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GRAD
SLAVONSKI  BROD

-akti  Vijeća:

197.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine Republike Hrvatske", broj 87/08.) i članka 36. 
stavak 1. točka 5. Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 06/09. i 
13/10), Gradsko vijeće na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 14. prosinca 2010.godine,  donosi

O D L U K U

 o Proračunu grada Slavonskog Broda za  2011. godinu

I    OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun  grada Slavonskog Broda za 2011. godinu sastoji se od:

»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  25Strana:  2504



A     RAČUN PRIHODA I RASHODA

C          RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i 

Računu financiranja za 2011. godinu kako slijedi: 
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II. POSEBNI DIO Članak 2.

Članak 3. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te 

Plana razvojnih programa.

Rashodi u iznosu od 182.418.398,00 kuna i izdaci Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i 

financiranja u iznosu od 3.987.405,00 kuna, po Račun financiranja, te projekcije  za 2012. i 

proračunskim korisnicima, iskazani po vrstama, 2013.godinu.

raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi od 

projekata, daju se u Posebnom dijelu Proračuna kako poreza, pomoći, prihodi od imovine, od prodaje roba 

slijedi: i usluga, ostali prihodi, te prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine, te rashodi za zaposlene, 

GRADSKO VIJEĆE materijalni i financijski rashodi, subvencije, pomoći, 

državne potpore i naknade, za donacije i ostale 

Klasa: 400-08/10-01/9 rashode i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Urbroj: 2178/01-07-10-3 U Računu financiranja iskazani su primici iz 

Slavonski Brod, 14. prosinca 2010. godine financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za 

financijsku imovinu i otplatu zajmova, te sredstava 

Predsjednik za financiranje javnih rashoda na temelju zakonskih 

Gradskog vijeća: propisa.

Hrvoje Andrić,prof., v.r. Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i 

izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u 

tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku 

godinu.

Članak 3.

198.

Sredstva Proračuna koriste se za financiranje 

poslova, funkcija i programa tijela grada i drugih 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu korisnika Proračuna u visini koja je neophodna za 

("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 87/08.) i njihovo obavljanje i izvršavanje.

članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda Izrada i izvršavanje Proračuna temelji se na načelu 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" zakonitosti, učinkovitosti, ekonomičnosti i 

br.06/09. i 13/10), Gradsko vijeće grada Slavonskog transparentnosti.

Broda na svojoj 13. sjednici održanoj 14. prosinca 

2010. godine, donosi

Članak 4.

ODLUKU  

Proračun mora biti uravnotežen - ukupni prihodi i 

o izvršenju Proračuna primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

grada Slavonskog  Broda za 2011. godinu Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi u 

toj godini.

Proračunska godina je razdoblje od 12 mjeseci koje 

Članak 1. počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca 

kalendarske godine.

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračun donosi Gradsko vijeće za proračunsku 

Proračuna grada Slavonskog Broda (u daljnjem godinu koja odgovara kalendarskoj godini i to prije 

tekstu: Proračun) za 2011. godinu. početka godine na koju se odnosi.
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Članak 5. a u skladu s financijskim planom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret 

Proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine Članak 9.

utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi 

zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti. Korisnici Proračuna moraju sredstva koristiti 

štedljivo i u skladu s propisima o korištenju, odnosno 

raspolaganju tim sredstvima.

Članak 6. Nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava i 

izvršenjem Proračuna obavlja Gradsko vijeće.

Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim 

korisnicima koji su u njegovom posebnom dijelu 

određeni za nositelje sredstava na pojedinim Članak 10.

stavkama.

Korisnici smiju preuzeti obveze najviše do visine Gradonačelnik je odgovoran  Gradskom vijeću za 

sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna. planiranje i izvršavanje Proračuna o čemu ga 

Na temelju iznosa planiranih Proračunom izvještava na način propisan Zakonom o proračunu.

proračunski korisnik mora izraditi financijski plan  

po mjesecima za cijelu godinu.

Korisnici koriste sredstva Proračuna samo za Članak 11.

namjene određene Proračunom u skladu sa svojim 

financijskim planom, a po dinamici utvrđenoj Upravno tijelo grada nadležno za financije  obvezno 

mjesečnim planovima. je izvijestiti gradonačelnika  o izvršenju Proračuna 

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih za prvo polugodište fiskalne godine do 5.rujna, a 

proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u gradonačelnik  je obvezan izvijestiti Gradsko vijeće 

skladu s raspoloživim sredstvima. o izvršenju Proračuna za prvo polugodište najkasnije 

do 15. rujna fiskalne godine.

Članak 7.

Članak 12.

Grad Slavonski Brod ima jedan račun za sva 

plaćanja. U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za 

Poračuna grada upravlja gradonačelnik grada nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu 

Slavonskog Broda. osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom 

Odluku o izboru banke u kojoj se polažu novčana godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna 

sredstva Proračuna grada donosi gradonačelnik. sredstva, jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo 

Korisnici Proračuna mogu imati samo jedan račun moguće predvidjeti.

koji je dio  računa Proračuna grada. Sredstva proračunske zalihe za 2011. godinu 

utvrđuju se u iznosu od 700.000,00 kn

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za 

Članak 8. kreditiranje.

Korisnici Proračuna koji ostvaruju vlastite prihode 

obavljanjem poslova vlastite djelatnosti koji se ne 

financiraju iz Državnog proračuna i Proračuna grada Članak 13.

Slavonskog Broda, mogu se koristiti tim prihodima 

za pokriće izdataka nastalih obavljanjem tih poslova, Korištenje sredstava proračunske zalihe odobrava 
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gradonačelnik do iznosa utvrđenog Godišnjim Članak 17.

proračunom. 

Gradonačelnik je svaki mjesec obvezan izvijestiti Ako se tijekom proračunske  godine, zbog 

Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe. izvanrednih prilika i potreba, povećaju ili umanje 

prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci, Proračun 

Članak 14. se mora uravnotežiti po postupku za donošenje 

Proračuna.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u 

skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o 

visini prihoda planiranih u Proračunu. Članak 18.

Upravni odjel za financije i računovodstvo dostavlja 

Članak 15. gradonačelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske 

Sredstva raspoređena Proračunom ne mogu se godine do 5.rujna tekuće proračunske godine.

preraspodjeljivati između pojedinih stavaka Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na 

izdataka ili između pojedinih proračunskih donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju 

korisnika, osim pod uvjetima i na način kako je Proračuna do 15.rujna tekuće proračunske godine.

utvrđeno Zakonom o proračunu i ovom Odlukom. Upravni odjel za financije i računovodstvo izrađuje 

Preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i dostavlja ga 

kod proračunskih korisnika ili između proračunskih gradonačelniku do 1. svibnja tekuće godine za 

korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i prethodnu godinu.

izdataka na stavci koja se umanjuje,  ako to odobri Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na 

nositelj izvršne vlasti. donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Proračunske stavke za otplatu glavnice i kamate do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

javnoga duga mogu se izvršavati u iznosima iznad Godišnji obračun Proračuna grada objavljuje se u 

planiranih. „Službenom vjesniku BPŽ“.

Proračunska sredstva, ne mogu se, osim pod 

uvjetima propisanima Zakonom, odnosno Odlukom 

o izvršavanju Proračuna preraspodijeliti između Članak 19.

Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Gradonačelnik  o izvršenim preraspodjelama Grad Slavonski Brod može se zaduživati uzimanjem 

izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja kredita i izdavanjem vrijednosnih papira.

polugodišnjeg, odnosno godišnjeg izvještaja o Grad Slavonski Brod može se dugoročno zadužiti 

izvršenju Proračuna. samo za investiciju koja se financira iz njezina 

Proračuna, a koju potvrdi Gradsko vijeće uz 

prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. 

Članak 16. Ukupna godišnja obveza grada Slavonskog Broda na 

ime zaduživanja može iznositi najviše do 20% 

Svi prijedlozi o povećanju izdataka, zajedno s ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u 

prijebojem prihoda ili izdataka koji smanjuju iznos kojoj se zadužuje.

neke druge pozicije, a veći su od 5% sredstava koja se Ukupna godišnja obveza koja uključuje iznos 

preraspodjeljuju u smislu članka 15. ove Odluke, anuiteta za nova zaduženja, te sva zaduženja, dana 

rješavaju se izmjenama i dopunama Proračuna, tj. jamstva i dospjele a nepodmirene obveze iz 

uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i prethodnog razdoblja, ne smije biti veća od 

izdaci Proračuna, a podnose se Gradskom vijeću  na 25.919.448,00 kuna.

razmatranje i donošenje prije njihova izvršenja. Grad Slavonski Brod može davati jamstva pravnoj 

osobi u većinskom izravnom ili neizravnom 
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vlasništvu grada Slavonskog Broda i ustanovi čiji je Članak 21.

osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i 

ustanove. Gradonačelnik provodi nabavu roba ,usluga i 

Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg ustupanje radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a 

zaduživanja iz stavka 4. i 5. ovog članka. za nabavu veću od 1.000.000,00 kn gradonačelnik 

Obvezne sastojke zahtjeva, priloge i dokumentaciju, provodi postupke nabave nakon prethodne 

način izvještavanja o zaduživanju, te o davanju suglasnosti Gradskog vijeća.

suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava, 

propisuje ministar financija pravilnikom.

