometaju provođenje agrotehničkih mjera 
(članak 8. stavak 1. točka 3. Odluke),

Članak 12. 11. ne održava i ne uređuje poljoprivredne 
površine i poljske putove tako da budu 

Novčanom kaznom od 500,00 kn do 5.000,00 vidljivo označeni, očišćeni od korova i 
kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička višegodišnjeg raslinja, radi neometanog 
osoba novčanom kaznom od 500,00 kn do 1.000,00 prolaza vatrogasnih vozila  (članak 8.  stavak 
kn za prekršaj ako: 1. točka 4. Odluke), 

12. ne održava i ne uređuje zemljišne međe i 
1. izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe zelene ograde tako da budu vidljivo označene 
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i očišćene od korova i raslinja (članak 8. 20.
stavak 1. točka 5. Odluke),

13. ne provodi mjeru sadnje i održavanja 
vjetrobranih pojaseva (članak 9. Odluke). Temeljem članka 18. Zakona grobljima 

("Narodne novine Republike Hrvatske“, broj: 19/98.), 
Novčanom kaznom od 300,00 kn do 500,00 kn kaznit i članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni 
će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz vjesnik Brodsko- posavske županije“ broj: 11/09.), 
stavka 1. ovog članka. Općinsko vijeće općine Gundinci na 6. sjednici 

održanoj 10. studenog  2009. godine, donosi

Članak 13. O D L U K U 

Novčanom kaznom od 500,00 kn do 5.000,00 o grobljima
kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom 
kaznom od 500,00 kn do 1.000,00 kn za prekršaj 
fizička osoba-ovlaštenik, odnosno vlasnik Članak 1.
poljoprivrednog zemljišta ako onemogući ovlaštenim 
pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera  (1) Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, način 
na zemljištu kojega je ovlaštenik, odnosno vlasnik u korištenja i upravljanja grobljima na području općine 
slučaju iz stavka 2. članka 8. ove Odluke. Gundinci.

Novčanom kaznom od 300,00 kn do 500,00 
kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka. Članak 2.

(1) Pod grobljem u smislu ove Odluke smatra se 
VI   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE zemljište određeno za sahranjivanje umrlih, kao i svi 

objekti i uređaji koji se nalaze na tom zemljištu, a 
Članak 14. služe za sahranjivanje i uređivanje ili korištenje 

groblja.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od (2) Grobljima na području općine Gundinci 

dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko- upravlja pravna osoba kojoj to povjeri Općinsko 
posavske županije «. vijeće (u daljnjem tekstu: osoba koja upravlja 

grobljem).
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI Članak 3.

Klasa: 320-01/09-01/47 (1) Kapelama i drugim objektima na groblju, koji 
Ur.br. 2178/05-02/09-1 su namijenjeni za obavljanje vjerskih obreda, 
Gundinci, 10. studenog 2009.g. upravljaju one vjerske zajednice kojima ovi objekti 

pripadaju.
PREDSJEDNIK
Mato Mihić, v.r.

II. UREĐENJE GROBLJA I RED NA
 GROBLJIMA

Članak 4.

(1) Uređenje groblja vrši se prema planu 
rasporeda grobova, koji donosi osoba koja upravlja 
grobljem.
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(2) Na plan iz stavka 1. ovog članka daje dužnom poštovanju prema mrtvima.
suglasnost izvršno tijelo općine Gundinci. (2) Građani su dužni pridržavati se naloga i uputa 
(3) Groblja se uređuju i održavaju u skladu sa ovlaštenih osoba ukoliko se te upute tiču održavanja 
sanitarnim propisima, estetskim zahtjevima i prema reda i mira na groblju.
pozornosti dužnog pijeteta prema umrlima. (3) Djeca ispod 10 godina starosti imaju pristupa 

na groblje samo uz pratnju odraslih osoba.

Članak 5.
Članak 10.

(1) Na groblju se mogu održavati samo skupovi 
koji su u svezi s pogrebom ili s uobičajenim (1) Na grobljima se zabranjuje:
komemoracijama.
(2) Vjerski obredi na groblju mogu se vršiti u 1. prljati grobove, putove, staze i uređaje,
skladu s propisima o vjerskim zajednicama. Vjerski 2. obavljati bilo kakvu trgovinu,
obredi obavljaju se nad zatvorenim lijesom  3. bez posebnog odobrenja djelatnika odnosno 
kovčegom. osobe koja upravlja grobljem ulaziti u 
(3) Dopušteno je vjersko obilježavanje grobova i mrtvačnicu u vrijeme koje nije predviđeno za 
grobnica. posjete,

4. galamiti ili na drugi način narušavati mir na 
groblju,

Članak 6. 5. dovoditi pse i druge životinje,
6. loviti,

(1) Grobovi se izdaju na uporabu prema 7. napasivati stoku,
odredbama ove Odluke, a uporabom groba ne stiče se 8. neovlašteno kositi travu,
vlasništvo zemljišta. 9. gaziti po grobovima i nasadima, oštećivati 

grobove, spomenike i nadgrobne znakove i 
ostale objekte i uređaje,

Članak 7. 10. šarati po grobnim spomenicima i znakovima,
11. trgati i odnositi cvijeće s grobova, cvjetnjaka i 

(1) Pristup na groblje dopušten je građanima u parkova na groblju,
mjesecima listopad  ožujak od 7,00  17,00 sati, a u 12. oštećivati ograde na grobljima i postavljati 
mjesecima travanj  rujan od 6,00  20,00 sati. nepristojne natpise, slike ili bilo kakove 
(2) Mjesto pristupa na groblje određuje osoba reklame.
koja upravlja grobljem. Groblja moraju biti ograđena. (2) Na groblja smiju ulaziti samo ona vozila koja 

se upotrebljavaju za rad na groblju ili prijevoz 
umrlog.Svaki drugi prijevoz preko grobljanskih cesta 

Članak 8. je zabranjen.

(1) Građanima je dopušteno čišćenje, uređivanje, 
zalijevanje cvijeća na grobovima njihovih pokojnika, Članak 11.
bez posebnog odobrenja osobe koja upravlja groblje.
(2) Čišćenje se obavlja tako, da se susjedni (1) Narušavanje mira i dostojanstva groblja za 
grobovi ne oštećuju. Smeće se ima baciti na za to branjeno je. 
određeno mjesto. (2) Osobe koje se nedolično vladaju na groblju, 

bit će udaljene s groblja. Na grobljima je zabranjeno 
prosjačenje.

Članak 9.

(1) Građani su dužni na groblju održavati potpuni 
mir i moraju se ponašati kako to odgovara mjestu i 
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Članak 12. načinu pokapanja i izvedbe: grobnice, obiteljska 
grobna mjesta, opća grobna mjesta i zajednička 

(1) Osoba koja upravlja grobljem dužna je brinuti grobna mjesta  kosturnice.
se o zaštiti građevinskih i ukrasnih elemenata na (2) Grobna mjesta iz stavka 1. ovog članka 
grobnom mjestu. postavljena su u redove, a svaki red je označen 

odgovarajućim brojem.

Članak 13.
Članak 16.

(1) U pogledu reda i čistoće na grobljima osoba 
koja upravlja grobljem ima sljedeće zadatke: (1) Raspored u groblju vrši se prema odobrenim 
1. vodi nadzor nad osobljem zaposlenim na nacrtima.  Za svako groblje postoje dva generalna 

groblju, da savjesno obavlja svoju dužnost, nacrta s točno označenim redovima i grobovima, a kod 
2. brine se da groblje bude čisto i uredno, obiteljskih grobnica označena površina u kvadratnim 
3. naređuje uklanjanje s grobova osušenog metrima.

cvijeća i vijenaca na određeno mjesto, (2) Primjerak nacrta čuva se u općini Gundinci i 
4. vodi brigu da trava bude pokošena i kod osobe koja upravlja grobljem. Prigodom 

odstranjena s groblja, redovitog prekopavanja, obnavlja se nacrt onog dijela 
5. pregledava, naročito ljeti, novozatvorene na kojem je izvršeno prekopavanje, dok se primjerci 

grobove i određuje da se nastale pukotine prijašnjih nacrta stavljaju u arhivu općine, odnosno 
zatrpaju vlažnom zemljom, osobe koja upravlja grobljima.

6. brine se da bude uvijek pripremljenih jama za 
sahranu umrlih i da umrli budu propisano 
sahranjeni, Članak 17.

7. vodi brigu da se grobnica i grobovi ne 
oštećuju i izvješćuje nadležni organ i rodbinu (1) Pojedinačni grobovi označavaju se detaljnim 
umrlog o nacrtima polja, a kopaju se redom kako su umrli i 

8. primijećenoj trošnosti i oštećenju grobnice, prijavljeni. Zakopavanje i izvan reda zabranjeno je.
9. brine se da se ekshumacija sprovodi na 

propisani način,
10. daje strankama obavijesti u pogledu sahrane. Članak 18.

(1) Grob za odraslu osobu treba kopati 2,10 m u 
III.  GROBNA POLJA I GROBNA MJESTA dužinu, a 1,10 m u širinu i 1,80 m u dubinu. Grob za 

dijete mlađe od 12 godina treba kopati 1,80 m u 
Članak 14. duljinu, 0,80 m u širinu, te 1,50 m u dubinu.

(2) Dubina groba do gornjeg ruba mrtvačkog 
(1) Groblja se izgrađuju prema određenoj osnovi sanduka mora iznositi najmanje 1,20 m. Međusobni 
i dijele se na grobna polja i grobna mjesta. Cijela razmak grobnih mjesta u već izgrađenim poljima 
površina groblja određena za sahranu podijeljena, je mora biti najmanje 0,25 m.
na polja.
(2) Polja se označuju rimskim brojevima.
(3) Putovi između polja se glavni putovi i moraju Članak 19.
biti široki najmanje 2 m. Uz ove putove mogu se saditi 
drvoredi. (1) Nad svakim grobom mora biti humak i to:

- za odraslu osobu 0,40 m visok, 1,80 m dug i 0,80 m 
širok,

Članak 15. - za dijete mlađe od 12 godina, 0,20 m visok, 1,60 m 
dug i 0,60 m širok.

(1) Polja se dijele na grobna mjesta koja su prema (2) Na stranu humka, na koju je položena glava 

Broj:  16Strana:  2412 »SLUŽBENI  VJESNIK«



pokojnika postavlja se nadgrobni znak. Članak 25.

(1) Osoba koja želi ishoditi zemljište za obiteljski 
Članak 20. grob treba podnijeti zahtjev osobi koja upravlja 

groblje.
(1) U jedan grob smije se sahraniti samo jedan (2) Nakon izbora mjesta i uplate naknade osoba 
umrli. koja upravlja grobljem izdat će podnositelju zahtjeva 
(2) Iznimno je dopušteno u jedan grob sahraniti dokaz kojim se priznaju uporabno pravo na zemljište.
rodilju s mrtvorođenčetom ili istodobno s njom 
preminulo dijete.

Članak 26.

Članak 21. (1) Osoba koja dobije zemljište na uporabu, 
dužna je na tom zemljištu sagraditi ili urediti grob.

(1) U slučaju ekshumacije umrlog radi prijenosa, 
mjesto gdje se nalazio grob postaje slobodnim 
zemljištem za sahranu. Članak 27.

(1) U obiteljski grob može se sahraniti najviše 6 
Članak 22. umrlih osoba.

(1) Rok obveznog počivanja iznosi 15 godina za 
odrasle, a za djecu starosti 12 godina rok je 10 godina. Članak 28.
(2) Prekoračenje roka iz stavka 1. ovog članka 
utvrđuje osoba koja upravlja grobljem. (1) Prema vrsti i namjeni grobnica, grobnice se 

dijele na:
1. grobnice za pojedince,

Članak 23. 2. grobnice za jednu ili više obitelji,
3. grobnice i arkade, koje je sagradila općina,

(1) Obitelj i srodnici umrlog imaju pravo a po 4. grobnice kao depozitne komore,
isteku obveznog roka počivanja produžuju rok 5. grobnice s pretincima za smještaj  
počivanja, pod uvjetom da je grob uređen prema ekshumiranih, i
utvrđenom planu uređenja groblja, a da se grob uredno 6. opće kosturnice za sahranu ekshumiranih 
održava i da je plaćena naknada za sve proteklo kostiju.
vrijeme počivanja.
(2) Osoba koja upravlja grobljem može odobriti 
drugoj osobi da pod uvjetima iz prethodnog stavka Članak 29.
produžuje rok počivanja.
(3) Ne može se produžiti rok počivanja za (1) Grobnice za pojedince, odnosno obiteljske 
grobove u grobljima ili dijelu groblja koja su stavljena grobnice grade se, na za to određenim mjestima.
izvan uporabe. (2) Mjesto za grobnice može ishoditi pojedinac 

za sebe, za obitelj ili za više obitelji.
(3) Dva ili više mjesta, određena za izgradnju 

Članak 24. grobnice mogu se spojiti i na njima sagraditi jednu 
grobnicu, samo uz odobrenje osobe koja upravlja 

(1) Obiteljski grobovi smješteni su u vanjskom grobljem.
redu polja, a ukoliko nema podesnog mjesta u 
vanjskom redu mogu se smjestiti i u posebnim 
poljima.
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Članak 30. Članak 34.

(1) Zemljištem za izgradnju grobnice dodjeljuje (1) Vlasnici grobnim mjesta koji su stekli pravo 
se uz naknadu na isti način kao i zemljište za obiteljske korištenja prije 1990. godine, dužni su obnoviti 
grobove. ugovor o korištenju grobnog mjesta u roku od 6 

mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
(2) Vlasnici grobnih mjesta koji su stekli pravo 

Članak 31. korištenja poslije 1990. godine, dužni su obnoviti 
ugovor o naknadi prije isteka 15 godina od dana prve 

(1) Grobnice moraju biti tako sagrađene da su sahrane.
stijene i pokrov nepropusni. Unutrašnji prostor (3) Osoba koja upravlja groblje, dužna je prije 
između stijena mora imati dužinu od 2 m. isteka rokova iz stavka 1. i 2. ovoga članka pozvati 
(2) Širina za jedan red sanduka treba iznositi 0,90 vlasnike objekata na obnavljanje ugovora.
m, za dva reda 1,80 m, a za tri reda sanduka 2,50 m. 
Visina za svaki sanduk treba biti predviđena s 0,65 m.
(3) Pojedini sanduci smiju ležati jedan iznad IV.  RADOVI NA GROBLJU I UKRAŠAVANJE
drugog, samo na željeznim nosačima.  GROBOVA

Članak 35.
Članak 32.

(1) Izgradnju grobnica i izgradnju obrubnog 
(1) U grobnicu imaju pravo sahrane: kamena  okvira na obiteljskim grobnim mjestima 
- vlasnik i svi članovi njegove obitelji, kao i njegovi izvodi osoba koja upravlja grobljem.
potomci i preci, i (2) Osoba koja upravlja grobljem može za radove 
- osobe za koje to vlasnik grobnice odobri. iz stavka 1. ovog članka ovlastiti drugi pravnu ili 

fizičku osobu koja ima ovlaštenje za izvođenje 
ovakvih radova.