Grad Slavonski Brod dva puta godišnje  u srpnju i do Članak 22.

31. prosinca tekuće godine izvještava Ministarstvo 

financija o otplati zajma za koji je dobio suglasnost Na kazne za neispunjavanje obveza iz ove Odluke 

Vlade Republike Hrvatske vezano za zaduživanje. kao i na druga pitanja koja nisu regulirana 

odredbama ove Odluke, primjenjuju se odredbe 

Zakona o proračunu.

Članak 20.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom Članak 23.

vlasništvu grada Slavonskog Broda i ustanova čiji je 

osnivač grad Slavonski Brod može se dugoročno Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

zaduživati samo za investiciju uz suglasnost primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. godine i biti 

većinskog vlasnika, odnosno osnivača. objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko-

U opseg mogućeg zaduživanja grada Slavonskog posavske županije".

Broda iz članka 19.stavak 3.i 4. Odluke o izvršenju 

Proračuna grada Slavonskog Broda za 2011.godinu GRADSKO VIJEĆE

uključuju se suglasnosti iz stavka 1.ovog članka:

1. za zaduživanje pravnih osoba u  većinskom KLASA:400-08/10-01/10

izravnom ili neizravnom vlasništvu grada UR.BR:2178/01-07-10-3

Slavonskog Broda koje su u godišnjim Slavonski Brod, 14. prosinca 2010.

financijskim izvješćima za godinu koja 

prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazale Predsjednik Gradskog vijeća

gubitak, Hrvoje Andrić, prof., v.r.

2. za zaduživanje pravnih osoba u većinskom 

izravnom ili neizravnom vlasništvu grada 

Slavonskog Broda koje se zadužuju u 

razdoblju od dvije godine od dana upisa 

osnivanja u sudski registar,

3. za zaduživanje ustanova čiji je osnivač grad 199.

Slavonski Brod. 

O suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka odluku Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i 

donosi gradonačelnik do iznosa od 1.000.000,00 kn. očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 

O suglasnosti iz stavka 1.ovoga članka za iznose 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10)  i članka 36. 

iznad 1.000.000,00 kn odluku donosi Gradsko Statuta grada Slavonskog Broda (»Službene vjesnik 

vijeće. Brodsko-posavske županije, broj 6/09 i 13/10), 

Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda, na svojoj 

13. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2010. godine, 

donosi
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ODLUKU dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne 

cjeline na području grada Slavonskog Broda.

o visini spomeničke rente grada 

Slavonskog Broda

III. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I 

KULTURNO-POVIJESNE CJELINE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 3.

Članak 1.

(1) Spomenička renta plaća se za obavljanje 

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje i gospodarske djelatnosti u nepokretnim objektima i 

način korištenja spomeničke rente na području grada kulturno-povijesnim cjelinama, na području grada 

Slavonskog Broda, i to posebice: Slavonskog Broda, kojima je nadležno državno tijelo 

utvrdilo svojstvo nepokretnog kulturnog dobra ili 

- obveznici plaćanja spomeničke rente zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

- nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne 

cjeline za koje se plaća spomenička renta kada se u (2) Popis nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih 

njima obavljaju gospodarske djelatnosti, kulturno povijesnih cjelina sa popisom ulica koje se 

- visina spomeničke rente, nalaze u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini 

- način plaćanja spomeničke rente, iskazani su u prilogu A  koji čini sastavni dio ove 

- način korištenja prikupljenih sredstava spomeničke Odluke.

rente.

IV. VISINA SPOMENIČKE RENTE

II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE 

RENTE Članak 4.

Članak 2. (1) Visina spomeničke rente za obavljanje 

gospodarske d je la tnos t i  u  po jed inačn im 

(1) Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i nepokretnim kulturnim dobrima i na području 

pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline u gradu 

poreza na dobit i koje obavljaju gospodarsku Slavonskom Brodu ovisno o djelatnosti koja se 

djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom obavlja u prostoru iznosi:
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 kuna mjesečno po četvornom metru korisne rente obvezni su platiti spomeničku rentu za 

površine poslovnog prostora u kojem se obavlja razdoblje godine u kojem su obavljali 

djelatnost. djelatnost u kulturnom dobru ili na području 

proglašene kulturno-povijesne cjeline.

(3) Spomenička renta za obavljanje djelatnosti 

V. NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE za dio godine, obračunava se na način da se 

ukupni iznos spomeničke rente za cijelu 

Članak 5. godinu, podijeli s ukupnim brojem dana u 

godini i pomnoži s brojem dana u godini, u 

(1) Upravno tijelo nadležno za komunalne kojem se obveznik nalazio u poslovnom 

poslove grada Slavonskog Broda utvrđuje prostoru unutar kulturnog dobra ili kulturno 

godišnji iznos spomeničke rente rješenjem. povijesne cjeline, obavljajući svoju 

(2) Godišnji iznos spomeničke rente može se djelatnost.

platiti ili u jednokratnom godišnjem iznosu (4) Obveznik iz stavka 1. ovog članka dužan je 

ili u jednakim mjesečnim iznosima do 12 najkasnije do 15. (petnaestog) prosinca 

rata. godine za koju se utvrđuje obveza plaćanja 

(3) Spomenička renta plaća se u roku od 15 spomeničke rente obavijestiti upravno tijelo 

(petnaest) dana od dana dostave rješenja o nadležno za komunalne poslove o prestanku 

utvrđivanju spomeničke rente. Kod obavljanja svoje djelatnosti, odnosno o 

obročnog plaćanja, u navedenom roku plaća započinjanju obavljanja djelatnosti s 

se prva rata, dok ostali obroci dospijevaju na podacima o korisnoj površini poslovnog 

naplatu zadnjeg dana svakog narednog prostora u kojem je započeta gospodarska 

mjeseca. djelatnost.

(4) Iznos spomeničke rente utvrđen rješenjem iz 

stavka 1. ovog članka Odluke plaća se u 

korist računa «Prihodi od spomeničke rente Članak 8.

koja se plaća po četvornom metru korisne 

površine poslovnog prostora». (1) Ako obveznik spomeničke rente obavlja 

gospodarsku djelatnost na više odvojenih mjesta 

Članak 6. (poslovnih jedinica) u nepokretnim kulturnim 

dobrima ili na području kulturno-povijesnih cjelina u 

Na ovršni i žalbeni postupak primjenjuju se odredbe gradu Slavonskom Brodu, obvezan je plaćati 

Zakona o komunalnom gospodarstvu. spomeničku rente za svako odvojeno mjesto 

zasebno.

Članak 7.

(1) Obveznik spomeničke rente koji u tijeku VIII. NAČIN KORIŠTENJA SREDSTAVA 

kalendarske godine počinje ili prestaje SPOMENIČKE RENTE

obavljati gospodarsku djelatnost u 

nepokretnom kulturnom dobru ili na Članak 9.

području kulturno-povijesne cjeline, plaća 

spomeničku rentu samo za razdoblje u kojem (1) Sredstva spomeničke rente koja grad Slavonski 

je obavljao gospodarsku djelatnost. Brod prihoduje mogu se koristiti isključivo za zaštitu 

(2) Ukoliko tijekom godine nepokretni objekt, i očuvanje kulturnih dobara i zaštićene kulturno-

naselje ili dio naselja dobije ili izgubi povijesne cjeline na području grada Slavonskog 

svojstvo kulturnog dobra ili kulturno- Broda, u skladu s Programom utroška sredstava 

povijesne cjeline na području grada spomeničke rente koji je sastavni dio Gradskog 

Slavonskog Broda, obveznici spomeničke proračuna.
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(2) Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika 200.

utvrđuje uvjete i mjerila za raspodjelu planiranih 

sredstava spomeničke rente za sanaciju i obnovu 

pročelja i krovova nepokretnih kulturnih dobara ili Na temelju članka 36. Statuta grada Slavonskog 

građevina na području zaštićenih kulturno- Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

povijesnih cjelina grada Slavonskog Broda. županije" br.6/09 i 13/10) a u svezi članka 37. 

Poslovnika Gradskog vijeća ("Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije" br. 6/09, 2/10 i 13/10), 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Gradsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj  14. 

prosinca 2010. godine, donosi

Članak 10.

P R O G R A M

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan 

snage Odluka o spomeničkoj renti grada Slavonskog utroška sredstava spomeničke rente 

Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske za 2011. godinu

županije", br. 16/04).

Članak 1.