Članak 33. (3) Vlasnik grobnice i obiteljskog grobnog 
mjesta može na ovima objektima sam postavljati 

(1) Osobe koje su sagradile grobnicu ili su stekle spomenik i druga estetska obilježja uz suglasnost 
na drugi način pravo korištenja, imaju pravo pokopati osobe koja upravlja grobljem.
u nju onoliko mrtvih tijela za koliko je sagrađena. (4) Osoba koja upravlja grobljem daje suglasnost 
(2) Ako se za korištenje grobnog mjesta ne plaća za podizanje nadgrobnog spomenika na pisani zahtjev 
određena godišnja naknada više od 10 godine vlasnika grobnog mjesta. Zahtjevu je potrebno 
neprekidno ili ako je od posljednjeg ukopa protekao priložiti idejnu skicu nadgrobnog spomenika s 
rok za korištenje grobnog mjesta, a uplata se ne vidljivim dimenzijama, podatke o izvođaču radova i 
obnovi, grobnica će se smatrati napuštenom. Vlasnici dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje suglasnosti.
grobnice u tom slučaju gube pravo na daljnje koriš (5) Visinu naknade iz prethodnog stavka ovog 
tenje, a s takvom grobnicom raspolaže osoba koja članka utvrđuje osoba koja upravlja grobljem uz 
upravlja grobljem. prethodnu suglasnost izvršnog tijela općine Gundinci.
(3) Ako nakon isteka roka od 15 godina nije 
obnovljen ugovor s korisnicima grobnica i ako je 
pored toga protekao propisani rok za korištenje Članak 36.
grobnog mjesta od posljednjeg ukopa, objekt će se 
smatrati napuštenim i njime raspolaže osoba koja (1) Nadgrobni spomenici moraju biti izrađeni od 
upravlja grobljem. trajnog materijala  kamen, mramor, granit, beton, 

legura i slično.
(2) O veličini i načinu obrade u skladu s okolišem 
odlučuje sporazumno osoba koja upravlja grobljem i 
vlasnik nadgrobnog spomenika.
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(3) Ako nadgrobni spomenik ne odgovara održavati i popravljati. Ukoliko se spomenik od 
odredbama iz stavka 1. i 2. ovog članka, osoba koja grobnice ošteti ili mu prijeti opasnost od rušenja, 
upravlja grobljem uskratit će odobrenje za njegovo osoba koja upravlja grobljem pozvat će tu osobu da 
postavljanje. izvrši potrebne popravke. Ukoliko vlasnik to ne izvrši, 

u određenom roku, izvršit će popravak osoba koja 
upravlja grobljem na trošak vlasnika, odnosno 

Članak 37. posjednika.. Ukoliko je vlasnik nepoznat ili se ne 
može pronaći ili je u nemogućnosti za izvršenje 

(1) Na spomenik se stavljaju uobičajeni natpisi: popravka, odnosno obitelj izumrla, osoba koja 
(2) Zabranjeni su natpisi: upravlja grobljem odstranit će spomenik, odnosno 
- kojima se vrijeđa bilo čija nacionalna pripadnost ili grobnicu.
vjerski običaji, (2) Porušene dijelove spomenika, odnosno 
- kojima se optužuju ili vrijeđaju žive ili mrtve osobe, grobnice čuvat će osoba koja upravlja grobljem dvije 
- koji su u grubom neskladu s pijetetom i moralnim godine i vlasnik može s njima raspolagati. Ako vlasnik 
načelima, i to ne učini u navedenom roku, prodat će se cijeli 
- koji su u suprotnosti s općim propisima, spomenik, odnosno grobnica.
normativnim aktima općine i osobe koja upravlja (3) Izuzetno, spomenik koji predstavlja 
grobljima  koja se primjenjuju na grobljima. umjetničku vrijednost ili je podignut osobi koja je za 
(3) Osoba koja upravlja grobljem naredit će života stekla naročite zasluge za zajednicu, a nema 
uklanjanje ili preinaku zabranjenog natpisa. nikoga tko bi se za spomenik brinuo, popravit će se na 

trošak općine.

Članak 38.
Članak 41.

(1) Posjednik obiteljskog groba dužan je 
postaviti obrubni kamen i podići spomenik od (1) Nadgrobni spomenici na pojedinačnim 
kamena, željezne i druge kovine ili ploču s grobovima ostaju do redovite ekshumacije u 
odgovarajućim natpisom. vlasništvu rodbine pokojnika. Ukoliko ih rodbina na 
(2) Ukoliko posjednik obiteljskog groba ne poziv osobe koja upravlja grobljem ne preuzme prije 
postupi prema odredbi iz prethodnog stavka u roku od ekshumacije, ista će ih otkloniti na trošak rodbine i 
dvije godine od sahrane, s grobom će se postupiti kao s držati pohranjene najmanje dva mjeseca i ukoliko i 
pojedinačnim grobom. nakon toga rodbina ne preuzme nadgrobne oznake isti 

prelazi u vlasništvo osobe koja upravlja grobljem.
(2) Drveni grobni znakovi imaju se spaliti na 

Članak 39. određenom mjestu.

(1) Na pojedinačnim grobovima može se podići 
obrubni kamen ili spomenik od kamena ili kovine, ali Članak 42.
podnožje takvog spomenika ne smije biti veće od 
dvije desetina četvornog metra, a cijeli spomenik ne (1) Preinaka groba, odstranjenje spomenika, 
smije biti teži od 160 kg. Kameni stupovi ne smiju nadgrobnih ploča i slično može se nakon ukopa prvog 
prelaziti ove mjere: visina 1,20 m, širina 0,55 m i mrtvaca izvršiti uz suglasnost osobe koja upravlja 
debljina 0,25 m. grobljem.
(2) Kameni stupovi moraju biti ugrađeni pod (2) Za popravak spomenika i obrubnih kamena i 
zemljom 0,40 m. grobnica shodno se primjenjuje članak 36. ove 

Odluke.

Članak 40.

(1) Osoba koja podiže spomenik, dužna ga je 
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Članak 43. - za Dušni dan, i
- za vrijeme održavanja spomena

(1) Klupe se mogu postavljati samo na podesnim - komemoracije.
mjestima pokraj grobova i to uz dopuštenje osobe koja (2) Osoba koja upravlja grobljem može zabraniti 
upravlja grobljem. rad na groblju svakom izvođaču radova koji se ne 
(2) Posude za cvijeće postavljene na grobove pridržava odredaba ove Odluke.
moraju biti prikladne.

Članak 44. Članak 48.

(1) Uzgajanje i održavanje zelenila na groblju (1) Osoba koja upravlja grobljem uklonit će s 
vrši osoba koja upravlja grobljem. Na grobnom grobova vijence i cvijeće po isteku roka od 15 dana od 
humku dopušteno je saditi i njegovati cvijeće i nisko dana kada je postavljeno.
raslinje. Nije dopušteno saditi takvo cvijeće i raslinje 
koje nije prikladno za groblja.

Članak 49.

Članak 45. (1) Ovlaštene osobe kojima je povjerena izvedba 
bilo kakvih radova na groblju moraju se prije početka 

(1) Grobni humak se mora držati u redu cijele izvođenja radova prijaviti osobi koja upravlja 
godine. Ukoliko se grobni humak ne održava u redu, grobljem i staviti na uvid odobrenje za izvođenje 
osoba koja ga je dužna održavati bit će pismeno radova.
opomenuta od osobe koja upravlja grobljem. Ako se u 
određenom roku nedostatak ne ukloni, osoba koja 
upravlja grobljem izvest će te radove na trošak V.   M RT VA Č N I C E ,  D E P O Z I T O R I J  I  
odnosne osobe. KOSTURNICE

Članak 50.
Članak 46.

(1) Mrtvačnice moraju biti sagrađene na groblju 
(1) Vlasnici grobova mogu povjeriti brigu oko ili njegovoj neposrednoj blizini, a prema postojećim 
njegovog održavanja i uređivanja osobi koja upravlja građevinskim propisima.
grobljem ili osobama koje imaju odobrenje za 
obavljanje ove djelatnosti.
(2) Ako održavanje i uređivanje groba ne obavlja Članak 51.
osoba koja upravlja groblje, vlasnik je dužan 
izvijestiti osobu o osobi koja to obavlja radi upisa u (1) Mrtvačnice moraju biti otvorene za 
grobnu evidenciju. posjetitelje u vremenu od 1. listopada do 31. ožujka od 

8,00  17,00 sati, a u ostalim mjesecima od 8,00  20,00 
sati.

Članak 47. (2) Nedjeljom i na prvi dan državnih blagdana 
mrtvačnice su u pravilu zatvorene.

(1) U svrhu nesmetanog obavljanja radova i 
održavanja reda na groblju osoba koja upravlja 
grobljem i druge osobe ne mogu izvoditi radove u Članak 52.
sljedećim slučajevima:
- za vrijeme ukopa, (1) Osoba koja upravlja grobljem brine se za red i 
- za vrijeme državnih blagdana i nedjeljom, čistoću mrtvačnice i oko nje. Prostorije mrtvačnice 
- za vrijeme vjerskih blagdana vezanih za određeno moraju se redovito dezinficirati i čistiti nakon svakog 
groblje, pogreba.
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(2) Ukrašavanje mrtvačnice obavlja samo osoba Članak 58.
koja upravlja grobljem.

(1) Nije dopušten prijevoz umrlog iz jedne kuće u 
drugu, ili iz jednog mjesta u drugo bez odobrenja 

Članak 53. sanitarne inspekcije.

(1) Depozitna komora služi za privremeni 
smještaj mrtvaca, koji trebaju biti sahranjeni u Članak 59.
posebnoj grobnici, ili prenošeni na drugo mjesto.
(2) Privremena sahrana mrtvaca u depozitnoj (1) Prijevoz umrlog u mrtvačnici ili na groblje, 
komori može trajati najduže godinu dana, a svaki radi pokopa mora se izvršiti u zatvorenom lijesu  
prijenos može se izvršiti po prethodnom odobrenju kovčegu.
sanitarne inspekcije. (2) Lijes može biti drven, od kovine ili od drugog 

prikladnog materijala, ali mora biti čvrst i nepropustiv.
(3) Lijes u kojem se umrli pokapa u izgrađenu 

Članak 54. grobnicu ili nišu mora biti dvostruk  limeni, 
nepropusni i drveni.

(1) Grobnice s pretincima služe za sahranu 
kostiju mrtvaca, bez obzira gdje su do sada bili 
sahranjeni. Članak 60.

(1) Prijevoz umrlog radi pokopa obavlja se 
Članak 55. specijalnim vozilom, a u mjestima gdje nema 

mrtvačnice na uobičajeni način.
(1) Opća kosturnica služi za sahranu kostiju 
mrtvaca iskopanih prigodom redovitih ekshumacija.
(2) Za sahranu kostiju mrtvaca u općoj kosturnici Članak 61.
ne plaća se pristojba.

(1) Umrlog se ne može preuzeti na groblju radi 
ukopa, bez odobrenja za ukop, kojega daje 

VI.  PRIJEVOZ, IZLAGANJE I POKOP UMRLOG mrtvozornik.
(2) Odobrenje za ukop osobi koja upravlja 

Članak 56. grobljem podnosi rodbina pokojnika ili osoba kod 
koje se umrli nalazi.

(1) Tijelo pokojnika ima se što prije, a najkasnije 
12 sati poslije smrti prenijeti u mrtvačnicu. Ukoliko je 
smrt nastupila uslijed zaraznih bolesti, prijenos se ima Članak 62.
izvršiti odmah.
(2) Prijevoz na groblje vrši osoba koja upravlja (1) Osoba koja upravlja grobljem kod 
grobljem na za to određeni način i za to određenim preuzimanja umrlog u groblje, upisuje na poleđini 
sredstvima, odnosno osoba koja je stekla to pravo odobrenja grobno polje i mjesto sahrane te redni broj 
temeljem ugovora o koncesiji. grobljanske knjige pod koji je ukop pokojnika upisan.

(2) Odobrenje ukopa pohranjuje se u arhiv osobe 
koja upravlja grobljem.

Članak 57. (3) Nakon uplate propisane naknade, osoba koja 
upravlja grobljem izdaje potvrdu o mjestu ukopa i 

(1) Pripreme umrlog za prijenos ima se izvršit u redni broj glavne grobljanske knjige u koju je sahrana 
nazočnosti ovlaštenog organa  mrtvozornika, pokojnika upisana.
sanitarnog inspektora ili komisije. (4) Ako bude donesen umrli na groblje bez 

odobrenja za sahranu, osoba koja upravlja grobljem, 
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odredit će da se umrli smjesti u mrtvačnici i o tome će (4) Sahranjivanje se može izvršiti i na groblju u 
odmah izvijestiti sanitarnu inspekciji i nadležne drugom mjestu, ako je to bila želja umrlog ili ako to 
organa Ministarstva unutarnjih poslova. žele osobe o čijem se trošku vrši sahranjivanje.

Članak 63. Članak 67.

(1) Mrtvo tijelo izlaže se u mrtvačnici ostaje (1) O sahrani umrlog dužna je da se brine osoba 
izloženo najmanje 24 sata nakon smrti, a ukop se vrši koja je prema propisima bila obvezna da ga izdržava, 
najkasnije po isteku 48 sati od smrti. odnosno da se o njemu brine.
(2) Odobrenje za skraćenje i produženje vremena (2) Ako ne postoji osoba iz prethodnog stavka ili 
izlaganja umrlog izdaje sanitarna inspekcija. ako osoba nije u mogućnosti da osigura sahranu, 

sahranu će osigurati osoba koja upravlja grobljem u 
mjestu, gdje je osoba umrla, odnosno gdje su nađeni 

Članak 64. posmrtni ostaci.

(1) Dok se mrtvo tijelo nalazi u kući u kojoj je 
osoba umrla, za promatranje će se pobrinuti obitelj Članak 68.
pokojnika.
(2) Za vrijeme dok je mrtvo tijelo izloženo u (1) Troškovi sahrane padaju na teret osobe koja je 
mrtvačnici, za promatranje brine se osoba koja bila obvezna da umrlog izdržava, odnosno da se o 
upravlja grobljem. njemu brine.
(3) Za vrijeme promatranja mrtvo tijelo mora biti (2) Ako ne postoji osoba iz prethodnog stavka, 
postavljeno tako da postoji mogućnost lakog troškovi sahrane će se naplatiti od općine ne čijem je 
uočavanja znakova života. Prostorija u kojoj se nalazi području umrli imao posljednje prebivalište, a ako se 
mrtvac mora biti dovoljno osvijetljena. ne može utvrditi postojanje prebivališta umrlog, troš

kovi sahrane padaju na teret općine Gundinci.
(3) U slučaju iz prethodnog stavka, općina ima 

Članak 65. pravo na naknadu učinjenih troškova sahrane od 
osoba koje su prema odredbi stavka1. ovog članka bile 

(1) Osoba koja promatra umrlog, mora ga dužne da osiguraju troškove sahrane, odnosno iz 
pažljivo pogledati, kako bi mogla primijetiti i ostavine umrlog prema postojećim propisima.
najmanji znak života, pomicanje, kontrakciju 
musculature, disanje, ružičasto bojenje sluznice, itd.
(2) Kod najmanjeg znaka koji bi dao naslutiti Članak 69.  
život, osoba koja promatra umrlog mora pozvati 
liječnika radi poduzimanja svih potrebnih mjera (1) U mjestima u kojima postoji na grobljima 
oživljavanja. mrtvačnica sahrana umrlih izvršit će se iz mrtvačnice.

(2) Ako na groblju ne postoji mrtvačnica, sahrana 
umrlog obavit će se iz kuće u kojoj je umro.

Članak 66.

(1) Sahranjivanje se smatra pokapanja posmrtnih Članak 70.
ostataka umrlih u grob ili grobnicu, kao i druge radnje 
koje se u tom cilju poduzimaju. (1) Sahrane umrlih u pravilu se obavlja u 
(2) Sahranjivanje se vrši u groblja koja su u vremenu:
redovnoj uporabi. - u mjesecima travanj  rujan, od 11,00  18,00 sati, i 
(3) Groblje u kome će se izvršiti sahrana, - u mjesecima listopad  ožujak, od 11,00  16,00 sati.
određuje se po pravilu prema prebivalištu umrlog, ili (2) Ako ima u jednom danu više sahrana vrijeme 
prema mjestu smrti. sahrane će se odrediti tako da se mogu izvršiti u 
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vremenski neprekinutom roku. grobnici u koju se vrši ukop, odnosno na okolnim 
(3) Redoslijed i sat sahrane određuje osoba koja grobovima u koju se vrši ukop, odnosno na okolnim 
upravlja grobljem u sporazumu s  osobom koja se grobovima ili grobnicama, troškovi oko uspostave 
stara o sahrani. prijašnjeg stanja padaju na teret osobe na čiji se 

zahtjev vrši ukop.
(2) Odluku o potrebi i opsegu pomicanja 

Članak 71. spomenika iz prethodnog stavka donosi osoba koja 
upravlja grobljem.