Članak 11.

Sredstva spomeničke rente utrošit će se za sljedeće 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana namjene:

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije". 1. Sufinanciranje obnove fasade, krovova, te 

uređenje pročelja na zgradi Vatrogasnog 

GRADSKO VIJEĆE doma 500.000,00 kn

KLASA:021-01/10-01/119 2. Sufinanciranje obnove fasade, krovova, te 

URBROJ:2178/01-07-10-6 uređenje pročelja na  zgradi Hrvatskog 

Slavonski Brod, 14. prosinca 2010. godine doma 500.000,00 kn

Predsjednik Gradskog vijeća 3. Sufinanciranje obnove fasade, te uređenje 

Hrvoje Andrić, prof., v.r. pročelja na  Spomen domu Dragutin 

Tadijanović 250.000,00 kn

4. Izgradnja drvenog mosta u Tvrđavi Brod 

(replika ) 250.000,00 kn

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.
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GRADSKO VIJEĆE GRADSKO VIJECE

KLASA: 021-01/10-01/119 KLASA: 021-01/10-01/100

URBROJ: 2178/01-07-10-5 URBROJ: 2178/01-07-10-6

Slavonski Brod, 14. prosinca 2010. Slavonski Brod, 14. prosinca 2010.

Predsjednik Gradskog vijeća  Predsjednik Gradskog vijeća

Hrvoje Andrić, prof., v.r.   Hrvoje Andrić, prof., v.r.

201. 202.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj Na temelju članka 3. i 30. Zakona o financiranju 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

Republike Hrvatske" br. 33/01., 60/01-vjerodostojno (»Narodne novine« br. 117/93., 69/97., 33/00., 

tumačenje, 129/05.,109/07. i 125/08. i 36/09.) i 127/00., 59./01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 

članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda 26/07.  Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 73/08.), članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj 

6/09. i 13/10), Gradsko vijeće grada Slavonskog (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 

Broda na svojoj  13. sjednici održanoj   14. prosinca 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., i 36/09.) i 

2010. godine, donosi članka 36. Statuta grada Slavonskog Broda 

(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«  br. 

O D L U K U 6/09. i 13/10.) Gradsko vijeće na svojoj  13. sjednici, 

održanoj  14.  prosinca 2010. godine, donosi

o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog 

vijeća grada Slavonskog  Broda ODLUKU

o izmjeni i  dopuni Odluke o porezima  grada 

Članak 1. Slavonskog  Broda

U Poslovniku o radu Gradskog vijeća ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09, 2/10 i Članak 1.

13/10)  članak 41. stavak I. i članak 117. stavak II. 

umjesto riječi „Službeni vjesnik Brodsko-posavske U članku 32. Odluke o porezima grada Slavonskog 

županije“ treba stajati „Službeni glasnik grada Broda (“Narodne Novine” RH, broj: 36./10.) dodaje 

Slavonskog Broda“ u odgovarajućem rodu i padežu. se novi stavak 2. koji glasi:

„Nadležna organizacija platnog prometa zadužena 

za naplatu javnih prihoda obračunava i naplaćuje 

Članak 2. naknadu za rad Poreznoj upravi u skladu sa 

Suglasnosti Ministarstva financija.“

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".
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Članak 2. 2. Zvonimir Toldi, profesor etnologije i 

povijesti, muzejski savjetnik, Muzej 

Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od dana Brodskog   Posavlja

objave u “Narodnim novinama Republike Hrvatske”.  3. Darija Mataić Agičić, prof. , Gradska 

knjižnica grada Slavonskog Broda

GRADSKO VIJEĆE

4. dr.sc. Jasna Ažman, Ogranak Matice 

KLASA:410-01/10-01/11 Hrvatske Slavonski Brod

URBROJ:2178/01-07-10-3

Slavonski Brod, 14. prosinca 2010. 5. Sanja Nuhanović, umjetnički  voditelj   

Brodskog harmonikaškog orkestra

Predsjednik 

Gradskog vijeća 6.  Damir Butković, umjetnički voditelj 

Hrvoje Andrić, prof., v.r. Brodske udruge tamburaša

7. Stanislav Hudi, umjetnički voditelj Dječjeg 

kazal i š ta „Ivana Br l ić-Mažuranić“

8. Josip Perčević, predsjednik Folklornog 

ansambla Brod 

203.

9. Silvio Stilinović, umjetnički voditelj 

Satiričkog kazališta mladih 

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima 

(„Narodne novine“ broj 48/04 i 44/09) i članka 36. 

Statuta grada Slavonskoga Broda („Službeni Vjesnik II.

Brodsko-posavske županije“ br. 6/09 i 13/10), 

Gradsko vijeće grada Slavonskoga Broda, na svojoj Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

13.  sjednici održanoj  dana    14.  prosinca  2010. objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko- 

godine, donosi posavske županije“.

ODLUKU GRADSKO VIJEĆE

o imenovanju članova Kulturnog vijeća grada KLASA: 610-01/10-01/217

Slavonskoga Broda URBROJ: 2178/01-07-10-3

Slavonski Brod, 14. prosinca 2010.     

I. Predsjednik Gradskog vijeća

Hrvoje Andrić, prof., v.r.

U Kulturno vijeće grada Slavonskog Broda imenuju 

se:

1. Željka Perković, dipl.ing.arhitekture, 

pročelnica Konzervatorskog odjela u Slavonskom 

Brodu, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 

Ministarstvo kulture
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204. 205.

Temeljem članka članka 36. Statuta grada Na temelju članka 36. Statuta grada Slavonskog 

Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko- Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

posavske županije br. 6/09 i 13/10) i članka 7. stavak županije" br.6/09 i 13/10) a u svezi članka 37. 

2. Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni Poslovnika Gradskog vijeća ("Službeni vjesnik 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 8/09)  Brodsko-posavske županije" br. 6/09, 2/10 i 13/10), 

Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda na svojoj   Gradsko vijeće je na svojoj 13. sjednici održanoj  14. 

13. sjednici održanoj  14. prosinca 2010. godine, prosinca 2010. godine, donosi

donosi

PROGRAM RADA 

ODLUKU

Gradskog vijeća za 2011. godinu 

o namjeni poslovnih prostora na adresi 

Nikole Tesle 16

OPĆE ODREDBE

I. I.

Za poslovni prostor u vlasništvu grada Slavonskog Ovim Programom rada okvirno se utvrđuju 

Broda, na adresi Nikole Tesle 16, ukupne površine aktivnosti Gradskog vijeća u 2011. godini, vezano za 
2 ostvarenje njegovih zadaća iz samoupravnog 465 m , utvrđuje se namjena kako slijedi:

djelokruga propisanih Zakonom o lokalnoj i Obrt i malo gospodarstvo, uslužne djelatnosti vezane 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom grada za gospodarstvo
Slavonskog Broda i drugim propisima, a osobito u 

odnosu na poslove: lokalnog značaja kojima se II.
neposredno ostvaruju potrebe građana (uređenje Za poslovni prostor u vlasništvu grada Slavonskog 
naselja i stanovanja, urbanističko planiranje, briga o Broda, na adresi Nikole Tesle 16, ukupne površine 

2 djeci, socijalna skrb, odgoj i obrazovanje, 454 m , utvrđuje se namjena kako slijedi:
komunalna, gospodarska i druga djelatnost).Obrt i malo gospodarstvo, uslužne djelatnosti vezane 

za gospodarstvo

II. III.

U okviru samoupravnog djelokruga, Gradsko vijeće Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
će tijekom godine pratiti i odlučivati o pitanjima objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
daljnjeg razvoja i unapređenja lokalne samouprave, posavske županije“.
te normativno regulirati pravna, ekonomska i druga 

pitanja, bitna za kvalitetno i efikasno izvršavanje GRADSKO VIJEĆE
svih zadaća koje zakon stavlja pred lokalnu 

samoupravu.KLASA:372-03/10-01/72

UR.BR:2178/01-07-10-3

Slavonski Brod, 14. prosinca 2010.
III.

Predsjednik Gradskog vijeća
U cilju što kvalitetnijeg ostvarenja uloge grada Hrvoje Andrić, prof., v.r.
Slavonskog Broda u okviru lokalne samouprave u 
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Republici Hrvatskoj,  grad Slavonski Brod će putem razvoja s planom aktivnosti i prijedlogom prostornih 

svog predstavničkog tijela nastojati biti aktivan pokazatelja za naredno razdoblje.