(1) Sprovod umrlog položenog na odar u 
mrtvačnici obavlja se od mrtvačnice do groba na 
uobičajeni način. VII.  GROBLJANSKE KNJIGE
(2) Pokopu svakog umrlog mora biti nazočan 
predstavnik osobe koje upravlja grobljem radi Članak 76.
nadzora nad tehničkim uvjetima pokopa i utvrđivanju 
činjenica pokopa. Poslije izvršenog pokopa utvrđene (1) O sahranjenim osobama na groblju vode se 
se okolnosti unose u grobljansku evidenciju. sljedeće knjige:

- glavna grobljanska knjiga (grobni očevidnik),
- knjiga sahranjenih u pojedinačnim grobovima,

Članak 72. - knjiga sahranjenih u obiteljskim grobovima,
- knjiga sahranjenih u grobnicama,

(1) Sve poslove na groblju u svezi sa sahranom - knjiga sahranjenih u kosturnicama, i
obavlja isključivo osoba koja upravlja grobljem. - abecedno kazalo za glavnu grobljansku knjigu 
(2) Ako se zahtijeva pokop u već postojeći grob, (registar umrlih osoba).
treba to navesti prigodom prijave pokopa. 

Članak 77.
Članak 73.

(1) U glavnu grobljansku knjigu upisuju se 
(1) Ako je dvojbeno pravo na korištenje groba, podaci o svakoj sahranjenoj osobi redom, kako je 
osoba koja upravlja grobljem može dopustiti pokop sahrana obavljena.
pod uvjetom da se tijelo umrlog kasnije prenese u 
drugi grob na trošak tražitelja pokopa, ako se 
naknadno utvrdi da je zahtjev za pokop u određeni Članak 78.
grob bio neosnovan.

(1) Glavna grobljanska knjiga ima sljedeće 
rubrike:

Članak 74. - redni broj,
- prezime i ime sahranjene osobe,

(1) Urne  žare s pepelom umrlih pohranjuju se u - datum rođenja sahranjene osobe,
pravilu u obiteljske grobove. - mjesto rođenja sahranjene osobe,
(2) Osoba koja upravlja grobljem može odrediti - mjesto posljednjeg boravka, ulica i kućni broj 
posebno mjesto na groblju za smještaj urni. Ukoliko sahranjene osobe,
za to nastane potreba može sagraditi i kolumbarij za - uzrok smrti sahranjene osobe,
spremanje urni. - godina, mjesec, dan i sat sahrane,

- vrsta lijesa u koji je sahranjena,
- boja polja i tekući broj groba,

Članak 75. - redni broj pod kojim je uvrla osoba uvedena u knjigu 
sahranjenih u općini, obiteljskim grobovima i 

(1) Ako se prigodom ukopa moraju pomaknuti - grobnicama, i
spomenici ili dijelovi spomenika na groblju ili - napomena.
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Članak 79. Članak 82.

(1) Na dan 31. prosinca svake godine zaključuje (1) Knjiga sahranjenih u grobnicama ima 
se glavna grobljanska knjiga i upisuje se koliko je sljedeće rubrike:
ukupno umrlih u toj godini u groblju sahranjeno, a od - redni broj.
ukupnog broja koliko je sahranjeno u pojedinačnim - redni broj glavne grobljanske knjige,
grobovima i grobnicama. - prezime i ime sahranjene osobe,
(2) Redni broj glavne grobljanske knjige - datum rođenja,
nastavlja se u idućoj godini. - mjesto rođenja,

- mjesto smrti,
- vrijeme smrti i sahrane,

Članak 80. - oznaka grobnog polja i grobnice,
- površina zemljišta za grobnicu u kvadratnim 

(1) Knjiga sahranjenih u pojedinačnim metrima,
grobovima ima sljedeće rubrike: - broj grobnice prema temeljnom nacrtu groblja,
- redni broj, - podaci o uplati pristojbe za zemljište,
- redni broj glavne grobljanske knjige, - prezime i ime osobe koja je nabavila zemljište za 
- oznaka polja i broj groba, grobnicu, odnosno nakon njezine smrti ime 
- prezime i ime sahranjene osobe, opunomoćenika ili predstavnika označenog kao 
- datum rođenja, nasljednica,
- mjesto rođenja, - datum  i broj dokaza uprave groblja o ustupanju 
- mjesto smrti, zemljišta za grobnicu,
- vrijeme smrti, - datum i broj rješenja građevinskog organa i datum o 
- vrijeme sahrane, i odobrenju za gradnju i uporabu grobnice,
- napomena. - oznaka kome je namijenjena grobnica,

- pojedincu ili obitelji,
- broj umrlih koji se mogu smjestiti u grobnicu, i

Članak 81. - napomena.
(2) Za svaku grobnicu otvara se u knjizi jedna 

(1) Knjiga sahranjenih u obiteljskim grobnicama stranica.
ima sljedeće rubrike:
- redni broj,
- redni broj glavne grobljanske knjige, Članak 83.
- prezime i ime sahranjene osobe,
- datum rođenja i mjesto, (1) Knjiga sahranjenih u kosturnici ima sljedeće 
- vrijeme smrti i sahrane, rubrike:
- broj grobnog polja i broj groba, - redni broj,
- površina zemljišta za grob u kvadratnim metrima, - redni broj glavne grobljanske knjige,
- podaci o uplati pristojbe za zemljište, - broj polja i groba iz knjige ekshumiranih i 
- prezime i ime osobe koja je nabavila zemljište za pojedinačnih grobova,
grob, - prezime i ime umrle osobe čije su kosti spremljene u 
- datum i broj rješenja uprave groblja o ustupanju kosturnicu,
zemljišta za grob, i - datum ekshumacije i spremanje u kosturnicu, i
- napomena. - napomena.
(2) Za svaki obiteljski grob otvara se u ovoj knjizi (2) U knjigu se upisuju prijenosi u kosturnicu 
jedna stranica. redom kako se ti prijenosi obavljaju.

(3) U abecednom kazalo za glavnu grobljansku 
knjigu unose se abecednim redom podaci iz glavne 
grobljanske knjige.
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VIII.  KAZNENE ODREDBE IX.  PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 84. Članak 86.

(1) Novčanom kaznom od 300,00 kuna kaznit će (1) Dok ne bude sagrađena kosturnica na groblju, 
se za prekršaj, fizička osoba koja: dopušteno je da se kod redovite ekshumacije 
- za grobno mjesto naplati veću naknadu od propisane, pojedinačnih robova u groblju nađene kosti sakupe i 
- zaprlja ili ošteti grobove ili ne baca smeće na za to polože u isti grob i pokriju naslagom zemlje, visokom 
određeno mjesto, 20 cm.
- dovodi pse ili pušta bilo koje životinje na groblje ili 
neovlašteno zalazi vozilom na groblje,
- se na groblju nedolično vlada i remeti mir i Članak 87.
dostojanstvo mjesta,
- je u pijanom stanju nazočna na groblju, (1) Nadzor nad primjenom ove Odluke vrši osoba 
- se zatekne u prosjačenju na groblju, koju za to ovlasti izvršno tijelo općine Gundinci.
- bez posebnog odobrenja ulazi u groblje ili u 
mrtvačnicu u vrijeme koje nije predviđeno za posjet,
- lovi na groblju, Članak 88.
- neovlašteno kosi travu na groblju,
- gazi po grobovima i nasadima. (1) Grobljanske knjige imaju se ustrojiti u roku 

od godinu dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 85.
Članak 89.

(1) Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će 
se za prekršaj, fizička osoba koja: (1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
- sahrani u grobnicu umrlog bez odobrenja vlasnika dana objavljivanja u "Službenom vjesniku" Brodsko- 
grobnice, posavske županije.
- izradi natpis na spomeniku bez odobrenja,
- ošteti nadgrobni spomenik, OPĆINA GUNDINCI
- odnosi cvijeće i raslinje s grobova i groblja, OPĆINSKO VIJEĆE
- sahrani umrlog izvan određenog mjesta,
- koristi groblje koje je stavljeno izvan uporabe za KLASA: 363-02/09-01/17
sahranu, URBROJ: 2178/05-02/09-1
- oštećuje ogradu na groblju, Gundinci, 10. studenoga 2009. godine
- obavlja bilo kakovu trgovinu na groblju,
- postavlja nepristojne natpise, slike ili bilo kakvu Predsjednik
reklamu na groblju, Općinskog  vijeća
- obavlja radove na groblju protivno ovoj Odluci. Mato  Mihić, v.r.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će 
se pravna osoba, odnosno obrtnik novčanom kaznom 
od 2.000,00 kuna. 
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48. III.

Postupak  javnog  natječaja  provest  će  
Na  temelju  članka  34.  Statuta  općine  općina  Okučani.

Okučani  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Općinsko  vijeće  objavit  će  javni  natječaj  
županije"  br.  10/09),  24.  Poslovnika  Općinskog  najkasnije  u  roku  od  15  dana  od  dana  
vijeća  općine  Okučani  ("Službeni  vjesnik  objavljivanja  ove  Odluke  na  oglasnoj  ploči  općine  
Brodsko-posavske  županije"  br.  3/02 i  10/09),  Okučani  i  Radio  Bljesak  Okučani.
Općinsko  vijeće  općine  Okučani  na  svojoj  7.  Rok  za  dostavu  ponuda  na  javni  natječaj  
sjednici  održanoj  9.  studenoga  2009.  godine  za  prodaju  je  15  dana  od  dana  objavljivanja  
donijelo  je natječaja.

ODLUKU
IV.

o  raspisivanju  javnog  natječaja  za  prodaju  
poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  općine  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

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

I. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  OKUČANI

Predmet  javnog  natječaja  je  poljoprivredno  
zemljište  u  vlasništvu  općine  Okučani. Klasa  :  021-05/09-01-41

Urbroj:  2178-21-01-09-01
Okučani,  9. studenoga  2009.  godine

II.
Općinsko  vijeće

Popis  poljoprivrednog  zemljišta  koji  se  predsjednik
daje  u  prodaju,  označene  kao  k.č.br.  411,  u  k.o.  Ivica  Pivac, v.r.
Mašička  Šagovina  u  površini  od  443 čhv.

OPĆINA  OKUČANI
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49. konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku 
od 15 dana.

Do izbora predsjednika Općinskog vijeća Na temelju članka 33. stavak 1. Zakona o 
konstituirajućom sjednicom predsjedava dobno lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
najstariji član Vijeća. Privremeni predsjednik ima do (Narodne novine broj 33/01,60/01, 12/05, 109/07, 
izbora predsjednika Vijeća, sva prava i dužnosti 125/08) i članka 34. Statuta općine Okučani,  ("Služ
predsjednika u pogledu predsjedanja sjednicom, te beni vjesnik Brodsko-posavske županije" Općinsko 
pravo predlaganja utvrđeno ovim Poslovnikom.vijeće na svojoj 7. sjednici održanoj 9. studenog 

2009.  godine donijelo je
Članak 3.

P O S L O V N I K
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim 

izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je Općinskog vijeća općine Okučani
nazočna većina članova Vijeća.

Članak 4.OPĆE ODREDBE

Konstituirajuća sjednica ima sljedeći Članak 1.
dnevni red:

- Izbor Mandatne komisijeOvim Poslovnikom uređuje se unutarnje 
- Izvješće Mandatne komisije i verifikacija ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća općine 

Okučani, a osobito mandata članova Općinskog vijeća

- Svečana prisega članova Općinskog vijeća
-konstituiranje Općinskog vijeća - Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor 
- i imenovanjeprava i dužnost općinskih vijećnika

- radna tijela Općinskog vijeća - Izbor predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća-odnos Općinskog vijeća i općinskog načelnika

-akti Općinskog vijeća i postupak donošenja odluka i 
Dnevni red konstituirajuće sjednice Općinskog općih akata 
vijeća utvrđuje se na početku sjednice, a može se -promjena Statuta i Poslovnika
primijeniti i proširiti tijekom sjednice na prijedlog -sjednica Općinskog vijeća
privremenog predsjedavajućeg ili najmanje 1/3 -javnost rada, obavljanje stručnih, administarativnih 
vijećnika.

i drugih poslova i donošenje programa rada 
Općinskog vijeća

Članak 5. 

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog 
KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

vijeća na prijedlog privremenog predsjedavajućeg ili 
najmanje 1/3 vijećnika bira se Mandatna komisija. 

Članak 2.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana i pri 
njenom izboru potrebno je voditi računa da njen 

Prvu sjednicu Općinskog vijeća saziva 
sastav bude približno razmjeran sastavu Općinskog 

čelnik središnjeg tijela državne uprave ovlašten za 
vijeća.

poslove lokalne samouprave ili osoba koju on ovlasti 
u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Izabrani vijećnik Općinskog vijeća dužan je 
Mandatnoj komisiji pri konstituiranju Općinskog 

Ako se sjednica ne održi u zakazanom roku, 
vijeća, a sukladno odrredbi članka 5. Zakona o izboru 

ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu 
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članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i Republike Hrvatske i da ću se u obavljanju dužnosti 
područne (regionalne) samouprave pismeno izjasniti člana Općinskog vijeća općine Okučani pridržavati 
o tome prihvaća li dužnost općinskog vijećnika ili Ustava, zakona i Statuta općine i da ću štititi ustavni 
nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti u kojem poredak Republike Hrvatske».
slučaju mandat miruje, a zamjenjuje ga zamjenik.

Svi članovi Općinskog vijeća nakon 
Nastavak obnašanja dužnosti vijećnika na pročitane prisege izgovaraju riječ «Prisežem».

temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti 
samo jedan put u tijeku trajanja mandata. Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i 

predaje ga predsjedniku nakon završetka sjednice.
Članak 6. 

Članak 8.
Mandatna komisija:

Vijećnik koji nije bio prisutan na 
konstituirajućoj sjednici kao i zamjenik vijećnika - na konstituirajućoj sjednci podnosi izvješće 
kad počinje obnašati dužnost vijećnika, polaže o provedenim izborima, izabranim 
prisegu na prvoj idućoj sjednici Općinskog vijeća.općinskim vijećnicima, o podnesenim 

ostavkama na dužnost općinskog viećnika i 
Članak 9.o zamjenicima koji će umjesto njih obavljati 

dužnost općinskog vijećnika
Općinskom vijećniku prestaje mandat prije - podnosi izvješće o slučajevima mirovanja 

isteka vremena na koji je izabran sukladno mandata zbog ne prihvaćanja dužnosti 
odredbama Zakona o izboru članova predstavničkih vijećnika zbog nespojive dužnosti koju 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) obnaša s dužnošću vijećnika, te o 
samouprave.zamjenicima koji zamjenjuju osobe čiji 

mandat miruje
Članak 10.- podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za 

prestanak mandata općinskom vijećniku u 
Na konstituirajućoj sjednici Općinskog slučajevima utvrđenim zakonom i ovim 

vijeća biraju se i predsjednik i četiri člana Odbora za Statutom
izbor i imenovanje, a na prijedlog predsjedavajućeg - predlaže Općinskom vijeću donošenje 
ili najmanje 1/3 vijećnika, vodeći računa da je sastav odluke o prestanku mandata vijećnika kada 
Odbora približno razmjeran stranačkom sastavu su za to ispunjeni uvjeti za početak mandata 
Vijeća.zamjenika općinskog načelnika

Općinsko vijeće zaključkom prihvaća izvješće 
Odbor za izbor i imenovanje:Mandatne komisije.

- podnos i  p r i j ed log  za  imenovan j e  
predsjednika i potpredsjednika Općinskog Članak 7.
vijeća

- podnosi prijedlog za imenovanje općinskog N a k o n  š t o  O p ć i n s k o  v i j e ć e  n a  
načelnika i njegovog zamjenikakonstituirajućoj sjednici prihvati izvješće Mandatne 

- priprema i podnosi Općinskom vijeću komisije, općinski vijećnici pred privremenim 
prijedlog za izbor članova i predsjednika predsjednikom daju svečanu prisegu.
radnih tijela Općinskog vijeća

«Prisežem da će prava i obveze člana - raspravlja i predlaže predstavnike u razna 
Općinskog vijeća obavljati savjesno radi tijela koje sukladno Statutu imenuje 
gospodarskog i socijalnog probitka općine Okučani i Općinsko vijeće
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- predlaže Općinskom vijeću donošenje 
Općinsko vijeće ime predsjednika i jednog propisa o pravu na naknadu troškova, 

potpredsjednika koji svoje funkcije obavljaju odnosno izgubljene zarade općinskim 
volonterski, a izabrani su oni kandidati koji su dobili vijećnicima
potreban broj vijećničkih glasova. Potpredsjednik - predlaže Općinskom vijeću pojedinačne 
Općinskog v i jeća b i ra  se  u  prav i lu  na akte o plaćama osoba koje bira ili imenuje 
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća i u pravilu Općinsko vijeće
sukladno stranačkoj strukturi Vijeća.-

Članak 11.
Nakon što je izabran, predsjednik Općinskog 

vijeća preuzima daljnje predsjedavanje Općinskim Sukladno dnevnom redu konstituirajuće 
vijećem i dalje vodi sjednicu.sjednice Općinskog vijeća po izboru Odbora za izbor 

i imenovanje pristupa se izboru predsjednika 
Članak 14.Općinskog vijeća.

Predsjednik ili potpredsjednik Općinskog 
Predsjednik Općinskog vijećavijeća biraju se na prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika, vodeći računa 
- zastupa Općinsko viećei o stranačkoj strukturi Vijeća.
- saziva sjednice Općinskog vijeća, predlaže 

dnevni red, predsjedava sjednicama Vijeća i Općinski vijećnik može sudjelovati u 
potpisuje akte i odluke donesene na sjednicipodnošenju samo jednoga prijedloga.

- brine se o izvršenju odluka i drugih akata 
Članak 12. Vijeća

- usklađuje rad Općinskog vijeća i radnih 
Izbor predsjednika i potpredsjednika tijela Vijeća

Općinskog vijeća obavlja se glasovanjem zasebno za - brine o ostvarivanju prava vijećnika
svakog kandidata, a izabran je kandidat za kojega je - održava red na sjednicama
glasala većina od ukupnog broja izabranih vijećnika. - brine se o primjeni ovog Poslovnika

- objavljuje rezultate glasanja na sjednicama 
Ako p r igodom g l a san j a  z a  i zbo r  

Vijeća
predsjednika i izbor potpredsjednika Općinskog 

- surađuje s općinskim načelnikom 
vijeća prijedlog kandidata ne dobije potrebnu većinu 

- brine se o javnosti rada Općinskog vijeća 
glasova ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije 

surađuje s predstavnicima predstavničkih 
potrebnu većinu, glasanje se ponavlja.

tijela drugih jedinica lokalne i područne 
samouprave

A k o  j e  z a  i z b o r  p r e d s j e d n i k a  i  
- obavlja i druge poslove određene zakonom, potpredsjednika Općinskog vijeća bilo više od dva 

Statutom i odlukama Općinskog vijeća i kandidata u ponovljenom glasanju sudjeluju samo 
ovim Poslovnikomdva kandidata koji su dobili najviše glasova, te 

Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove ukoliko u ponovljenom glasanju niti jedan kandidat 
s p r i j e č e n o s t i  i l i  o d s u t n o s t i  z a m j e n j u j e  ne dobije većinu glasova vijećnika, izborni se 
potpredsjednika Općinskog vijeća koji tad ima sva postupak ponavlja, a Općinsko vijeće će predložiti 
prava i dužnosti predsjednika, te obavlja i druge Odboru za izbor i imenovanje da za predsjednika i 
poslove koje mu povjeri predsjednik Općinskog potpredsjednika Općinskog vijeća predlaže druge 
vijeća.kandidate.

Članak 15. 

Predsjedniku i potpredsjedniku Općinskog Članak 13.
vijeća prava na temelju obavljanja dužnosti na koje 

Strana:  2425Broj:  16 »SLUŽBENI  VJESNIK«



su izabrani prestaju sukladno odredbi članka 91. drugih općih akata
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) - predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz 
samoupravi. djelokruga Općinskog vijeća

- prisustvovati sjednicama radnih tijela, 
Pos tupak  za  r az r j e šen je  dužnos t i  sudjelovati u njihovu radu

predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća - predlagati osnivanje radnih tijela ili radne 
prije isteka vremena na koji su birani može pokrenuti grupe radi obrade određenog pitanja i 
1/3 vijećnika, prijedlog za razrješenje mora biti pripreme akata za Općinsko vijeće
obrazložen i o prijedlogu odlučuje većina svih - tražiti i dobiti podatke od Jedinstvenog 
vijećnika. upravnog odjela i koristiti njihove stručne i 

tehniče usluge
Prijedlog za razrješenje može se podnijeti - postavljeti pitanja načelniku, pročelniku 

ako predsjednik, odnosno poptredsjednik ne saziva 
Jedinstvenog upravnog odjela koja se  

sjednice u rokovima  utvrđenim ovim Poslovnikom, 
odnose na njihov rad ili obavljanje poslova iz 

svojim radnjama i ponašanjem šteti ugledu 
njihova djelokruga

Općinskog vijeća, zlorabi položaj, prekoračuje 
- od predlagatelja akta tražiti uvid u materijale 

ovlaštenja i postupa suprotno odredbama pozitivnih 
o temama koje su na dnevnom redu sjednica 

zakonskih propisa, suprotno odredbama Statuta ili 
ili obavijesti koje su mu potrebne

ovog Poslovnika.
- ima pravo na naknadu troškova i izgubljene 

zarade u vezi s radom u Općinskom vijeću
Članak 16. 

Članak 18. 
Ako Općinsko vijeće razriješi dužnosti 

predsjednika, a na istoj sjednici ne izabere novoga 
Općinski vijećnik ima pravo postavljati 

predsjednika, sjednicama Općinskog vijeća 
pitanja i tražiti obavijesti na sjednicama Općinskog 

predsjedava potpredsjednik Općinskog vijeća, a 
vijeća ili ih uputiti u pismenom obliku i na njih dobiti 

Općinsko vijeće je dužno predsjednika izabrati u 
odgovor.

roku od 30 dana od dana razrješenja.

Ako vijećnik nije zadovoljan odgovorom 
može tražiti daljnja pojašnjenja, odnosno o tome 

PRAVA I DUŽNOST OPĆINSKIH VIJEĆNIKA
predložiti raspravu na sjednici Općinskog vijeća.

Članak 17.
Članak 19.

Općinski vijećnik ima prava utvrđena 
Vijećnik može o pojedinom pitanju iz 

zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom i drugim 
dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća zatražiti od 

akatima Općinskog vijeća, a osobito:
predsjednika Općinskog vijeća da se rasprava 
odgodi, kako bi se u klubu vijećnika moglo ponovno 

- prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća i 
razmotriti pitanje i zauzeti stav.

radnih tijela kojih je član i sudjelovati u 
njihovom radu

Općinsko vijeće može na prijedlog vijećnika 
- raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju 

odgoditi odlučivanje za 30 minuta.
koje je na dnevnom redu Vijeća i radnih tijela 
kojih je član

Članak 20.
- biti biran u radna tijela Općinskog vijeća 

- predlagati Općinskom vijeću donošenje Vijećnici su dužni prisustvovati sjednicama 
odluka i drugih akata iz djelokruga Općinskog vijeća, a svoju spriječenost na vrijeme 
Općinskog vijeća javiti predsjedniku ili tajniku Općinskog vijeća.

- podnositi amandmane na prijedloge odluka i Članak 21.
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Općinskog vijeća i o njima Općinskom 
Vijećnicima Općinskog vijeća obvezno se vijeću daju mišljenja i prijedloge
dostavljaju - mogu razmatrati i druga pitanja iz 

samoupravnog djelokruga općina, pokrenuti 
1. izvješća, prijedlozi akata, analize i drugi raspravu o pojedinim pitanjima i predložiti 
materijali o kojima će se raspravljati na sjednicama raspravu o njima na sjednici Vijeća, te 
Općinskog vijeća podnositi Općinskom vijeću prijedloge 
2 prijedlozi odluka, odnosno akata koji će biti odluka i akata 
na dnevnom redu sjednica radnih tijela kojih su 
članovi Radna tijela imaju predsjednika i 4 člana, koje 

Općinsko vijeće bira iz redova općinskih vijećnika 
Članak 22. na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili 

najmanje 1/3 vijećnika.
Općinski vijećnici mogu osnovati klub 

vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, odnosno - Mandatna komisija
klub nezavisnih vijećnika. - Komisija za izbor i imenovanja

- Odbor za Statut i Poslovnik
Općinski vijećnici dvaju ili više političkih - Odbor za mjesnu samoupravu

stranaka i nezavisni vijećnici mogu osnovati 
- Odbor za javna priznanja i nagrade općine

zajednički klub.
- Odbor za financije i Proračun

- Odbor za komunalno gospodarstvoKlub mora imati najmanje tri člana.

Sastav stalnih radnih tijela u pravilu odgovara Općinski vijećnik može biti član samo 
strnačkoj strukturi Općinskog vijeća.jednog kluba.

Članak 25.O osnivanju kluba i o svim promjenama 
predsjednika kluba dužan je u pismenom obliku 

Općinsko vijeće može odlukom osnivati privremena obavijestiti predsjednika i tajnika Općinskog vijeća. 
radna tijela radi razmatranja ili stručne obrade Prostorne i tehničke uvjete za rad (dvorana za 
pojedinih pitanja iz djelokruga općine.sjednice, prijepise, umnožavanja, dostava materijala 

i sl.) dužan je osigurati predsjednik i tajnik 
Odlukom o osnivanju povremenog radnog tijela Općinskog vijeća.
utvrđuje se njegov sastav, broj članova, zadaće i 
način rada.

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjednik i članovi povremenih radnih tijela biraju 
se u pravilu iz redova općinskih vijećnika, a bira ih Članak 23. 
Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanje.Za pripremu i podnošenje prijedloga odluka i 

drugih akata iz djelokruga Općinskog vijeća 
Članka 26.osnivaju se stalna i povremena radna rijela.

Radna tijela rade na sjednicama. O radu na Članak 24. 
sjednicama vodi se zapisnik. Radno tijelo može 
održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina Stalna radna tijela utvrđena su Statutom 
članova, a odlučuje se javnim glasanjem većine općine Okučani, a osnivaju se radi:
glasova nazočnih članova.

- razmatranja prijedloga odluka i drugih 
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže 

akata, te pitanja koja su na dnevnom redu 
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dnevni red, predsjedava sjednici, potpisuje zaključke - predlaže pokretanje postupka za imjenu 
što ih radno tijelo donosi i vodi brigu o provođenju Statuta
zaključka radnog tijela. - utvrđuje prijedlog Statuta, Poslovnika i 

statutarne odluke
Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili - razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe o 
odsutan, zamjenjuje ga član radnog tijela kojega on pitanjima statutarne i poslovične naravi što 
ovlasti. ih donosi Općinsko vijeće i daje mišljenje o 

njihovoj usklađenosti sa zakonom, Statutom 
Članak 27. ili drugim aktima općine

- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka 
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik i općih akata

tijela po svojoj ocjeni, a dužan je sjednicu sazvati u - ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje 
roku od osam dana kada to zatraži većina članova autentičnog tumačenja Statuta, Poslovnika i 
radnog tijela ili predsjednika Općinskog vijeća. drugih akata i daje traženo autentično 

tumačenje
Ako sjednicu ne sazove predsjednik radnog tijela u 

- Obavlja i druge poslove određene Statutom, 
navedenom roku sazvat će je predsjednik Općinskog 

Poslovnikom i odlukama Općinskog vijeća
vijeća.

Članak 31.
Članak 28.

Odbor za mjesnu samoupravu:
Radna tijela mogu tražiti potrebne podatke i 
dokumentaciju od Jedinstvenog upravnog odjela 

- prati rad tijela mjesne samouprave, predlaže 
općine Okučani.

Općinskom vijeću mjere za unapređenje 
rada mjesnih odbora

Radna tijela podnose izvješće Općinskom vijeću o 
- razmatra prijedloge Vijeća mjesnih odbora i svojim mišljenjima, stajalištima i prijedlozima.

daje mišljenja Općinskom vijeću

- razmatra prijedloge odluka za provođenje Radna tijela određuju izvjestitelje koji će na sjednici 
izbora članova Vijeća mjesnih odboraobrazložiti mišljenja, stajališta i prijedloge.

- razmatra program rada mjesnih odbora, 
završni račun i polugodišnje obračuneRadna tijela u okviru svoga djelokruga mogu 

- obavlja i druge poslove sukladno odredbama donositi zaključke i preporuke, a predsjednika i 
zakona, Statuta i ovog Poslovnikačlanovi stalnog radnog tijela biraju se na mandatno 

razdoblje općinskih vijećnika.
Članak 32.

Članak 29.
Odbor za financije i Proračun daje svoje 

mišljenje i prijedloge o:Predsjednik i članovi stalnog i povremenog radnog 
tijela mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na 

- Općinskom proračunukoji su imenovani ako im prestane mandat općinskog 
vijećnika, ako podnesu ostavku, ako neopravdano ne - općinskim porezima i naknadama
prisustvuju sjednicama radnog tijela i slično. - polugodišnjim obračunima i završnim 

računima
Članak 30. - izvješćima revizije i ostalim kontrolama 

Proračuna
Odbor za Statut i Poslovnik: - ravnomjernom punjenju Proračuna i 

osvarivanju planiranih prihoda
- predlaže donošenje Statuta općine i - kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju 

Poslovnika Općinskog vijeća
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Općinskog proračuna
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE-obavlja i druge poslove i radne zadatke na temelju 

zakona, Statuta i ovog Poslovnika
Odbor za javna priznanja i nagrade općine 

provodi postupak prikupljanja prijedloga i daje Članak 33.
mišljenje Općinskom vijeću uz prijedloge za dodjelu 
javnih priznanja i nagrada koje dodjeljuje Općinsko Odbor za komunalno gospodarstvo:
vijeće, u skladu s ovim Statutom i općim aktom koji 
uređuje dodjelu javnih priznanja i nagrada općine - vodi brigu o urednom i pravovremenom 
Okučani.obavl jan ju komunaln ih d je la tnos t i  

propisanih zakonom
Članak 35.- predlaže donošenje odluke o dodjeli javnih 

ovlasti određenim pravnim osobama
O p ć i n s k o  v i j e ć e  m o ž e  o s n o v a t i  - razmatra i predlaže donošenje odluke o 

povjerenstva, posebna radna tijela za utvrđivanje osnivanju komunalnog pogona
činjenica o pitanjima od javnog interesa koji se - razmatra izvješće i daje svoje mišljenje o 
odnose na zakonitost rada tijela općine i 

dodjeli koncesije 
Jedinstvenog upravnog odjela ili za utvrđivanje 

- razmtra i predlaže Općinskom vijeću 
činjenica o pitanjima od drugog javnog interesa za 

donošenje odluke o raspisivanju javnog 
općinu.

natječaja ili prikupljanju ponuda za 
povjeravanje određenih poslova

Povjerenstvo čine isključivo općinski 
- razmatra prijedlog i daje svoje mišljenje o 

vijećnici, a odlukom o osnivanju uredit će se sastav, 
komunalnom redu

broj članova, zadaće i način rada. Sastav 
- razmatra i daje svoje mišljenje o izvješću povjerenstva trebao bi odgovarati stranačkoj 

s t ručnog r e f e r en t a  za  komuna lno  strukturi Općinskog vijeća.
gospodarstvo i upravitelja komunalnog 
pogona Članak 36. 