čimbenik i ostvarivati dobru suradnju sa svojim Izvješće se objavljuje u službenom glasilu grada, a 

izvršnim tijelom  gradonačelnikom, Brodsko- tijela jedinice lokalne samouprave dužna su 

posavskom županijom i Hrvatskim saborom putem Ministarstvu i Zavodu dostaviti izvješće u roku od 

saborskih zastupnika i drugih relevantnih institucija, petnaest dana od dana objave.

političkim strankama, te svim drugim osobama za 

koje procjeni da suradnja može dati određene Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, 

rezultate od interesa za  grad Slavonski Brod. prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Ostvarujući svoju funkciju nadzora ukupnog Predlagatelj: gradonačelnik

materijalnog i financijskog poslovanja grada Rok rasprave: siječanj 2011. godine

Slavonskog Broda, poduzimat će sve mjere i 

aktivnosti za zakonito i ispravno trošenje 

proračunskih sredstava. 2. ODLUKA O KRITERIJIMA, 

MJERILIMA I NAČINU 

FINANCIRANJA 

IV. DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA U 

OSNOVNOM ŠKOLSTVU NA 

Gradsko vijeće će svoje djelovanje nastojati što PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG 

vjerodostojnije približiti građanima putem medija, BRODA U 2011. GODINI

web stranice i drugih oblika informiranja.

Svoju djelatnost obavljat će po načelu javnosti, te se Temeljem članka 143. stavak 4. Zakona o odgoju i 

zalagati za provedbu Zakona o pravu na pristup obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne 

informacijama i na drugi način svoj rad i akte učiniti novine Republike Hrvatske" br. 87/08 i 86/09.), 

dostupnim javnosti. Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o 

kriterijima, mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava 

za financiranje minimalnog financijskog standarda 

PLAN RADA GRADSKOG VIJEĆA javnih potreba u osnovnom školstvu za svaku 

godinu, odnosno donosi Odluku o načinu, kriterijima 

V. i mjerilima financiranja decentraliziranih funkcija u 

osnovnom školstvu.

Gradsko vijeće će u 2011. godini raspravljati i Na temelju Vladine Odluke, a sukladno Zakonu, 

odlučivati o prijedlozima općih akata podnesenih od Gradsko vijeće donosi Odluku o načinu, kriterijima i 

gradonačelnika, vijećnika ili drugih ovlaštenih mjerilima financiranja decentraliziranih funkcija u 

predlagatelja, sukladno posebnim propisima, kako osnovnom školstvu na području grada Slavonskog 

slijedi: Broda.

1. IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU Nositelj izrade: Upravni odjeli za društvene 

djelatnosti

Sukladno članku 47. Zakona o prostornom uređenju i Predlagatelj: gradonačelnik

gradnji predstavnička tijela jedinica lokalne i Rok rasprave: siječanj-veljača 2011. godine

područne (regionalne) samouprave razmatraju 

četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru.

Izvješće sadrži analizu stanja i trendova prostornog 

razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o 

stanju u prostoru, analizu provođenja dokumenata 

prostornog uređenja i drugih dokumenata, te ocjenu 

stanja i prijedloge za unapređenje prostornog 
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3. ODLUKA O NABAVCI Nositelj izrade: Upravni odjeli za društvene 

PROIZVEDENE DUGOTRAJNE djelatnosti

IMOVINE I DODATNA ULAGANJA Predlagatelj: gradonačelnik

NA NEFINANCIJSKU IMOVINU U Rok rasprave: siječanj-veljača 2011. godine

OSNOVNOM ŠKOLSTVU GRADA 

SLAVONSKOG BRODA

5. IZVJEŠĆE O STANJU SIGURNOSTI 

Temeljem Vladine Odluke o kriterijima i mjerilima NA PODRUČJU GRADA 

za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje SLAVONSKOG BRODA U 2010. 

minimalnog standarda javnih potreba osnovnog GODINI 

školstva u 2011. godini Gradsko vijeće donosi 

Odluku o nabavci proizvedene dugotrajne imovine i Sukladno članku 8. i 9. Zakona o policiji ("Narodne 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u kojem novine" Republike Hrvatske br. 129/00 i 41/08), 

se planiraju kapitalni projekti osnovnog školstva koji Policijska uprava najmanje jednom godišnje 

će se realizirati u tekućoj godini. Odluka mora informira predstavničko tijelo o stanju i pitanjima 

sadržavati škole na koje se odnose ulaganja, vrstu i zaštite života i osobne sigurnosti ljudi, zaštite 

opis ulaganja, ukupno planirani iznos potreban za imovne, kriminaliteta, javnom redu i miru kao i o 

realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih projektom i drugim pitanjima iz djelokruga Policijske uprave.

planirani iznos sredstava u 2011. godini. Ista se 

dostavlja nadležnom ministarstvu do 31. ožujka Nositelj izrade: Policijska uprava Brodsko-posavska

2011. godine. Predlagatelj: gradonačelnik i Policijska uprava

Rok rasprave: veljača 2011. godine

Nositelj izrade: Upravni odjeli za društvene 

djelatnosti 6. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I 

Predlagatelj: gradonačelnik SPAŠAVANJA I SMJERNICE ZA 

Rok rasprave: siječanj-veljača 2011. godine ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA 2011. 

GODINU

4. ODLUKA O OPERATIVNOM PLANU 

RASHODA ZA MATERIJAL, Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju 

DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I (Narodne novine br. 174/04,79/07,38/09) obveza je 

INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA jedinice lokalne samouprave da najmanje jedanput 

OSNOVNIH ŠKOLA U 2011. GODINI godišnje ili pri donošenju proračuna u cjelini 

razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja a 

Prema Vladinim odlukama o kriterijima i mjerilima posebno svih operativnih snaga iz članka 7. Zakona, 

za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

minimalnog standarda javnih potreba u osnovnim na svom području.

školama u 2011. godini, nadležno tijelo, Gradsko 

vijeće donosi Odluku o operativnom planu rashoda Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav i 

za materijal, dijelove i usluge tekućeg i komunalno redarstvo

investicijskog održavanja osnovnih škola grada Predlagatelj: gradonačelnik

Slavonskog Broda, te isti dostavlja nadležnom Rok rasprave: veljača 2011. godine

ministarstvu. 

Ovom Odlukom specificiraju se škole, namjene i 

iznosi sredstava za pojedinu školu, a na osnovi 

operativnih planova u 2011. godini.
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7. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU 10. IZVJEŠĆE O OSTVARENIM 

KANDIDATA PO RASPISANOM PROGRAMIMA JAVNIH POTREBA U 

JAVNOM POZIVU ZA JAVNA DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA U 

PRIZNANJA I NAGRADE 2010. GODINI: 

Sukladno Odluci o javnim priznanjima i nagradama -predškolski odgoj

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" -školstvo

br.13/98, 19/08 i 8/09.), gradonačelnik raspisuje -socijalna skrb

javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu -kultura

javnih priznanja i nagrada grada Slavonskog Broda. -tehnička kultura

Javna priznanja i nagrade našeg grada su: Povelja -šport

počasnog građanina, Zlatna čaplja, Štit Berislavića i 

Grb grada Slavonskog Broda. Ad.1.Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

Nositelj izrade: Odbor za javna priznanja i nagrade i novine Republike Hrvatske" br. 33/01, 60/01 i 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 48. Zakona 

Predlagatelj: Odbor za javna priznanja i nagrade o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne 

Rok rasprave: veljača 2011. godine novine Republike Hrvatske" br. 10/97 i 107/07.), 

izvješće o ostvarenim programima u predškolskom 

odgoju se podnose radi praćenja realizacije obveza iz 

8. ODLUKA O DONOŠENJU gore navedenih zakona, a u smislu zadovoljavanja 

URBANISTIČKOG PLANA potreba stanovništva u području predškolskog 

UREĐENJA  „POVIJESNA odgoja.

URBANISTIČKA CJELINA GRADA S 

GRADSKOM TVRĐAVOM“ Ad.2.Temeljem članka 150. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne 

Nositelj izrade: Služba za graditeljstvo, prostorno novine Republike Hrvatske" br. 87/08. i 86/09), 

uređenje i zaštitu okoliša izvješće se podnosi radi praćenja realizacije obveza 

Predlagatelj: gradonačelnik iz naprijed navedenog Zakona, a u smislu 

Rok rasprave: veljača  2011. godine zadovoljavanja potreba stanovništva u području 

osnovnog školstva, te realizacije drugih programa 

naobrazbe. 

9. ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I 

DOPUNA PROVEDBENOG Ad.3.Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ("Narodne 

URBANISTIČKOG PLANA MOŠE novine Republike Hrvatske" br. 73/97, 27/01, 59/01, 

PIJADE, A SADA NASELJE ZRINSKI- 82/01,103/03 i 44/06 i 79/07.), izvješće o ostvarenim 

FRANKOPAN programima na području socijalne skrbi podnosi se 

radi praćenja i uvida u ovo područje i realizacije 

Nositelj izrade: Služba za graditeljstvo, prostorno programa javnih potreba za 2010. godinu. 

uređenje i zaštitu okoliša

Predlagatelj: gradonačelnik Ad.4.Temeljem članka 1. Zakona o financiranju 

Rok rasprave: ožujak 2011. godine javnih potreba u kulturi ("Narodne novine Republike 

Hrvatske" br. 47/90, 27/93 i 38/09.), izvješće se 

podnosi radi praćenja realizacije programa javnih 

potreba iz područja kulture u gradu Slavonskom 

Brodu i njegove realizacije u 2010. godini.
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Ad.5.Temeljem članka 17. Zakona o tehničkoj 12. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVA U 

kulturi ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. VLASNIŠTVU grada ZA 2010. 