- razmatra i daje svoje mišljenje o odluci o 
komunalnoj naknadi Općinski načelnik za svoj rad je odgovoran 

- razmatra i daje svoje mišljenje o Programu Općinskom vijeću. Sudjeluje na sjednicama 
održavanja komunalne infrastrukture Općinskog vijeća i u raspravi ima pravo na sjednici 

- razmatra i daje svoje mišljenje o Odluci o uvijek dobiti riječ kada to zatraži.
komunalnom doprinosu

- r a z m a t r a  p r o b l e m a t i k u  o b v e z n o g  

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA I POSTUPAKpriključivanja na komunalnu infrastrukturu, 
DONOŠENJA ODLUKA I OPĆIH AKATAte predlaže donošenje odluke o izuzecima od 

obveznog priključivanja
1. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA- daje svoje mišljenje i prijedloge vezano za 

ciljeve komunalnih usluga
Članak 37.- razmatra i daje svoje mišljenje o izvještaju 

voditelja o radu komunanlnog pogona
Općinsko vijeće u obavljanju poslova iz - obavlja i druge poslove i radne zadatke na 

svoga samoupravnog djelokruga donosi Statut, temelju Statuta, ovoga Poslovnika i Zakona 
Poslovnik, odluke i druge akte, Općinski proračun, o komunalnom gospodarstvu
Godišnji obračun Proračuna, deklaracije, rezolucije, 
preporuke i zaključke i daje autentična tumačenja 
odluka i drugih akata.

Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut, Članak 34.
Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt predstojniku 
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Ureda državne uprave u Županiji zajedno s izvatkom mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i 
iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja načinu rješavanja istih, te predlaže način i mjere koje 
općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom u roku bi se trebale poduzeti radi rješavanja pojedinih 
od 15 dana od dana donošenja akta, koji je dužan pitanja.
izvršiti nadzor nad zakonitošću istih i ukoliko utvrdi 
da su isti u suprotnosti s Ustavom i Zakonom dužan je ZAKLJUČKOM se trenutno zauzimaju 
u daljnjem roku od osam dana od dana dostave stavovi, izražavaju mišljenja, utvrđuju obveze 
donijeti odluku o obustavi od primjene dostavljenih Upravnom odjelu u pripremanju pojedinog akta i 
akata koja mora biti pismeno obrazložena. mjera za primjenu odluka Vijeća i rješavaju druga 

pitanja iz ovlaštenosti Općinskog vijeća, radnih tijela 
Članak 38. i upravnog odjela za koje nije predviđeno donošenje 

drugog akta.
Općinsko vijeće donosi i pojedinačne akte, 

zaključke i rješenja kada u skladu sa zakonom DEKLARACIJOM se izražava opće 
rješava o pojedinačnim stvarima. stajalište Vijeća iz samoupravnog djelokruga općine.

Članak 39. REZOLUCIJOM se ukazuje na stanje i 
probleme u određenom samoupravnom području, te 

ODLUKOM se uređuju odnos i  i z  na mjere koje treba provesti.  
samoupravnog djelokruga općine Okučani koji su od 
općeg značaja za stanovnike općine, pravne osobe i PROGRAMOM se utvrđuju osnovni zadaci 
druge pravne subjekte, te propisuje njihova prava, za određeno razdoblje, rokovi izvršenja tih zadataka i 
obveze i dužnosti, odnosno uređuju pitanja od nositelj izrade materijala.
interesa za općinu u skladu sa zakonom.

NAREDBOM se donosi radi izvršenja 
OPĆINSKIM PRORAČUNOM utvrđuju se odluke ili kada je propisano zakonom.

prihodi i rashodi općine, donosi se za sljedeću 
kalendarsku godinu većinom glsova svih vijećnika i NAPUTKOM se utvrđuju pravila za rad.
dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana 
od dana donošenja. PRAVILNIKOM se razrađuju pojedine 

odredbe odluka i drugih akata, radi osiguranja 
O D L U K O M  O  I Z V R Š E N J U  njihova provođenja.

PRORAČUNA uređuje se način izvršenja 
Proračuna, upravljanje prihodima i izdacima Članak 40.
Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih 
sredstava. Statut, Poslovnik, Proračun općine, Godišnji 

obračun Proračuna, Odluka o izvršenju Proračuna, 
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA odluka o privremenom financiranju, opći akti, 

donosi Općinsko vijeće nakon isteka godine za koju odluke o imenovanjima i razrješenjima i drugi opći 
je donesen Općinski proračun, donosi se većinom akti objavljuju se u «Službenom vjesniku Brodsko-
glasova svih vijećnika u zakonskom roku. posavske županije».

O D L U K U  O  P R I V R E M E N O M  
FINANCIRANJU  donosi Općinsko vijeće većinom 
glasova svih vijećnika, ako se ne donese Općinski 
proračun prije početka fiskalne godine, i to najduže 
do 31. ožujka.

PREPORUKOM Općinsko vijeće izražava 2. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKA I
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 OPĆIH AKATA - važeću odluku, odnosno akt, ako se predlaže 
izmjena ili dopuna odluke

a) Pokretanje postupka i prethodna 
rasprava 

b) Prijedlog odluke, odnosno općeg akta
Članak 41.

Članak 45.
Postupak donošenja odluka i općih akata 

pokreće se podnošenjem prijedloga odluke, odnosno Prijedlog za donošenje odluke, odnosno 
akata. Pravo pokretanja i podnošenja prijedloga općeg akta s nacrtom odluke, odnosno akta podnosi 
odluka, odnosno akata imaju svaki vijećnik, radno predsjedniku Općinskog vijeća koji isti upućuje 
tijelo Općinskog vijeća, općinski načelnik i klub ovlaštenom radnom tijelu.
vijećnika.

Prijedlog za donošenje odluke, odnosno 
Članak 42. općeg akta s nacrtom odluke, odnosno akta uputit će 

se i općinskom načelniku na mišljenje, ako ono nije 
Pravo pokretanja postupka donošenja predlagač.

odluke, odnosno općeg akta imaju i mjesni odbori, 
stanovnici općine, pravne osobe i Jedinstveni Ako se predlaže stupanje na snagu odluke, 
upravni odjel. odnosno općeg akta danom objave, taj je prijedlog 

potrebno posebno obrazložiti.
Članak 43.

Uz prijedlog odluke može se priložiti i 
O p ć i n s k o  v i j e ć e  m o ž e  p o s e b n i m odgovarajuća dokumentacija, te mišljenje Odbora za 

zaključkom odrediti da se prije podnošenja financije i Proračun, ako provođenje odluke, 
prijedloga odluke, odnosno općeg akta, na osnovim odnosno akta stvara financijske ili materijalne 
prikaza stanja u pojedinim slučajevima, o potrebi obveze za Proračun općine.
donošenja odluke, odnosno akata provede prethodna 
rasprava u radnim tijelima Općinskog vijeća. Članak 46.

Nakon provedene prethodne rasprave 
podnosi se izvješće Općinskom vijeću s prijedlogom Predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
odluke,ako se u prethodnoj raspravi ocijeni prijedlog Odluke, odnosno općeg akta uvrstiti u 
potrebnim njeno donošenje. dnevni red sljedeće sjednice Općinskog vijeća.

Članak 44. Ako predsjednik ocijeni da prijedlog odluke 
nije donesen u skladu s ovim Poslovnikom, zatražit 

Prijedlog za donošenje odluke, odnosno će od Odbora za Statut i Poslovnik svoje mišljenje. 
općeg akta mora sadržavati Ako prema mišljenju Odbora za Statut i Poslovnik 

prijedlog nije podnesen u skladu s ovim 
- Poslovnikom, predsjednik Općinskog vijeća će pravni temelj za donošenje odluke, odnosno 

akta zatražiti od predlagatelja da u roku od 15 dana 
prijedlog odluke uskladi s ovim Poslovnikom.- ocjenu stanja, osnovna pitanja koja se 

trebaju urediti i svrha koja se želi postići 
Ako predlagatelj ne uskladi prijedlog odluke uređivanjem odnosa na predloženi način

s ovim Poslovnikom u ostavljenom roku od 15 dana, - ocjenu sredstava potrebnih za provođenje 
smatrat će se da prijedlog nije ni podnesen.odluke, odnosno akata, te način njihova 

osiguravanja

- tekst prijedloga odluke, odnosno akta s 
obrazloženjem

Članak 47.
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općeg akta na sjednici Vijeća
Ako dva ili više predlagatelja podnesu 

posebne prijedloge odluka, odnosno općih akata Članak 50.
kojima se uređuje isto područje, predsjednik 
Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da Rasprava o prijedlogu odluke, odnosno 
objedine prijedloge i dostave jedan prijedlog. općeg akta na sjednici Općinskog vijeća obuhvaća 

izlaganje predlagatelja i izvjestitelja radnih tijela, 
Ako se ne postigne dogovor predsjednik raspravu o prijedlogu i podnesenim amandmanima, 

Općinskog vijeća će u prijedlog dnevnog reda unijeti odlučivanje o amandmanima, te donošenje odluke.
odvojene prijedloge redosljedom kojim su došli.

Predlagatelj ima pravo kad zatraži riječ u 
Članak 48. tijeku rasprave davati objašnjenja, iznositi svoje 

mišljenje i izjašnjavati se o podnesenim 
Statut općine, Poslovnik, Proračun općine, amandmanima, te iznesenim prijedlozima, 

odluka o privremenom financiranju, Program rada primjedbama i mišljenjima.
Općinskog vijeća i druge odluke i opći akti koje 
Općinsko vijeće označi da su od posebnog značaja za U tijeku rasprave riječ mogu tražiti načelnik i 
općinu, raspravljat će se kao prvo i drugo čitanje o izvjestitelj Odbora za Statut i Poslovnik i izvjestitelj 
prijedlogu odluke, odnosno akta. drugih odbora koji su razmatrali prijedlog.

Prvo čitanje prijedloga odluke, odnosno akta Članak 51.
koji je vijećnicima dostavljen u pismenom obliku 
obuhvaća usmeno izlaganje predlagatelja, opću Po završenoj raspravi o prijedlogu odluke, 
raspravu o prijedlogu, raspravu o pojedinostima koja odnosno općeg akta, Općinsko vijeće može prijedlog 
uključuje i raspravu o tekstu prijedloga odluke, usvojiti, ne prihvatiti ili vratiti predlagatelju na 
odnosno akta, raspravu o stajalištima radnih tijela, dopunu.
izlaganje predsjednika klubova vijećnika, te 
usvajanje zaključka o potrebi donošenja odluke, Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog 
odnosno općeg akta. odluke, odnosno oćeg akta, prijedlog se može 

podnijeti ponovno prije isteka roka od tri mjeseca, 
c) Razmatranje prijedloga odluke, odnosno ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije.

akta u radnim tijelima

Članak 49. e) Amandmani

Prije rasprave o prijedlogu odluke, odnosno Članak 52.
općeg akta na sjednici Općinskog vijeća, prijedlog 
odluke, odnosno općeg akta razmatra ovlašteno Prijedlog da se izmjeni ili dopuni prijedlog 
tijelo, ako je imenovano i Odbor za Statut i odluke, odnosno općeg akta podnosi se u obliku 
Poslovnik. Radna tijela podnose izvještaje amandmana uz obrazloženje.
predsjedniku Općinskog vijeća u kojima daju 
primjedbe, prijedloge i mišljenja o prijedlogu, a Amandman se upućuje predsjedniku 
mogu podnijeti i amandmane. Općinskog vijeća ili tajniku Općinskog vijeća 

najkasnije tri dana prije sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje 

izvještaje radnih tijela predlagatelju odluke, Pravo na podnošenje amandmana imaju 
odnosno općeg akta, općinskim vijećnicima i vijećnici, klubovi vijećnika, predlagatelj prijedloga 
općinskom načelniku. odluke, odnosno općeg akta i općinski načelnik.

d) Rasprava o prijedlogu odluke, odnosno Članak 53.
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hitnom postupku
Podnesen i  amandman p reds j edn ik  

Općinskog vijeća ili tajnik Općinskog vijeća upućuju Članak 56.
predlagatelju odluke, odnosno općeg akta, 
općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj, Iznimno, odluka, odnosno opći akt može se 
ovlaštenom radnom tijelu i Odboru za Statut i donijeti po hitnom postupku ako je to nužno radi 
Poslovnik i svim općinskim vijećnicima. sprečavanja ili uklanjanja štete, odnosno ako ne bi 

donošenje takve odluke, odnosno akta u određenom 
Iznimno amandman općinski vijećnik može roku imalo štetne posljedice ili ako to zahtjevaju 

podnijeti i na sjednci tijekom rasprave o prijedlogu drugi opravdani razlozi.
odluke, odnosno općeg akta u usmenom obliku uz U hitnom se postupku rokovi iz ovog Poslovnika, a 
odgovarajuće obrazloženje. koje se odnose na pojedine radnje mogu skratiti, 

odnosno pojedine radnje u postupku mogu izostaviti.
Predlagatelj odluke, odnosno općeg akta i 

Općinsko poglavarstvo, ako nije predlagatelj, mogu Predlagatelj odluke dužan je obrazložiti hitnost 
podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave o postupka.
prijedlogu.

Članak 57.
Članak 54.

Prijedlog da se odluka, odnosno opći akt 
Ako su podneseni amandmani takve naravi donese po hitnom postupku podnosi se predsjedniku 

da bitno mijenjaju ili odstupaju od prijedloga odluke, Općinskog vijeća najkasnije jedan dan prije 
odnosno općeg akta Općinsko vijeće može odlučiti održavnja sjednice Općinskog vijeća.
da se rasprava odgodi i vijećnicima ostavi dovoljno 
vremena za pripremu prije odlučivanja. O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka 

odlučuje se prilikom utvrđivanja dnevnog reda na 
Članak 55. početku sjednice. Ako ne bude prihvaćen prijedlog 

za hitni postupak o podnesenom prijedlogu za hitni 
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj u postupak o podnesenom prijedlogu raspravljat će se 

pismenom obliku u tijeku rasprave prije glasanja. na način predviđen za redovito donošenje odluka, 
O amandmanima se glasa prema redosljedu odnosno općih akata.

članka prijedloga odluke, odnosno općeg akta ili 
prema redosljedu podnošenja, ako odluka, odnosno Članak 58.
opći akt nemaju članaka.

U hitnom se postupku amandmani mogu 
Ako je na jedan članak prijedloga odluke, odnosno podnositi do zaključenja rasprave o prijedlogu 
općeg akta podneseno više amandmana, najprije se odluke, odnosno općeg akta.
glasa o amandmanu koji najviše odstupa od 
predloženog rješenja, a o ostalim amandmanima U postupku s amandmanima iz stavka 1. 
prema istom kriteriju. ovog članka primjenjuju se odredbe ovoga 

Poslovnika koje se odnose na amandmane na 
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća prijedlog odluke ili drugih općih akata koji se donose 
postaje sastavnim dijelom prijedloga odluke, u redovitom postupku.
odnosno općega akta.

Amandman koji je podnio predlagatelj odluke, 
odnosno općeg akta ili se s njim suglasio, postaje 
sastavnim dijelom prijedloga odluke, odnosno općeg 
akta i o njemu se ne glasa.
f) Donošenje odluke, odnosno općeg akta po g) Autentično tumačenje odluka, odnosno 
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općih akata odnosno općeg akta

Članak 59. Članak 62.

Ovlašteni predlagatelj odluke, odnosno Odluke i druge opće akte što ih donosi 
općeg akta, vijećnici, klubovi vijećnika, te općinski Općinsko vijeće potpisuje predsjednik Općinskog 
načelnik, ako nije predlagatelj odluke, odnosno vijeća.
općeg akta mogu tražiti autentično tumačenje Izvornik odluke i drugog općeg akta 
odluke, odnosno općeg akta. potpisan je i ovjeren pečatom Općinskog vijeća čuva 

se u arhivi Općinskog vijeća. Za izradu izvornika, 
Poticaj za davanje autentičnog tumačenja potpisivanje, stavljanje pečata čuvanje izvornika 

mogu dati i stanovnici općine, pravne osobe i Vijeća odluke, odnosno općeg akta odgovoran je tajnik 
mjesnih odbora. Općinskog vijeća.

Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja Članak 63.
odluke, odnosno općeg akta donosi se predsjedniku 
Općinskog vijeća ili tajniku, a mora sadržavati naziv Odluke, drugi opći akti, vjerodostojna 
odluke, naznaku odredbe za koje se traži tumačenje i tumačenja tih akata, rješenja, odluke Ustavnog suda 
razloge za to. što se odnose na ustavnost i zakonitost tih akata, 

Općinski proračun, Godišnji obračun, Program rada, 
Članak 60. akti izbora i imenovanja, odluka o privremenom 

financiranju, te drugi akti za koje to Općinsko vijeće 
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje odluči objavljuju se u «Službenom vjesniku 

prijedlog za davanje autentičnog tumačenja odluke, Brodsko-posavske županije».
odnosno općeg akta Odboru za Statut i Poslovnik, Odluke i opći akti objavljuju se u 
ovlaštenom radnom tijelu i općinskom načelniku, «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije», 
ako on nije podnositelj prijedloga, radi ocjene prije nego stupe na snagu, a stupaju na snagu u 
njegove osnovanosti. pravilu osmog dana nakon objave.

Odbor za Statut i Poslovnik nakon što Članak 64.
pribavi mišljenje ovlaštenog radnog tijela i 
općinskog načelnika ocjenjuje je li prijedlog za Iznimno odluke i drugi opći akti mogu stupiti 
davanje autentičnog tumačenja odluke odnosno na snagu najranije danom objave i ne mogu imati 
općeg akta osnovan. povratno djelovanje.

Ispravak pogrešaka u objavljenom tekstu 
Članak 61. odluke, odnosno općeg akta daje tajnik Općinskog 

vijeća.
Ako Odbor za Statut i Poslovnik ocijeni da je 

prijedlog osnovan utvrdit će se prijedlog teksta Članak 65.
autentičnog tumačenja odluke, odnosno općeg akta i 
sa svojim izvještajem podnijet će ga Općinskom Na donošenje drugih akata na odgovarajući 
vijeću. način primjenjuju se odredbe ovoga Poslovnika koji 

se odnose na donošenje odluke, odnosno općih akata.
Ako Odbor za Statut i Poslovnik ocijeni da je 
prijedlog za donošenje autentičnog tumačenja 
osnovan podnosi o tome izvještaj Općinskom vijeću 
koje povodom toga izvještaja donosi zaključak.

h) Potpisivanje, objava i ispravak odluke, PROMJENA STATUTA OPĆINE I
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POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

a) Promjena Statuta općine Predlagatelj Statuta, odnosno statutarne 
odluke je Odbor za Statut i Poslovnik koji je dužan u 

Članak 66. roku iz stavka 1. prethodnog članka, Općinskom 
vijeću uputiti prijedlog Statuta odnosno prijedlog 

Postupak za promjenu Statuta općine statutarne odluke.
pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta općine, Odbor za Statut i Poslovnik može predložiti 
koji prijedlog sukladno odredbi članka 104. Statuta statutarnu odluku radi usklađenja Statuta općine sa 
općine Okučani mogu podnijeti općinskom zakonom bez prethodne rasprave i u skraćenim 
načelniku, 1/3 općinskih vijećnika, klub vijeć rokovima.
nika, Odbor za mjesnu samoupravu ili koje drugo Statut općine, odnosno statutarnu odluku 
radno tijelo Općinskog vijeća. donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih 

Prijedlog za promjenu Statuta općine općinskih vijećnika.
upućuje se Odboru za Statut i Poslovnik koji ga 
razmatra i uz mišljenje upućuje Općinskom vijeću na 
razmatranje. b) Promjena Poslovnika Općinskog vijeća

Članak 67. Članak 70.

Prijedlog za promjenu Stauta općine mora Postupak za promjenu ovoga Poslovnika 
biti obrazložen. U obrazloženju se navode razlozi za pokreće se prijedlogom za promjenu Poslovnika koji 
promjenu Statuta općine, promjene koje se predlažu prijedlog mogu uputiti radno tijelo Općinskog 
ili se donošenje novog Statuta općine ili izmjena i vijeća, 1/3 općinskih vijećnika i klub vijećnika.
dopuna postojećeg. Prijedlog za promjenu Poslovnika mora biti 

Uz prijedlog za promjenu Statuta općine obrazložen. Obrazloženje prijedloga sadrži razloge 
može se podnijeti i nacrt Statuta općine, odnosno za promjenu, promjene koje se predlažu, te predlaže 
nacrt statutarne odluke ako se predlaže izmjena i li se donošenje novog Poslovnika ili izmjene i 
dopuna Statuta općine. dopune već postojećeg. Uz prijedlog za promjenu 

Poslovnika može se podnijeti nacrt prijedloga 
Članak 68. Poslovnika, Poslovnika, odnosno nacrt prijedloga 

izmjena i dopuna Poslovnika.
Općinsko vijeće razmatra prijedlog za 

promjenu Statuta općine, te ako prihvati prijedlog za 
promjenu Statuta općine upućuje ga Odlboru za Članak 71.
Statut i Poslovnik koji je dužan najkasnije u roku od 
30 dana podnijeti prijedlog Statuta općine Prijedlog za promjenu Poslovnika upućuje 
predsjedniku Općinskog vijeća ili tajniku Općinskog se Odboru za Statut i Poslovnik koji ga razmatra i uz 
vijeća radi uvrštenja prijedloga u dnevni red sjednice mišljenje upućuje Općinskom vijeću.
Općinskog vijeća. Ako Općinsko vijeće prihvati prijedlog za 

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Poslovnika, upućuje ga Odboru za Statut i 
promjenu Statuta općine, isti prijedlog ne može se Poslovnik koji je dužan u roku od 30 dana podnijeti 
staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka prijedlog Poslovnika, odnosno prijedlog odluke o 
šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu. izmjenama i dopunama Poslovnika predsjedniku 

O prijedlogu za promjenu Statuta općine Općinskog vijeća ili tajniku radi uvrštenja istoga u 
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća.
vijećnika o prihvaćanju ili ne prihvaćanju prijedloga 
za promjenu Statuta općine Općinsko vijeće donosi 
zaključak.

Članak 69. Članak 72.
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Sjednicu Općinskog vijeća saziva se 
O prijedlogu za promjenu Poslovnika pismenim putem. Poziv na sjednicu dostavlja se 

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih pismenim putem. Poziv na sjednicu dostavlja se 
općinskih vijećnika, o prihvaćanju ili neprihvaćanju članovima Općinskog vijeća najkasnije 5 (pet) dana 
prijedloga za promjenu Poslovnika Općinsko vijeće prije održavanja sjednice. Uz poziv na sjednicu 
donosi zaključak. dostavlja se prijedlog dnevnog reda materijali o 

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za kojima će se voditi rasprava i zapisnik s prethodne 
promjenu Poslovnika, isti prijedlog ne može se sjednice Općinskog vijeća.
ponovo staviti na dnevni red prije isteka roka od šest Kad se o određenom pitanju raspravlja bez 
mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu. nazočnosti javnosti materijal za sjednicu ne mora se 

dostaviti u pismenom obliku.
Članak 73. U iznimnim slučajevima kada to zahtijevaju 

opravdani razlozi sjednica Općinskog vijeća može se 
Predlagatelj Poslovnika i odluke o sazvati i usmenim putem bez dostave poziva i 

izmjenama i dopunama Poslovnika je Odbor za materijala.
Statut i Poslovnik, a odluku o prihvaćanju Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća 
Poslovnika, odnosno odluku o prihvaćanju izmjena i može se sazvati bez poštivanja roka iz stavka 1. 
dopuna Poslovnika donosi Općinsko vijeće većinom ovoga članka.
glasova svih vijećnika.

Odbor za Statut i Poslovnik može predložiti 
odluku o izmjeni i dopuni Poslovnika radi usklađenja b) Utvrđivanja kvoruma, odgoda i prekid 
Poslovnika sa Statutom i statutarnom odlukom.       sjednice Općinskog vijeća

Članak 76.
SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća otvara 
a) Sazivanje sjednice Općinskog vijeća sjednicu kada utvrdi da sjednici prisustvuje 

potreban broj općinskih vijećnika.
Članak 74.            Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi  na 

početku sjednice da nije prisutan potreban broj 
Sjednicu Općinskog vi jeća saz iva vijećnika, odgađa sjednicu za određeni sat istoga 

predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje dana ili drugi određeni dan i sat. 
jednom u tri mjeseca. Sjednicu će predsjednik Općinskog vijeća 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prekinuti ako utvrdi da na istoj nije prisutan potreban 
sazvati sjednicu Općinskog vijeća u roku od 15 dana broj vijećnika i zakazati nastavak sjednice za 
od dana primitka zahtjeva, ako to zatraži načelnik ili određeni sat istoga dana ili određeni sat drugoga 
1/3 vijećnika ili koje od stalnih radnih tijela dana. O odgodi sjednice i o nastavku prekinute 
Općinskog vijeća. sjednice zakazanom za drugi dan i sat pismenim 

Uz zahtjev za sazivanje sjednice podnositelj putem obavijestit će se samo oni vijećnici koji nisu 
je dužan predložiti dnevni red sjednice i dostaviti prisutni sjednici Općinskog vijeća.
materijale, odnosno prijedlog odluke ili akata za 
raspravljanje i odlučivanje. Članak 77.

Ukoliko sjednicu Općinskog vijeća ne 
sazove predsjednik Općinskog vijeća, sjednicu će U slučaju odgode sjednice na početku 
sazvati općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana. sjednice odnosno prekida sjednice za njena trajanja 

zbog nedostatka potrebnog broja vijećnika, 
predsjednik Općinskog vijeća će zakazati sjednicu, 
odnosno nastavak sjednice najkasnije u roku od osam 

Članak 75. dana od dana odgode sjednice, odnosno prekida 
sjednice.

Broj:  16Strana:  2436 »SLUŽBENI  VJESNIK«



Članak 78. Zapisnik se prihvaća glasanjem «ZA» ili 
«PROTIV».

Zbog opširnog dnevnog reda ili drugih 
razloga, predsjednik Općinskog vijeća može odlučiti Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno 
da se sjednica Općinskog vijeća bez posebne zapisnik koji je izmjenjen u skladu s prihvaćenim 
rasprave prekine i sazove nastavak sjednice primjedbama smatra se usvojenim ako je za njega 
najkasnije u roku od osam dana od dana prekida o glasala većina od prisutnih vijećnika Općinskog 
čemu će se vijećnici pismeno izvijestiti. vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća može 
odgoditi najviše za osam dana sjednicu Općinskog d) Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
vijeća koja je sazvana, ako za to postoje opravdani 
razlozi. Članak 82.

Članak 79. Dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
predlaže predsjednik Općinskog vijeća.

Prisutnost općinskih vijećnika utvrđuje se Predsjednik Općinskog vijeća unosi u prijedlog 
brojanjem ili prozivkom dnevnog reda sve prijedloge što su ih podnijeli 

ovlašteni predlagači na način utvrđen ovim 
Poslovnikom.- na početku sjednice

- u tijeku sjednice, ako predsjednik ocijeni da 
Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice na sjednici nije prisutan potrebit broj 

Općinskog vijeća.vijećnika

- na zahtjev vijećnika
Članak 83.

Prozivku općinskih vijećnika obavlja tajnik 
Ako predsjednik Općinskog vijeća nije u Općinskog vijeća.

prijedlog dnevnog reda unio predmet što ga je 
predložio ovlašteni predlagač u roku i na način Članak 80.
predviđen ovim Poslovnikom, a predlagač ostane pri 
svom prijedlogu, o prijedlogu se odlučuje na sjednici Predsjednik kluba vijećnika može tijekom 
Općinskog vijeća.sjednice tražiti stanku zbog održavanja sjednice 

O prijedlogu što ga ovlašteni predlagač kluba, a predsjednik Općinskog vijeća je dužan 
podnese poslije sazivanja sjednice Općinskog vijeća stanku odobriti.
postupa se na način opisan u stavku 1. ovoga članka.

c) Prihvaćanje zapisnika s prethodne 
Članak 84.sjednice Općinskog vijeća

Općinski vijećnik, odnosno klub vijećnika Članak 81.
može predložiti da se iz predloženog dnevnog reda 
pojedini prijedlog izostavi ili da se izmijeni redosljed Prije utvrđivanja dnevnog reda prihvaća se 
razmatranja pojedinih prijedloga.zapisnik o radu s prethodne sjednice Općinskog 

vijeća.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se 
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini Općinski načelnik ima pravo iznijeti 
prijedlog izostavi, zatim da se dnevni red dopuni primjedbe na zapisnik, a o osnovanosti primjedbe na 
pojedinim prijedlogom, a nakon toga da se izmijeni zapisnik odlučuje se  na sjednici bez rasprave.
redosljed razmatranja pojedinih prijedloga.Ako se primjedbe na zapisnik prihvate u 
Nakon donošenja odluke o navedenim prijedlozima zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene.
predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje 
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dnevni red u cjelini, glasanjem «za» ili «protiv». kojima je postavljeno.

Članak 88.
e) Pitanja i prijedlozi

Odgovor na traženo pitanje, traženu 
Članak 85. obavijest ili na dane prijedloge daje se u pravilu na 

istoj sjednici. Ako se odgovor ili tražena obavijest ne 
Poslije prihvaćanja dnevnog reda općinski može dati na istoj sjednici ili je zatražen pismeni 

vijećnici mogu postavljati pitanja, tražiti obavijesti i odgovor, odgovor će se dostaviti Općinskom vijeću 
davati prijedloge općinskom načelniku i pročelniku najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave pitanja 
Jedinstvenog upravnog odjela. ili prijedloga. Odgovor se odmah dostavlja 

općinskom vijećniku koji je postavio pitnaje, a svim 
Vijećnik ima pravo postavljati pitanja koja ostalim općinskim vijećnicima uz poziv za sljedeću 

se odnose na radi i samoupravni djelokrug sjednicu Općinskog vijeća.
Općinskog vijeća, odbora i drugih radnih tijela i 
njegovih radnih tijela, te Jedinstvenog upravnog 
tijela. Članak 89.

Članak 86. Općinski načelnik, odnosno pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela kome je pitanje 

Pitanja se na sjednici postavljaju usmeno, a upućeno dužan je na isto odgovoriti na istoj sjednici, 
mogu i pismeno. Pismena pitanja podnose se poštom a u slučaju da ne može odmah odgovoriti dužan je 
ili se predaju prije sjednice tajniku Općinskog vijeća odgovor u pismenom obliku pripremiti za sljedeću 
koji ih je dužan dostaviti onima kojima su i upućeni, a sjednicu Općinskog vijeća.
mogu se iznijeti i na sjednici Općinskog vijeća. 
Općinski vijećnik je dužan navesti kome upućuje Nakon dostavljenog odgovora, vijećnik 
prijedlog. može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje 

o odgovoru ili postaviti dopunsko pitanje.
Općinski vijećnik može usmeno postaviti 

jedno pitanje i iznijeti jedan prijedlog. Pitanja koje 
vijećnici postavljaju na sjednici moraju biti sažeta i f) Predsjedavanje i sudjelovanje u radu
kratka, a usmena pitanja moraju se ako je to 
neophodno za pismeni odgovor, formulirati i Članak 90.
pismeno. Vrijeme za postavljanje pitanja i iznošenje 
prijedloga je dvije minute, a pitanja se postavljaju, Sjednici Općinskog vijeća predsjedava 
odgovara se na njih i iznose prijedlozi u pravilu predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj 
tijekom jednog sata. odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik.

Članak 87. Članak 91.

Vijećničko pitanje mora biti postavljeno u U radu sjednice kao gosti mogu prisustvovati 
skladu s odredbama ovog Poslovnika. Ako smatra da svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 
postavljeno pitanje nije uskladu s odredbama ovoga Sjednici Općinskog vijeća mogu biti prisutni i 
Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća će uputiti građani, osim ako se iz opravdanih razloga sjednica 
vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s održava bez prisutnosti javnosti.
odredbama ovoga Poslovnika.