76/93 i 11/94 i 38/09.), izvješće o ostvarenim GODINU

potrebama u tehničkoj kulturi u 2008. godini podnosi · Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić"

se radi praćenja realizacije izvršenih programa, a · Gradska knjižnica

sukladno donesenom  Programu javnih potreba u · Kazališno-koncertna dvorana Ivana  Brlić-

tehničkoj kulturi za 2010. godinu. Mažuranić

· Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda

Ad.6.Temeljem članka 76. Zakona o športu · Ustanova za gospodarenje športskim objektima 

("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 71/06 i I. i II. kategorije

150/08-Uredba.), podnosi se izvješće o ostvarenim 

programima u športu grada Slavonskog Broda u Sukladno članku 12. stavak 3. Zakona o ustanovama 

2010. godini, a sukladno donesenom Programu ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 76/93, 

javnih potreba u športu grada za 2010. godinu. 29/97, 47/99 i 35/08), jedinica lokalne samouprave 

osniva ustanove odlukom svog predstavničkog 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene tijela. Ustanove čiji je osnivač grad Slavonski Brod 

djelatnosti kao i ustanove koje se financiraju iz Gradskog 

Predlagatelj: gradonačelnik proračuna obvezne su godišnji izvještaj o svom radu 

Rok rasprave: ožujak 2011. godine s financijskim izvješćem dostaviti jedinici lokalne 

samouprave.

11. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

NATJEČAJU ZA STUDENTE ZA djelatnosti

ŠKOLSKU GODINU 2010./2011. Predlagatelj: gradonačelnik

GODINU Rok rasprave: ožujak 2011. godine

Pravilnikom o načinu i uvjetima pružanja potpore 

studentima grada Slavonskog Broda (Službeni 13.IZVJEŠĆE O DECENTRALIZIRANIM 

vjesnik Brodsko-posavske županije br. 14/02,13/05 i FUNKCIJAMA OSNOVNIH ŠKOLA NA 

8/09) utvrđeni su načini i uvjeti pod kojima se mogu PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA 

koristiti sredstva Proračuna grada za potporu u U 2010. GODINI

školovanju studenata s područja grada Slavonskog 

Broda. Osnivač osnovnih škola na području grada, sukladno 

Sredstva za pružanje potpore studentima osiguravaju Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

se u Proračunu grada, a ovise o visini planiranih školi ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 

proračunskih sredstava namijenjenih za studente. 87/08 i 86/09.), je  grad Slavonski Brod, a osnivačka 

Ovo izvješće dostavlja se na raspravu i prava, grad konzumira putem svojih tijela grada. 

predstavničkom tijelu. Slijedom pravnih činjenica sve ustanove, pa tako i 

obrazovanje, imaju obvezu izvijestiti Gradsko vijeće 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene o svom financijskom poslovanju, jer Gradsko vijeće 

djelatnosti donosi odluku o kriterijima za financiranje 

Predlagatelj: Komisija za odabir studenata decentraliziranih funkcija i planove rashoda za 

Rok rasprave: ožujak 2011. godine nabavu dugotrajne imovine i kapitalna ulaganja iz 

decentraliziranih sredstava u osnovnim školama.
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Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav 

djelatnosti i komunalno redarstvo

Predlagatelj: gradonačelnik Predlagatelj: gradonačelnik

Rok rasprave: ožujak 2011. godine Rok rasprave: ožujak 2011. godine

14. IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE 16. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

ZAJEDNICE GRADA ZA 2010. PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

GODINU UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2010. 

Grad Slavonski Brod je osnivač Turističke zajednice GODINU

grada Slavonskog Broda. Sukladno odredbama 

Zakona o turističkim zajednicama i promicanju Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom 

hrvatskog turizma (Narodne novine 152/08), gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne 

turističke zajednice županija i gradova podnose samouprave u skladu s predvidivim sredstvima i 

godišnja izvješća o svom radu osnivaču. izvorima financiranja donosi Program gradnje 

Pored vlastitih prihoda Turistička zajednica grada objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

Slavonskog Broda ostvaruje prihod iz Proračuna gradonačelnik do kraja ožujka svake godine podnijeti 

grada. Sukladno tome podnosi se izvješće o radu i predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju ovog 

financijsko izvješće  s prikazom ukupnog stanja i Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

poduzetim aktivnostima od strane Turističke 

zajednice grada s prijedlogom mjera za poboljšanje Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav i 

ukupne turističke ponude grada. Izvješće se podnosi komunalno redarstvo

i predstavničkom tijelu. Predlagatelj: gradonačelnik

Rok rasprave: ožujak 2011. godine

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i 

Turistička zajednica grada

Predlagatelj: gradonačelnik 17. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE 

Rok rasprave: ožujak 2011. godine VATROGASNE POSTROJBE GRADA 

SLAVONSKOG BRODA ZA 2010. 

GODINU

15. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

PROGRAMA ODRŽAVANJA Javna vatrogasna postrojba grada Slavonskog Broda 

OBJEKATA I UREĐAJA sukladno Zakonu i Statutu podnosi osnivaču Izvješće 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE o svom radu zajedno s financijskim izvješćem za 

ZA 2010. GODINU proteklu godinu. 

Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom Nositelj izrade: Javna vatrogasna postrojba grada 

gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne Slavonskog Broda

samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Predlagatelj: gradonačelnik

program održavanja komunalne infrastrukture za Rok rasprave: ožujak 2011. godine

komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, 

održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje 

javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, 

održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta. 

gradonačelnik je dužan do kraja ožujka svake godine 

podnijeti izvješće o izvršenju ovoga programa za 

prethodnu kalendarsku godinu.
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18. IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA ZA 21. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU 

RAZDOBLJE OD SRPNJA DO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U 

PROSINCA 2010. GODINE VLASNIŠTVU GRADA  ZA 2010. 

GODINU

Sukladno članku 49. Statuta grada gradonačelnik dva 

puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom Grad Slavonski Brod je 100% vlasnik trgovačkih 

radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  društava Toplina d.o.o., Brod-plin d.o.o., Komunalac 

srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za d.o.o., Razvojna agencija grada, Brod-Turist d.o.o., a 

razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. većinski vlasnik u Vodovod d.o.o, Poduzetničkom 

inkubatoru Brodin i 15% Slobodnoj zoni Đuro 

Nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu Đaković d.o.o. i 25% Posavskoj Hrvatskoj . 

samoupravu Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima članovi 

Predlagatelj: gradonačelnik društva imaju pravo tražiti i dobiti na uvid redovita 

Rok rasprave: ožujak-travanj 2011. godine financijska izvješća o stanju i poslovanju društva.

Ovakva izvješća o poslovanju i financijska izvješća 

društava razmatra Gradsko vijeće, uz podnesene 

19. IZVJEŠĆE DRŽAVNE REVIZIJE O prijedloge i stavove skupština i nadzornih odbora.

IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA 

ZA 2010. GODINU Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo

Predlagatelj: gradonačelnik

Sukladno odredbama Zakona o državnoj reviziji, Rok rasprave: srpanj 2011. godine

Područni ured za reviziju obavit će kontrolu gradskih 

prihoda i izdataka u protekloj godini i o tome 

izvijestiti predlagatelja Proračuna  gradonačelnika. 22. IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE 

Gradonačelnik će izvijestiti predstavničko tijelo o OKOLIŠA U GRADU SLAVONSKOM 

nalazu revizije i eventualno naloženim mjerama. BRODU

Nositelj izrade: Državni ured za reviziju Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj 

Predlagatelj: gradonačelnik (regionalnoj) samoupravi određeno je da jedinice 

Rok rasprave: svibanj 2011. godine lokalne samouprave između ostalih poslova 

obavljaju i poslove lokalnog značaja koji se osobito 

odnose na zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša. 

20. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Izvješće će sadržavati prikaz ukupnog stanja na 

PRORAČUNA GRADA SLAVONSKOG zaštiti okoliša, uvjete i nadzor obavljanja ove zaštite, 

BRODA ZA 2010. GODINU te druga pitanja s prijedlozima mjera za poboljšanje.

Gradonačelnik dostavlja predstavničkom tijelu Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, 

prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna do 1. lipnja prostorno uređenje i zaštitu okoliša

tekuće godine, a u roku od 15 dana nakon što ga je Predlagatelj: gradonačelnik

usvoji njegovo predstavničko tijelo o tome Rok rasprave: srpanj 2011. godine

izvještava Ministarstvo financija.

Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i 23. ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I 

računovodstvo DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

Predlagatelj: gradonačelnik UREĐENJA GRADA SLAVONSKOG 

Rok rasprave: lipanj 2011. godine BRODA

Nositelj izrade: Služba za graditeljstvo, prostorno 
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uređenje i zaštitu okoliša 27. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU 

Predlagatelj: gradonačelnik TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U 

Rok rasprave: srpanj 2011. godine VLASNIŠTVU GRADA ZA I. DO VI. 

MJESEC 2011. GODINE

24. ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I Grad Slavonski Brod je 100% vlasnik trgovačkih 

DOPUNA GENERALNOG društava Toplina d.o.o., Brod-plin d.o.o., Komunalac 

URBANISTIČKOG PLANA GRADA d.o.o. Razvojna agencija grada, Brod-Turist d.o.o.,  a 

SLAVONSKOG BRODA većinski vlasnik u Vodovodu d.o.o., Poduzetničkom 

inkubatoru Brodin, Slobodnoj zoni Đuro 

Nositelj izrade: Služba za graditeljstvo, prostorno Đakovićd.o.o. 15% i Posavskoj Hrvatskoj 25%. 

uređenje i zaštitu okoliša Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima članovi 

Predlagatelj: gradonačelnik društva imaju pravo tražiti i dobiti na uvid redovita 

Rok rasprave: rujan 2011. godine financijska izvješća o stanju i poslovanju društva.

Ovakva izvješća o poslovanju i financijska izvješća 

društava razmatra Gradsko vijeće, uz podnesene 

25. IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA ZA prijedloge i stavove gradonačelnika.

RAZDOBLJE OD SIJEČNJA DO 

LIPNJA 2011. GODINE Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i 

Trgovačka društva

Sukladno članku 49. Statuta grada gradonačelnik dva Predlagatelj: gradonačelnik

puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom Rok rasprave: rujan 2011. godine

radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  

srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 

razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 28. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVA U 

VLASNIŠTVU GRADA ZA I. - VI. 

Nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu MJESEC 2011. GODINE

samoupravu

Predlagatelj: gradonačelnik Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna i 

Rok rasprave: rujan-listopad 2011. godine Pravilniku o financijskom izvještavanju u 

proračunskom računovodstvu proračunski korisnici  

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

26. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O financijska izvješća dostavljaju nadležnoj jedinici 

IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA lokalne samouprave i instituciji nadležnoj za obradu 

podataka. Financijski izvještaji se sastavljaju za 

Sukladno članku 109. Zakona o proračunu razdoblje od 1.siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja 

("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 87/08.), do 30. lipnja, od 1. siječnja do 30. rujna i  za 

gradonačelnik priprema polugodišnji izvještaj o proračunsku godinu.

izvršenju Proračuna grada i podnosi predstavničkom Ovo Izvješće obuhvaća polugodišnje razdoblje 

tijelu do 15. rujna tekuće proračunske godine. kojim se prikazuju podaci o radu i financijskom 

poslovanju ustanova za I. do VI. mjesec 2010. 

Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i godine.

računovodstvo

Predlagatelj: gradonačelnik Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene 

Rok rasprave: rujan 2011. godine djelatnosti i Ustanove

Predlagatelj: gradonačelnik

Rok rasprave: rujan 2011. godine
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29. IZVJEŠĆE O STANJU U Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav i 

GOSPODARSTVU GRADA komunalno redarstvo

Predlagatelj: gradonačelnik

Izvješće će obuhvatiti prikaz opće gospodarske Rok rasprave: prosinac 2011. godine

situacije s pregledom ostvarenih financijskih 

rezultata poslovanja poduzetnika iz gospodarstva 

grada, kretanje industrijske proizvodnje i druga 32. PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I 

pitanja od značaja za stanje gospodarstva. UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo

Predlagatelj: gradonačelnik Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom 

Rok rasprave: listopad 2011. godine gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne 

samouprave u skladu s predvidivim sredstvima i 

izvorima financiranja donosi Program gradnje 

30. PRIJEDLOG PROGRAMA ČIŠĆENJA objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku 

I ODRŽAVANJA JAVNIH I ZELENIH godinu.

POVRŠINA U GRADU SLAVONSKOM 

BRODU ZA 2012. GODINU Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav i 

komunalno redarstvo

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu Predlagatelj: gradonačelnik

Gradsko vijeće donosi Program čišćenja i održavanja Rok rasprave: prosinac 2011. godine

javnih i zelenih površina za 2011. godinu, temeljem 

kojeg se obavljanje ove djelatnosti povjerava TD 

Komunalac. Prijedlog Programa Gradskom vijeću 33. PRIJEDLOG ODLUKE O 

predlaže gradonačelnik. PRORAČUNU GRADA ZA 2012. 

GODINU

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav i 

komunalno redarstvo Sukladno članku 37. Zakona o proračunu upravno 

Predlagatelj: gradonačelnik tijelo za financije izrađuje nacrt Proračuna i 

Rok rasprave: prosinac 2011. godine konso l id i ran i  Proračun jed in ice  loka lne 

samouprave, te ga dostavlja gradonačelniku, a 

gradonačelnik utvrđuje prijedlog Proračuna i 

31. PROGRAM ODRŽAVANJA dostavlja ga predstavničkom tijelu na donošenje do 

OBJEKATA I UREĐAJA 15. studenoga tekuće godine. Slijedom ovoga, 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE predstavničko tijelo treba donijeti Proračun za 2012. 

U 2012. GODINI godinu  do konca prosinca 2011. godine.

Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i 

gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne računovodstvo

samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Predlagatelj: gradonačelnik

Program održavanja komunalne infrastrukture za Rok rasprave: prosinac 2011. godine

komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, 

održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje 

javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, 

održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta. 
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34. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH Nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu 

POTREBA U DRUŠTVENIM samoupravu

DJELATNOSTIMA ZA 2011. GODINU Predlagatelj: gradonačelnik i Odbor za izbor i 

imenovanja

a.Predškolski odgoj Rok rasprave: tijekom cijele 2011. godine

b.Školstvo

c.Socijalna skrb

d.Kultura 37. IMENOVANJE NOVONASTALIH

e.Tehnička kultura  ULICA

f.Šport

Sukladno čl. 8. Zakon o naseljima, predstavničko 

Program javnih potreba donosi Gradsko vijeće na tijelo na prijedlog mjesnog odbora, određuje naziv 

prijedlog gradonačelnika zajedno s Proračunom. U novonastalim ulicama na području grada Slavonskog 

smislu navedenog zakoni koji uređuju pojedine Broda.

društvene djelatnosti, obvezuje jedinice lokalne 

samouprave na donošenje Programa javnih potreba Nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu 

koje se odnose na predškolski odgoj, školstvo, samoupravu

socijalnu skrb, kulturu, tehničku kulturu i šport. Predlagatelj: Komisija za imenovanje ulica, trgova i 

naselja

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene Rok rasprave: tijekom cijele 2011. godine

djelatnosti

Predlagatelj: gradonačelnik

Rok rasprave: prosinac 2011. godine 38. PRIJEDLOG ODLUKA O STJECANJU 

I OTUĐENJA NEKRETNINA I 

POKRETNINA VRIJEDNOSTI VEĆE 

35. PROGRAM RADA GRADSKOG OD 1.000.000,00 KUNA

VIJEĆA ZA 2012. GODINU

Sukladno članku 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i 

Programom rada Gradskog vijeća utvrđuju se zadaci područnoj (regionalnoj) samoupravi, odluku o  

i poslovi Gradskog vijeća, odnosno sadržaj i način stjecanje i otuđenje nekretnina i pokretnina čija 

njihovog ostvarivanja, te oblici suradnje s ukupna vrijednost prelazi 0,5%, odnosno čija je 

organizacijama, ustanovama i građanima. pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kn, 

donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne 

Nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samouprave.

samoupravu

Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća Nositelj izrade: Upravni odjeli grada Slavonskog 

Rok rasprave: prosinac 2011. godine Broda

Predlagatelj: gradonačelnik 

Rok rasprave: tijekom cijele 2011. godine

36. KADROVSKA PITANJA

Gradsko vijeće će tijekom 2011. godine, sukladno 39. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU 

svojim zakonskim i statutarnim nadležnostima, SREDSTAVA PRORAČUNSKE 

raspravljati i odlučivati o konkretnim prijedlozima ZALIHE

izbora i imenovanja.