U radu sjednice mogu sudjelovati bez prava 
Ako vijećnik svoje pitanje ne uskladi s odlučivanja i općinski načelnik i pročelnik 

odredbama ovoga Poslovnika, predsjednik Jedinstvenog upravnog odjela ,  pročelnik 
Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti onima Jedinstvenog upravnog odjela i djelatnici 
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Jedinstvenog upravnog odjela dužni su biti nazočni Općinski vijećnik koje se prijavio za govor, a 
na sjednicama Općinskog vijeća kada su na dnevnom nije bio nazočan u dvorani kada je prozvan, gubi 
redu pitanja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog pravo govoriti o predmetu dnevnog reda za koji se 
odjela i davati odgovore i objašnjenja na pitanja prijavio.
vijećnika.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ocijeni 
Članak 92. da će rasprava o pojedinim pitanjima trajati dulje ili 

da je prijavljen veći broj govornika, može se 
Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego predložiti da se ograniči trajanje govora svakog 

što dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća. govornika najviše 3 min. osim predstavniku 
Prijave za govor primaju se kada se otvori rasprava predlagatelja, izvjestitelju radnog tijela, klubu 
sve do njenog zaključenja. Izlaganje vijećnika koji vijećnika i općinskom načelniku. Ograničenje 
nije dobio riječ ne unosi se u zapisnik. trajanja govora može predložiti i svaki općinski 

vijećnik, o ograničenju trajanja govora odlučuje 
Predsjednik Općinskog vijeća brine se da Općinsko vijeće bez rasprave.

govornik ne bude ometan ili spriječen u svom 
govoru.

P reds j edn ik  da je  r i j eč  opć insk im h) Red na sjednici i stegovne mjere
vijećnicima redosljedom kojim su se prijavili.

Članak 96.
Članak 93.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj Red na sjednici osigurava predsjednik 
se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. Ako Vijeća, koji može govornika opomenuti na red ili 
se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme prekinuti u govoru.
dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća će mu 
oduzeti riječ. Predsjednik Općinskog vijeća se brine da 

govornik ne bude ometan ili spriječen u svom 
Na sjednici se može odlučiti da govornik o govoru.

istoj temi može govoriti samo jedanput, a može se i 
odrediti vrijeme trajanja. Vijećnik u raspravi u Članak 97.
pravilu može govoriti najdulje 10 minuta, a općinski 
načelnik ako on nije izvjestitelj najdulje 15 minuta, Za remećenje reda na sjednici Općinskog 
iznimno zbog značaja teme, Općinsko vijeće može vijeća predsjednik Općinskog vijeća može 
odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje. općinskom vijećniku izreći opomenu ili opomenu s 

oduzimanjem riječi. Izlaganje govornika nakon što 
Članak 94. mu je oduzeta riječ, ne unosi se u zapisnik.

Ako općinski vijećnik zatraži riječ da bi Članak 98.
ispravio navod za koji smatra da je netočan  
ISPRAVAK NETOČNOG NAVODA  ili da bi izrazio Predsjednik Općinskog vijeća izreći će 
neslaganje s nečijim govorom  REPLIKA  opomenu općinskom vijećnika koji svojim 
predsjednik će mu dati rieč čim završi govor onoga ponašanjem ili govorom na sjednici Općinskog 
čiji se navod želi ispraviti, odnosno na čiji se govor vijeća remeti red ili na drugi način krši odredbe 
želi replicirati. U oba slučaja vijećnik se mora ovoga Poslovnika, a osobito ako
ograničiti na ispravak netočnog navoda, odnosno 
repliku, a njegov govor ne može trajati duže od dvije - ne govori o predmetu o kojemu se raspravlja
minute. - govori, a nije dobio riječ

Članak 95. - svojim upadicama ili na drugi načnin ometa 
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govornika Na početku rasprave predlagatelj svaki 
prijedlog, u pravilu, usmeno obrazloži. Kada - javi se za ispravak netočnog navoda, repliku 
predlagatelj obrazloži prijedlog, mogu izvjestitelji ili da upozori na povredu Poslovnika, a 
radnih tijela, ako je to potrebno izložiti stavove govori o drugoj temi za koju nije dobio riječ
radnih tijela, a svoja stajališta mogu iznijeti i - svojim govorom omalovažava ili vrijeđa ili 
predstavnici klubova vijećnika koji u redosljedu na drugi način remeti red na sjednici
govornika imaju prednost.

Članak 99.
Članak 103.

Predsjednik Općinskog vijeća će općinskom 
Predlagatelj može svoj prijedlog povući ako vijećniku izreći opomenu s oduzimanjem riječi, ako i 

o njemu još nije odlučeno. O povučenom prijedlogu nakon što mu je izrečena opomena, ne govori o 
prestaje rasprava. Povučeni prijedlog ne može se predmetu o kojem se raspravlja.
ponovno podnijeti na istoj sjednici.Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se 

općinskom vijećniku i kada svojim govorom na 
Članak 104.grublji način vrijeđa ili narušava ugled predsjednika, 

općinskih vijećnika, općinskog načelnika ili 
Kada se zbog opširnosti dnevnog reda ili narušava ugled Općinskog vijeća.

drugih razloga sjednica ne može završiti, Općinsko 
vijeće može odlučiti o prekidu sjednice i zakazati Članak 100.
nastavak za određeni dan i sat, o čemu se pismeno 
obavještavaju samo nenazočni općinski vijećnici. O Ako građani i druge osobe koje su nazočne 
prekidu sjednice u navedenom slučaju odlučuje se sjednici Općinskog vijeća narušavaju red, 
bez rasprave. Predsjednik Općinskog vijeća zakazat predsjednik Općinskog vijeća će ih opomenuti.
će nastavak sjednice najkasnije u roku od osam dana 
računajući od dana prekida sjednice.Predsjednik Općinskog vijeća naredit će da 

se iz dvorane udalje građani ili druge osobe koje i 
Članak 105.nakon opomene narušavaju red.

Na sjednici Općinskog vijeća se o svakoj Ako predsjednik ne može održavati red na 
temi, odnosno predmetu iz utvrđenog dnevnog reda sjednici navedenim mjerama, odredit će prekid 
najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako sjednice.
Općinsko vijeća ne odluči da se odlučuje bez 
rasprave. Ako pitanje o kojem se raspravlja ne 
zahtijeva donošenje akta ili ako Općinsko vijeće ne h) Rasprava o točkama dnevnog reda
želi o tome pitanju odlučivati, Općinsko vijeće 
završava raspravu i prelazi na sljedeću točku Članak 101.
dnevnog reda.

Nakon što je dnevni red sjednice Općinskog 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje vijeća utvrđen prelazi se na raspravu o pojedinim 

raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih pitanjima, i to redosljedom utvrđenim u dnevnom 
govornika.redu.

U tijeku sjednice Općinskog vijeća može se 
izmijeniti redosljed razmatranja pojedinih pitanja.

Članak 102.
i) Odlučivanje i glasanje
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Članak 106. prihvaćen daljnje glasanje se ne provodi. Amandman 
predlagatelja i amandman s kojim se suglasi 

Općinsko vijeće može odlučivati ako je predlagatelj postaje sastavni dio prijedloga i o njima 
sjednici nazočna većina općinskih vijećnika, a se posebno ne glasa.
odlučuje većinom glasova prisutnih općinskih 
vijećnika, ako Statutom ili ovim Poslovnikom nije Prihvaćeni amandmani postaju sastavni dio 
određena drugačija većina. prijedloga.

Članak 107. Članak 111.

Ako Općinsko vijeće o pitanju o kojem se Općinski vijećnici glasaju tako da se 
raspravlja nije dovršilo raspravu ili ne želi odlučiti na izjašnjavaju
istoj sjednici, rasprava, odnosno odlučivanje o tome «ZA» prijedlog, 
pitanju odgađa se za jednu od sljedećih sjednica. «PROTIV» prijedloga

ili se «UZDRŽAVAJU» od glasovanja
Općinsko vijeće može odlučiti u tijeku 

rasprave da se pojedini predmet vrati predlagatelju, Javno se glasa dizanjem ruke za, protiv ili 
odnosno odgovarajućem radnom tijelu radi dodatne uzdržan. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda glasa se 
obrade. za ili protiv.

Članak 108. Poimenično se glasa kada to odluči 
Općinsko vijeće, a na prijedlog predsjednika 

Općinsko vijeće može u tijeku rasprave Općinskog vijeća ili kluba vijećnika.
osnovati komisiju  povjerenstvo za utvrđivanje 
prijedloga zaključaka, koje će prijedloge zaključaka Poimenično se glasa tako da prozvani 
podnijeti na istoj ili sljedećoj sjednici Općinskog vijećnik ustane i izgovara da li je za ili protiv 
vijeća. prijedloga, odnosno da li je uzdržan.

Članak 109. Vijećnike proziva i glasove broji tajnik 
Općinskog vijeća, a rezultate objavljuje predsjednik 

Glasanje na sjednici Općinskog vijeća je Općinskog vijeća.
javno, ako Općinsko vijeće na prijedlog 1/3 vijećnika 
ne odluči većinom glasova svih općinskih vijećnika Članak 112.
da se o nekom pitanju glasa tajno.

Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje 
Članak 110. rezultate glasanja tako da utvrdi koliko je općinskih 

vijećnika glasalo «za» prijedlog, koliko «protiv» 
Nakon završene rasprave glasa se o prijedloga, a koliko ih se «uzdržalo» od glasanja.

podnesenim amandmanima. Prigodom stavljanja 
amandmana na glasanje, predsjednik Općinskog Nakon toga predsjednik Općinskog vijeća 
vijeća je dužan objasniti o kojem se amandmanu objavljuje je li prijedlog o kojem se glasalo prihvaćen 
glasa. ili odbijen.

Kod glasanja vrijedi pravilo da se najprije Članak 113.
glasa o prijedlogu za odgodu odlučivanja. Ako taj 
prijedlog nije prihvaćen, nastavlja se glasanje o Tajno se glasanje provodi ako Općinsko 
amandmanima tako da se najprije glasa o vijeće odluči da se o nekom pitanju glasa tajno, te o 
amandmanima koji se sadržajno najviše razlikuju od slučajevima određenim zakonom.
podnesenog prijedloga. Ako postoji više amandmana Prijedlog da se glasa tajno može podnijeti 
koji se međusobno isključuju, a jedan od njih bude najmanje 1/3 vijećnika, a o prijedlogu sukladno 
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članku 110. ovog Poslovnika Općinskog vijeće Članak 118.
odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

O radu na sjednici Općinskog vijeća vodi se 
Članak 114. zapisnik.

Tajno se glasa na ovjerenim glasačkim Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o 
listićima koji moraju biti iste boje, veličine i oblika. povjerljivoj stvari ili kada je s rasprave o nekom 

Tajno glasanje provodi predsjednik predmetu isključena javnost vodi se odvojeni 
Općinskog vijeća i dva vijećnika koje izabere zapisnik.
Općinsko vijeće, a stručne upute vezano za 
provođenje tajnog glasanja daje tajnik Općinskog Članak 119.
vijeća.

Jedan općinski vijećnik bira se iz redova Zapisnik sadrži:
političke stranke koja ima većinu, a jedan iz redova 
oporbenih politčkih stranaka. - vrijeme i mjesto održavnja sjednice

- dnevni red sjednice
Članak 115. - imena nazočnih i ne nazočnih vijećnika, s 

posebnom napomenom za one koji su 
Ako se tajno glasanje provodi radi opravdali izostanak

izjašnjavanja o kanidatima, svi kandidati moraju biti - imena ostalih sudionika na sjednici 
navedeni na glasačkom listiću po abecednom redu - kratak tijek sjednice s naznakom pitanja o 
prezimena. Općinski vijećnik glasa tako da na 

kojima se raspravilo i odlučivalo
glasačkom listiću zaokruži broj ispred kadidata za 

- imena govornika sa sažetom njihovom 
kojega glasa.

raspravom

- rezultat glasanja o pojedinim pitanjima
U slučaju izjašnjavanja o drugim pitanjima 

- nazive odluka i drugih akata donesenih na tajno se glasa na način da se na glasačkom listiću 
sjednicinaznači prijedlog za koji se glasa, a glasa se 

zaokruživanjem riječi «ZA» ili «PROTIV».
Članak 120.

Članak 116.
Doneseni tekstovi odluka i drugih akata 

sastavni su dijelovi zapisnika. Zapisnik koji je Općinski  vijećnik glasa osobno na način da 
prihvaćen sukladno odredbama ovoga Poslovnika kada bude prozvan dobiva glasački listić, kada ga 
potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i voditelj ispuni stavlja ga u glasačku kutiju.
zapisnika.

Nevažećim se smatra glasački listić koji je 
O izradi zapisnika sa sjednica Općinskog popunjen na način da se ne može sa sigurnošću 

vijeća brine se tajnik Općinskog vijeća.utvrditi za kojega je kandidata općinski vijećnik 
glasao, odnosno je li glasao «za» ili «protiv» 

Izvornik zapisnika sa sjednice Općinskog prijedloga, te glasački listić na kojem se glasalo za 
vijeća čuva tajnik Općinskog vijeća.više kandidata nego što se bira.

Članak 121.Članak 117.

O radu na sjednicama Općinskog vijeća vodi Predsjednik Općinskog vijeća i izabrani 
se i fonografski zapisnik koji sadrži potpun tijek općinski vijećnici utvrđuju i objavljuju rezultate 
sjednice. Tajnik Općinskog vijeća dužan je tajnog glasanja.
općinskim vijećnicima na njihov zahtjev omogućiti j) Zapisnik
uvid u prijepis tonske snimke sjednice, dostaviti 
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određeni dio preslike prijepisa tonske snimke i koje on na to ovlasti, a konferencije za tisak 
omogućiti reprodukciju fonografskog zapisa. održavaju se kada to odluči Općinsko vijeće ili 

predsjednik Općinskog vijeća.
Tajnik Općinskog vijeća brine se o čuvanju 

fonografskih zapisa i prijepisa tonskih snimaka. Konferenciju za tisak održava predsjednik 
Općinskog vijeća ili osoba koju on na to ovlasti.

JAVNOST RADA Članak 125.

Članak 122. Bez prisutnosti javnosti održava se sjednica 
Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela kada se 

Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih raspravlja o materijalima koji su sukladno posebnim 
tijela je javan. Općinsko vijeće izvješćuje javnost o propis ima označeni  po jed in im s tupnjem 
svojemu radu putem sredstava javnog informiranja i  povjerljivosti.
javnim prenošenjima putem HR «Bljesak» sjednica 
Općinskog vijeća. OBAVLJANJE STRUČNIH,

ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH POSLOVA I
Izvjestitelji sredstava javnog informiranja DONOŠENJE PROGRAMA RADA

imaju pravo pratiti rad Općinskog vijeća i njegovih OPĆINSKOG VIJEĆA
radnih tijela.

Članak 126.
Sjednicama Općinskog vijeća i njihovim 

radnim tijelima mogu prisustvovati i stanovnici Sve stručne, administrativne i druge poslove 
općine Okučani i predstavnici pravnih osoba s za Općinsko vijeće i radna tijela obavlja Jedinstveni 
područja općine Okučani, ako predsjedniku upravni odjel i tajnik Općinskog vijeća.
Općinskog vijeća, odnosno tajniku Općinskog vijeća 
pismeno najave svoju nazočnost najkasnije tri dana Članak 127.
prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće donosi svoj Program rada za 
Predsjednik Općinskog vijeća, odnosno razdoblje od jedne godine.

radnih tijela, može ograničiti broj građana koji mogu 
prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i Programom rada Općinskog vijeća utvrđuju 
održavanja reda na sjednici. se zadaci i poslovi Općinskog vijeća, odnosno 

sadržaj i način njihova ostvarenja.
Članak 123.