Sukladno članku 57. stavak 3. Zakona o proračunu, 

gradonačelnik je obvezan svaki mjesec izvijestiti 

predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe.
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Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i Statuta grada  Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik 

računovodstvo Brodsko-posavske županije", br.6/09 i 13/10.), 

Predlagatelj: gradonačelnik Gradsko vijeće grada  Slavonskog Broda na svojoj 

Rok rasprave: tijekom cijele 2011. godine 13. sjednici održanoj  14. prosinca 2010. godine, 

donosi

PROVEDBENE ODREDBE PROGRAM 

VI. gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture  za  2011. godinu

Osim tema sadržanih u poglavlju V. Gradsko vijeće 

će raspravljati i odlučivati o svim drugim pitanjima 

koja iz bilo kojeg razloga u ovom Programu nije I.    OPĆE ODREDBE

moguće preciznije iskazati, a u danom trenutku bit će 

aktualna za  grad Slavonski Brod. Članak 1.

Ovim Programom naznačeni su  objekti i uređaji 

VII. komunalne infrastrukture na području grada  

Slavonskog Broda koji će se graditi  u 2011. godini 

Ovaj Program rada donosi se za razdoblje siječanj  za:

prosinac 2011. godine, a objavit će se u "Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije". -javne površine i nerazvrstane ceste,

-javnu rasvjetu,
GRADSKO VIJEĆE -opskrbu pitkom vodom,

-odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
KLASA: 021-01/10-01/112

URBROJ: 2178/01-07-10-3 Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom 
Slavonski Brod, 14. prosinca 2010. troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture, te za nabavku oprema kao 
Predsjednik Gradskog vijeća i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih 

Hrvoje Andrić, prof., v.r. za ostvarivanje Programa s naznakom izvora 

financiranja.

II.GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA i 

NERAZVRSTANIH CESTA
206.

Članak 2.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna grada  
br.26/03.-proč.tekst, 82/04, 110/04.), te članka 36. za namjene kako slijedi:
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A. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA
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UKUPNO A + B:            9.385.870,00
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III.  IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Članak 3.

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, sredstava Proračuna grada  za 
namjene, te sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako slijedi:
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IV. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM 

Članak 4.

Građenje objekata, uređaja i nabavka opreme za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz sredstava 
naknade za priključenje i sredstava Proračuna grada   za namjene kako slijedi:
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V. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I 

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Članak 5.

Građenje objekata, uređaja i nabavka opreme za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz 
sredstava naknade za priključenje i sredstava Proračuna grada  za  namjene kako slijedi:
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Članak 6. II.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovog Programa Ploču s nazivom ulice pribavlja i organizira 

utvrđuje se u iznosu od 14.085.870,00 kn. postavljanje Upravni odjel za komunalni sustav i 

komunalno redarstvo.

Članak 7.

III.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna grada  

Slavonskog Broda za 2011.godinu i stupa na snagu Sve promjene u nazivima trgova i ulica izvršit će 

danom donošenja. Državna geodetska uprava u skladu s člankom 14. i 7. 

stavak 1. alineja 1. Zakona o naseljima.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:400-08/10-01/13 IV.

URBROJ:2178/01-07-10-3

Slavonski Brod, 14. prosinca 2010. Ovaj Zaključak stupa na  snagu danom donošenja, a   

objavit će se u  „Službenom vjesniku Brodsko-

Predsjednik Gradskog vijeća posavske županije“.

Hrvoje Andrić, prof., v.r.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:015-02/10-01/10

UR.BR:2178/01-07-10-10

Slavonski Brod, 14. prosinca 2010.

207.

Predsjednik Gradskog vijeća

Hrvoje Andrić, prof., v.r.

Na temelju članka 8. Zakona o naseljima (Narodne 

novine br. 54/88) i članka 36. Statuta grada  

Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 6/09 i 13/10) Gradsko vijeće 

grada  Slavonskog Broda na svojoj 13. sjednici 

održanoj 14. prosinca 2010. godine,  donosi 208.

ZAKLJUČAK

Na temelju članka 8. Zakona o naseljima (Narodne 

o određivanju naziva ulice u Mjesnom odboru novine br. 54/88) i članka 36. Statuta grada  

Podvinje- Naselja Čaplja IV Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 6/09 I 13/10) Gradsko vijeće 

grada  Slavonskog Broda na svojoj  13. sjednici 

I. održanoj   14. prosinca 2010. godine,  donosi

Utvrđuje se da je Naselje Čaplja IV, ulica u Mjesnom ZAKLJUČAK

odboru Podvinje, koja počinje od Ulice Breza, a 

stvarno obuhvaća kč.br. 2543/69, 2683/6, 2682/6, o određivanju naziva ulice u Mjesnom odboru 

2682/14, 2682/12, 2681/9, 2680/4, 2679/4, 2677/4 Brodsko Vinogorje- Ulica Čaplja

k.o. Podvinje .

»SLUŽBENI  VJESNIK« Strana:  2571Broj:  25



I. ZAKLJUČAK

Ulica Čaplja u MO Brodsko Vinogorje proširuje se, o izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju 

te sada obuhvaća kč.br. 1393, 1371/15, 1371/7, naziva imena novonastalim ulicama na području 

1371/6 k.o. Brodsko Vinogorje. mjesnih odbora Brodsko Vinogorje i Centar

II. I. 

Ploču s nazivom ulice pribavlja i organizira U članku 1. Zaključka o utvrđivanju naziva imena 

postavljanje Upravni odjel za komunalni sustav i novonastalim ulicama na području mjesnih odbora 

komunalno redarstvo. Brodsko Vinogorje i Centar ("Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije" br, 1/98), Briše se točka 

III. 10. koja se odnosi na Obrtničku ulicu.

 Točka 17. mijenja se i sada izmijenjena glasi:

Sve promjene u nazivima trgova i ulica izvršit će 17. Ulica s lijeve strane Vinogorske, kč. br. 1342/8 

Državna geodetska uprava u skladu sa člankom 14. i k.o. KAPELSKA ULICA

7. stavak 1. alineja 1. Zakona o naseljima.

II.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na  snagu danom donošenja, a 

Ovaj Zaključak stupa na  snagu danom donošenja, a  objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

objavit će se  u  „Službenom vjesniku Brodsko- posavske županije“.

posavske županije“.

GRADSKO VIJEĆE

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:015-02/10-01/10

KLASA:015-02/10-01/10 UR.BR:2178/01-07-10-8

UR.BR:2178/01-07-10-9 Slavonski Brod,  14. prosinca 2010.

Slavonski Brod,  14. prosinca 2010.

Predsjednik Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Andrić, prof., v.r.

Hrvoje Andrić, prof., v.r.

209. 210.

Na temelju članka 8. Zakona o naseljima (Narodne Na temelju članka 8. Zakona o naseljima (Narodne 

novine br. 54/88) i članka 36. Statuta grada  novine br. 54/88) i članka 36. Statuta grada  

Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko- Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 6/09 i 13/10) Gradsko vijeće posavske županije“ br. 6/09 i 13/10) Gradsko vijeće 

grada  Slavonskog Broda na svojoj 13. sjednici grada  Slavonskog Broda na svojoj 13. sjednici 

održanoj   14. prosinca 2010. godine,  donosi održanoj   14. prosinca 2010. godine,  donosi
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ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK

o izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju o određivanju naziva ulice u Mjesnom odboru 

naziva imena novonastalim ulicama na području Brodski Varoš- Ulica Svetog Roka

Mjesnog odbora Dr. Ante Starčević i 

Mjesnog odbora Podvinje

I. 

I. Novonastaloj ulici u Mjesnom odboru Brodski 

Varoš, koja se proteže od Plitvičke ulice do 

U članku 2. Zaključka o utvrđivanju naziva imena Županjske ulice, a obuhvaća kč.br. 2160/4, 2160/3, 

novonastalim ulicama na području Mjesnog odbora 2160/2 i 2160/1 k.o. Brodski Varoš, određuje se naziv 

Dr. Ante Starčević i Mjesnog odbora Podvinje Ulica Svetog Roka.

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br, 

12/97), mijenja se točka 11.  koja sada izmijenjena 

glasi: II.

11. Spoj Janiševca I i Ulice hrvatskih dobrovoljaca, a 

stvarno obuhvaća kč.br. 4736 k.o. Podvinje  Ploču s nazivom ulice pribavlja i organizira 

JANIŠEVAC XIII. postavljanje Upravni odjel za komunalni sustav i 

komunalno redarstvo.

II. III.

Ovaj Zaključak stupa na  snagu danom donošenja, a  Sve promjene u nazivima trgova i ulica izvršit će 

objavit će se  u  „Službenom vjesniku Brodsko- Državna geodetska uprava u skladu sa  člankom 14. i 

posavske županije“. 7. stavak 1. alineja 1. Zakona o naseljima.

GRADSKO VIJEĆE

IV.

KLASA:015-02/10-01/10

UR.BR:2178/01-07-10-7 Ovaj Zaključak stupa na  snagu danom donošenja, a 

Slavonski Brod, 14. prosinca 2010. objavit će se u  „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.

Predsjednik Gradskog vijeća

Hrvoje Andrić, prof., v.r.

GRADSKO VIJEĆE

211.