Program rada Općinskog vijeća sadrži:
Ovlaštenim uredništvima sredstava javnog 

informiranja i HR «Bljesak» Okučani dostavljaju se - zadatke i obveze koje treba realizirati za 
pozivi za sjednice, prijedlozi akata i drugi materijali razdoblje za koje se program donosi
o kojima će raspravljati Općinsko vijeće. - nositelje izrade zadataka

- akte o kojima će odlučivati Općinsko vijeće 
Članak 124. u razdoblju za koje se program donosi

- rokove za izvršenje pojedinih zadataka
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja 

javnosti o radu Općinskog vijeća i radnih tijela, 
mogu se davati službene izjave i održavati 
konferencije za tisak.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Službene izjave o radu Općinskog vijeća 

daje predsjednik Općinskog vijeća i druge osobe 
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Članak 128.
OPĆINA  OKUČANI

Ovaj Poslovnik Općinskog vijeća stupa na OPĆINSKO VIJEĆE
snagu osmog dana od dana objavljivanja u 
«Službenim vjesniku Brodsko-posavske županije». Klasa: 022-01/09-01-01

Ur. broj: 2178/21-01-09-02
Članak 129. Okučani, 9. studenoga 2009. godine

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika  Predsjednik
Općinskog vijeća općine Okučani prestaje vrijediti Općinskog vijeća
Poslovnik Općinskog vijeća općine Okučani,  Ivica Pivac, v. r.
objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije» broj 3/02 i 10/09.
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25. III

Po  obavljanoj  prethodnoj  suglasnosti  od  
Na  temelju  članka  95.  Zakona  o  župana,  Konačni  prijedlog  plana  dostavit  će  se  

prostornom  uređenju  i  gradnji  (NN  br.  76/07  i  Općinskom  vijeću  na  usvajanje.
38/09),  članka  47.  Statuta  općine  Oriovac  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
10/09),  načelnik  općine  Oriovac  12. 11. 2009.  IV
godine,  donio  je

Jedinstveni  upravni  odjel  općine  Oriovac  
ZAKLJUČAK provest  će  ovaj  Zaključak.

o  utvrđivanju  konačnog  prijedloga  izmjena  i  
dopuna  Prostornog  plana  uređenja  općine  V

Oriovac
Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  

donošenja.
I

Prihvaća  se  Nacrt  konačnog  prijedloga  VI
Plana,  Izvješće  o  javnoj  raspravi  i  mišljenja  
opisana  u  članku  94.  Zakona  o  prostornom  Ovaj  Zaključak  obvezno  se  objavljuje  u  
uređenju  i  gradnji  i  utvrđuje  Konačni  prijedlog  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Prostornog  plana.

OPĆINSKI  NAČELNIK
OPĆINE  ORIOVAC

II
Klasa  :  022-01/09-01/55

Konačni  prijedlog  plana  dostavit  će  se  Urbroj:  2178/10-02-09-1
županu  radi  davanja  prethodne  suglasnosti. Oriovac, 12. 11. 2009.  godine

Načelnik
općine  Oriovac

Antun  Pavetić, v.r.

OPĆINA  ORIOVAC
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41. Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
Na temelju Zakona o proračunu («Narodne donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku 

novine» br. 92/94.) i članka 31. Statuta općine Brodsko-posavske županije».
Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje OPĆINSKO VIJEĆE 
na svojoj 5. sjednici održanoj 4. studenog 2009. OPĆINE VRPOLJE
godine, donijelo je 

Klasa: 021-05/09-01/08
Z A K L J U Č A K Urbroj: 2178/11-01/09-2

Vrpolje, 4. studenog 2009.g.
o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu 

u Proračun i financijske izvještaje Predsjednik Općinskog vijeća:
općine Vrpolje za 2008. godinu     Ivan Pralas, v.r.

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 
Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i financijske 
izvještaje općine Vrpolje za 2008. godinu koje je 
obavio Državni ured za reviziju, Područni ured 
Slavonski Brod.

OPĆINA  VRPOLJE
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42. m j e r e  u s m j e r e n e  u n a p r e đ i v a n j u  
poljoprivredne proizvodnje i akvakulture

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i 
načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, Članak 2.
zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog Ova Odluka objavit će se u «Službenom 
zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake vjesniku Brodsko-posavske županije».
(«Narodne Novine» br. 45/09.) i članka 31. Statuta 
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko- OPĆINSKO VIJEĆE
posavske županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće OPĆINE VRPOLJE
općine Vrpolje na svojoj 5. sjednici održanoj  4. 
studenog 2009. godine, donijelo je Klasa: 021-05/09-01/08

Urbroj: 2178/11-01/09-1
O D L U K U Vrpolje, 4. studeni 2009.g.

o načinu korištenja sredstava ostvarenih od Predsjednik Općinskog vijeća:
prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa      Ivan Pralas, v.r.

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
na području općine Vrpolje

Članak 1. 
43.

Sredstva koja se ostvare od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH, kao i naknade za korištenje   Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«
području općine Vrpolje utrošit će se za financiranje  broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
programa uređenja zemljišta i ruralne infrastrukture 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 
za područje općine Vrpolje kako slijedi: 79/09) i članka 31. Statuta općine Vrpolje (»Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske« broj 9/09), Općinsko 
1. program katastarsko-geodetske izmjere vijeće općine Vrpolje, na sjednici održanoj 4. 

zemljišta, studenog 2009. godine, donijelo je
2. sređivanje zemljišnih knjiga,
3. za podmirenje dijela stvarnih troškova u ODLUKU

s v e z i  s  p r o v e d b o m  Z a k o n a  o  o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju 
poljoprivrednom zemljištu, na temelju koncesije na području općine Vrpolje

4. program uređenja ruralnog prostora kroz 
izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture 
koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje Članak 1.
i  akvakulture, te   poboljšavanja 
komunikacijskih veza sela i zaseoka       Ovom Odlukom određuju se komunalne 
popravkom i izgradnjom putne i  kanalske djelatnosti koje se na području općine Vrpolje mogu 
mreže, obavljati na temelju koncesije sukladno odredbama 

5. program uređenja zemljišta u postupku Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o 
komasacije i hidromelioracije, koncesijama.

6. program očuvanja ugroženih područja i 
očuvanja biološke raznovrsnosti ekoloških  
sustava ,  

7. program sufinanciranja i druge poticajne 
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Članak 2.       Postupak davanja koncesije provodi Stručno 
povjerenstvo za koncesiju. 

      Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na       Stručno  povjerenstvo za koncesiju se sastoji 
temelju koncesije su: od predsjednika i dva člana. 

      Zadaci Stručnog povjerenstva za koncesiju 
- opskrba pitkom vodom, su:
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, - pomoć davatelju koncesije pri pripremi 
- crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti 

septičkih, sabirnih i crnih jama, davanja koncesije, pri pripremi i izradi 
- prijevoz putnika u javnom prometu, uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, 
- skupljanje i odvoz komunalnog otpada, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i 
- odlaganje komunalnog otpada, primljenih ponuda, te kriterija za odabir 
- tržnice na malo, ponude,
- prijevoz pokojnika i, -  otvaranje, pregled i ocjena pristiglih ponuda,
- obavljanje dimnjačarskih poslova. - utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja za davanje 
      Osim prava obavljanja komunalnih koncesije ili prijedloga odluke o poništenju 
djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, koncesijom se postupka davanja koncesije, i obrazloženje 
može steći pravo izgradnje i korištenja objekata i tih prijedloga,
uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja - obavljanje ostalih poslova potrebnih za 
tih djelatnosti. provedbu postupka davanja koncesije.
      Koncesiju daje Općinsko vijeće pravnoj ili Stručno povjerenstvo za koncesije o svom 
fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje te radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi 
djelatnosti. Povjerenstva.

Članak 3. Članak 6.

      Obavijest o namjeri davanja koncesije       Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
objavljuje općinski načelnik u „Narodnim donosi Općinsko vijeće.
novinama“.       Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji 
      Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije odabir najpovoljnije ponude:
započinje postupak davanja koncesije. 1. U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

-     kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, 
jamstva),

Članak 4. -     sposobnosti ponuditelja za dugoročnu 
održivost razvoja za vrijeme trajanja 

      Koncesija se može dati na rok ne dulji od koncesije i za kvalitetno ostvarivanje 
30 godina. koncesije i drugih kriterija propisanih 
      Općinski načelnik i Stručno povjerenstvo za Zakonom o koncesijama ili
koncesiju prilikom izrade dokumentacije za 
nadmetanje određuju rok na koji će se dati pojedina 2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.
koncesija iz članka 2. ove Odluke. 

      Ovisno o ciljevima koji se žele postići, 
općinski načelnik i Stručno povjerenstvo za 

Članak 5. koncesiju odlučuju koje će kriterije primijeniti, a 
dokumentacijom za nadmetanje mogu utvrditi i 

      Prije početka postupka davanja koncesije, dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir 
općinski načelnik je dužan imenovati Stručno najpovoljnijeg ponuditelja.
povjerenstvo za koncesiju.
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Članak 7. O D LU K U

      Ugovor o koncesiji na temelju odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Općinskog vijeća zaključuje općinski načelnik. na području općine Vrpolje

Članak 8. I OPĆE ODREDBE 

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Članak 1.
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju koncesije u općini Vrpolje       Ovom se Odlukom u svrhu zaštite života ljudi i 
(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« imovine od požara uređuje obavljanje dimnjačarskih 
broj 24/04). poslova na području općine Vrpolje (u daljnjem 

tekstu: Općina). 
      Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na 

Članak 9. industrijske i druge objekte koji imaju vlastite 
uređaje za čišćenje dimnjaka. 

      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije«. Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE       Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova 
OPĆINE VRPOLJE razumijeva se: 

- provjera ispravnosti i funkcioniranja 
Klasa: 021-05/09-01/08 dimnjaka i uređaja za loženje, 
Urbroj: 2178/11-01/09-3 - obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda 
Vrpolje, 4. studenog 2009.g. dimnjaka i uređaja za loženje, 

- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, 
PREDSJEDNIK - poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti 

OPĆINSKOG VIJEĆA od požara, eksplozija, trovanja, te 
Ivan Pralas, v.r. zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile 

štetne posljedice zbog neispravnosti 
dimnjaka i uređaja za loženje. 

      
Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke, 

smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, 
44. priključna cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi 

dimnjaka. 

 Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od 
požara („Narodne novine“ broj 58/93, 33/05, 107/07 II UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA
i 38/09), članka 3. Zakona o komunalnom  DIMNJAČARSKIH POSLOVA 
gospodarstvu ("Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni Članak 3.
tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) 
i članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni       Dimnjačarske poslove može obavljati pravna 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09), osoba i fizička osoba koja je registrirana za 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na sjednici 4. obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje 
studenog 2009. godine, donijelo je su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih 

poslova. 
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Članak 4. Članak 9.
   
  Dimnjačarske poslove obavlja pravna ili       Korisnik usluge dužan je koncesionaru: 
fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji (u 
daljnjem tekstu: Koncesionar). - omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i 
      Koncesionar nema pravo ugovarati uređaja za loženje, 
potkoncesiju. - dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje 

i dimnjaka, te o sezoni loženja, 
- omogućiti pristup svakom uređaju za loženje 

Članak 5. i dimnjaku koji se koristi. 

      Pripremne radnje za davanje koncesije, 
postupak davanja koncesije, potpisivanje ugovora o Članak 10.
koncesiji i prestanak koncesije provodi se sukladno 
Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o       Korisnik usluge ne smije koncesionaru 
koncesijama, te općem aktu općine Vrpolje kojim se spriječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled 
određuju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u 
temelju ugovora o koncesiji. obavljanju dimnjačarskih poslova. 

      Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka 
pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i 

Članak 6. ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan. 
      Pri obavljanju dimnjačarskih poslova 

      Dimnjačarski poslovi obavljaju se na koncesionar je obvezan voditi brigu o čistoći 
dimnjačarskim područjima. prostorije korisnika usluge.
      Dimnjačarska se područja utvrđuju zavisno  
o broju stambenih, poslovnih i drugih zgrada i 
objekata, broju stanova i poslovnih prostora, te o Članak 11.
broju i veličini dimnjaka i uređaja za loženje. 
      Područje općine Vrpolje čini jedno       Ako koncesionar utvrdi da na dimnjaku i/ili 
dimnjačarsko područje uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o 

tome obavijestiti korisnika usluge ili upravitelja 
zgrade i pozvati ih da uklone nedostatke u roku koji 

Članak 7. ne može biti duži od dva mjeseca. 
      Ako se nedostaci iz stavka 1. ovoga članka ne 

      Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak 
na temelju godišnjeg plana pregleda i čišćenja ponovo utvrdi i pri sljedećem čišćenju i pregledu 
dimnjaka. dimnjaka korisnik koncesije će o tome obavijestiti 
      Koncesionar je dužan plan iz stavka 1. ovoga općinu, a ako se radi o uređaju za loženje na plinovito 
članka dostaviti općini. gorivo i distributera plina. 

      Ako koncesionar utvrdi postojanje 
neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koji 

Članak 8. mogu nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili 
uređaja za loženje, izdat će zabranu korištenja 

      Vlasnici ili korisnici zgrada, stanova, dimnjaka i/ili uređaja za loženje u pisanoj formi 
poslovnih prostora, objekata i postrojenja (u korisniku usluge, te o tome odmah obavijestiti i 
daljnjem tekstu: korisnik usluge) dužni su voditi nadležna tijela. 
brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito 
čiste i održavaju u ispravnom stanju sukladno 
pozitivnim propisima. 
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Članak 12. jedanput godišnje. 
      Redoviti pregled uključuje najmanje, i to: 

      Koncesionar je dužan za područje na kojem 
obavlja dimnjačarske poslove voditi evidenciju o - vizualni pregled, u kojeg je uključeno 
pregledu i čišćenju dimnjaka, te o izvođenju radova utvrđivanje položaja i veličine pukotina, te 
kojima se dimnjak zadržava ili vraća u stanje drugih oštećenja bitnih za očuvanje 
određeno projektom građevine. tehničkih svojstva dimnjaka, 
      Evidencija iz stavka 1. ovoga članka se vodi - tlačnu probu u slučaju sumnje, 
za svaku zgradu posebno u dimnjačarskom području, - usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. 
a sadrži: 

      Na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka 
- oznaku zgrade - ulicu i kućni broj, obavlja se i pregled dimnjaka prije prve upotrebe 
- ime i prezime korisnika usluge, te naziv uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe 

upravitelja zgrade, ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana. 
- oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste,       Prigodom pregleda dimnjaka, dimnjak se 
- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti 

nalaz, dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način). 
- vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku, 
- potpis dimnjačara, 
- potpis korisnika usluge kao potvrdu Članak 16.

obavljenih dimnjačarskih poslova. 
      Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije 
svake promjene uređaja za loženje ili promjene 

Članak 13. goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji 
može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili 

      Koncesionar je dužan voditi kartoteku izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po 
dimnjaka koja sadrži kartone dimnjaka. inspekcijskom nadzoru. 
      U kartoteku dimnjaka unose se sljedeći 
podaci: 

Članak 17.
- oznaka zgrade  ulica i kućni broj, 
- ime i prezime korisnika usluge te naziv       Pregled i čišćenje uređaja za loženje (peći, etažna 

upravitelja zgrade, ložišta, predtlačni kotlovi za centralna grijanja, 
- broj i vrsta dimnjaka, industrijski izmjenjivači topline i termoenergetski 
- oznaka dimnjaka koji se pregledava i čisti, kotlovi) izvodi se sukladno pozitivnim propisima i 
- datum obavljanja dimnjačarskih poslova. pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, 

te provođenja zaštite od požara. 
     Pregled i čišćenje uređaja za loženje obavlja se 

Članak 14. najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i češće, 
ovisno o vrsti i namjeni uređaja za loženje, vrsti 

      U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za goriva i stvarnom vremenu rada uređaja za loženje. 
loženje koncesionar obvezno provodi redovite i 
izvanredne preglede i čišćenja. 

III NAPLATA PRUŽENIH USLUGA 

Članak 15. Članak 18.

      Redoviti pregledi u svrhu održavanja Koncesionar ima pravo na naknadu za 
dimnjaka provode se na način određen projektom obavljanje dimnjačarskih poslova. 
građevine i pozitivnim propisima, a najmanje Naknadu iz stavka 1. ovoga članka korisniku 
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koncesije plaća korisnik usluge. Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 
Članak 19. dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 
Ugovorom o koncesiji određuje se način utvrđivanja 
naknade za obavljanje dimnjačarskih poslova. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE

IV NADZOR Klasa: 021-05/09-01/08
Urbroj: 2178/11-01/09-4

Članak  20. Vrpolje, 4. studenoga 2009.g.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode PREDSJEDNIK
gospodarski inspektori Državnog inspektorata, OPĆINSKOG VIJEĆA
inspektori zaštite od požara policijskih uprava i Ivan Pralas, v.r.
komunalno redarstvo, svako u okviru svoje 
nadležnosti propisane posebnim propisom.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o organizaciji i obavljanju 
dimnjačarskih poslova ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 1/07)
 

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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