KLASA:015-02/10-01/10

UR.BR:2178/01-07-10-1

Na temelju članka 8. Zakona o naseljima (Narodne Slavonski Brod, 14. prosinca 2010.

novine br. 54/88) i članka 36. Statuta grada  

Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko- Predsjednik Gradskog vijeća

posavske županije“ br. 6/09 i 13/10) Gradsko vijeće Hrvoje Andrić, v.r.

grada  Slavonskog Broda na svojoj  13. sjednici 

održanoj   14. prosinca 2010. godine,  donosi
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OPĆINA  BEBRINA

26. Primici  od  financijske

imovine  i  zaduživanja-

Na  temelju  članka  14.  stavak  3.  i  4.  Zakona  o  Izdaci  za  financijsku  imovinu

proračunu  ("Narodne  novine"  br.  96/03),  i  otplate  zajmova-

Općinsko  vijeće  općine  Bebrina  na  svojoj  11.  

sjednici  održanoj  23. 11. 2010.  godine  donijelo  je Veto  zaduživanje/financiranje-

ODLUKU Višak/manjak+raspoloživa  sredstva

iz  prethodnih  godina+neto

o  izmjeni  i  dopuni  Proračuna  općine  Bebrina  zaduživanje/financiranje-

za  2010.  godinu   

Članak  2.

I Opći  dio

Opći  dio  Proračuna  sadrži  prihode  po  izvorima  i  

Članak  1. vrstama  prihoda,  te  rashode  po  osnovnim  

namjenama  kako  slijedi:

Proračun  općine  Bebrina  za  2010.  godinu  glasi:

A. Račun  prihoda  i  rashoda Članak  3.

Prihodi  i  prihodi  od Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  

prodaje  nefinancijske  imovine         4.032.500,00 primjenjivat  će  se  od  1.  siječnja  2010.  godine  i  

bit  će  objavljena  u  "Službenom  vjesniku  

Rashodi  poslovanja          4.032.500,00 Brodsko-posavske  županije".

Rashodi  za  nefinancijsku  imovinu

OPĆINSKO  VIJEĆE

Razlika - Višak/Manjak- OPĆINE   BUKOVLJE

Klasa  :  400-01/10 -01/27

B.Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina Urbroj: 2178/02-03-10-1

(Višak  prihoda) Bebrina,  23. 11. 2010.  godine

Raspoloživa  sredstva  iz                     Predsjednik  Općinskog  vijeća

prethodnih  godina-  Mijo  Belegić, v.r.

C.Račun  zaduživanja/financiranja
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27. objavljivanja  u “Službenom vjesniku  Brodsko-

posavske županije”, a primjenjuje se od 1. 1. 2011. 

godine.

Na temelju članka 30.Statuta općine Bebrina  

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske  županije “ OPĆINSKO VIJEĆE 

broj 9 /2009), Općinsko vijeće općine Bebrina na OPĆINE BEBRINA

svojoj  12. sjednici   održanoj  15.prosinca     

2010.godine donijelo je Klasa:021-05/10-02/35

Urbroj:2178/02-03-10-1

ODLUKU Bebrina, 15. prosinca  2010. godine

o naknadi rodiljama za rođenje PREDSJEDNIK VIJEĆA

djeteta u 2011.godini Mijo Belegić, v.r.

Članak 1.

Ovom  Odlukom  određuje se naknada 

rodiljama za rođenje djeteta u 2011.godini u iznosu 28.

do 1.000,00 kn neto po djetetu. 

Na temelju članka  37.i članka 39. Zakona  o 

Članak 2. športu  («NN» br. 111/97 i 13/98) i članka 30.Statuta 

općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-

Pravo na naknadu iz članka 1. ove Odluke posavske županije» br. 9/2009.), Općinsko vijeće  

ostvaruju roditelji s prebivalištem na području općine Bebrina  na svojoj 12.sjednici održanoj dana  

općine Bebrina. 15.12.2010.godine donijelo je

PROGRAM

Članak 3. 

javnih potreba u športu općine Bebrina za 

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu 2011.godine

novčane naknade rodilja je dužna imati važeću 

osobnu iskaznicu, rodni list djeteta i uvjerenje o 

prebivalištu. UVODNE NAPOMENE

Temeljem Zakona o športu  («NN» br. 

Članak 4. 111/97 i 13/98) Republika Hrvatska, županije, 

gradovi i općine utvrđuju javne potrebe u športu i za 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplaćuju se njihovo  ostvarivanje osiguravaju financijska 

u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, a sredstva iz svog proračuna u skladu sa Zakonom.

terete Proračun općine Bebrina u 2011.godini. Javne potrebe u športu za koje se sredstva 

osiguravju iz proračuna županije, gradova i općina  

jesu aktivnosti, radovi i djelatnosti  za koje je 

određeno da su lokalnog značaja.

Članak 5.

Na području općine Bebrina registrirano je  

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 7 sportskih udruga (klubova),  3 športsko-ribolovne 
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udruge, četiti stolnoteniska kluba:, Stupničkim Financiraju se sljedeće manifestacije:

Kutima , Šumeću  i dva u Kaniži koji  ulaze u 

program javnih potreba u športu općine Bebrina za -općinski turnir u šahu
2011.godinu. -tradicionalna utakmica između “A” i “B” 

reprezentacije općine na uskrsni ponedjeljak
Športske udruge koje se bave športskom -općinska nogometna liga u kojoj sudjeluju NK s 

djelatnošću su: područja općine Bebrina

-NK “OPĆINE BEBRINA” VETERANI 
Nogometni klubovi:

-prijevozni troškovi NK “ŠOKADIJA” Šumeće na 
NK “MLADOST” Banovci

tradicionalne susrete “Šokadijadu”
NK “BONK” Bebrina

-dotacija za rad športsko-ribolovnih udruga: ŠRU 
NK “POSAVAC” Kaniža

“KEČIGA” Dubočac, “SUNČAR” Bebrina i  
NK “GRANIČAR” Stupnički Kuti

“ČIKOV” Šumeće.
NK “ŠOKADIJA” Šumeće

- rad Stolnoteniskih  klubova 
NK “GAJ” Zbjeg

- rad  Udruge žena koje se bave aerobikom             NK “OPĆINE BEBRINA” VETERANI 

U Proračunu općine predviđeno je 13.000,00 Športsko-ribolovnom djelatnošću bave se tri  
kuna na ime ostalih izdataka u športu.športsko-ribolovne udruge: ŠRU “KEČIGA” 

Dubočac,  “ČIKOV” Šumeće,  “SUNČAR” Bebrina.
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BEBRINAStolnoteniski klubovi  djeluju u Stupničkim 

Kutima, Šumeću,  Kaniži.
Klasa:021-05/10-02/34

Urbroj:2178/02-03-10-1

Bebrina, 15.prosinca 2010.godinePROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 

OPĆINE BEBRINA ZA 2010.GODINU
PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.1. Prijenosna sredstva  športskim klubovima 

za 2011.godinu

U  Proračunu  općine Bebrina izdvojeno je 

85.000,00 kn na ime prijenosnih sredstava 

(transfera)  športskim klubovima i organizacijama 

koje djeluju na području općine Bebrina.

D o t a c i j a  n o g o m e t n i m  k l u b o v i m a  

predviđena je u iznosu od 72.000,00 kn, tako da će 

svaki  NK dobiti  iznos  od   12.000,00 kn tijekom 

godine (6 NK x 12.000,00 kn) 

2. Ostali izdaci u športu

Općina podupire i sufinancira športska natjecanja  i 

manifestacije u športu  koje se održavaju  na njenom 

području, a u oranizaciji su  športskih klubova, 
29.Općinskog športskog saveza  i ustanova u športu.
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              115.000,00 kn

- potpore Udruzi slijepih Brodsko-posavske 

Na temelju članka  19. Zakona o lokalnoj i županije   1.000,00 kn 

područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne - potpora za O.Š. Milan Amruš Slavonski 

novine” 33/2000)  i članka 30. Statuta općine Brod   2.000,00 kn 

Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske - naknada rodiljama za  novoronđenčad

županije” broj 9 /2009), Općinsko vijeće općine             45.000,00 kn 

Bebrina na 12. sjednici održanoj  15.prosinca - potpore za Crveni križ           10.000,00 kn

2010.godine, donosi

PROGRAM Članak 3.

javnih  potreba u socijanoj skrbi Sredstva iz članka 2. doznačivat će se na 

na području općine Bebrina u 2011.godini temelju zaključka općinskog načelnika, a temeljm 

zamolbi pojedinaca i l i  udruge, sukladno 

financijskim mogućnostima Proračuna. 

Članak 1.

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Članak 4.

na području općine Bebrina  u 2011.godini  (u 

daljnjem tekstu:Program)  osigurava se zaštita i Za osobe koje ostvaruju pravo na pomoć za 

pomaganje osoba koje su  ugrožene, nemoćne ili podmirenje troškova stanovanja (podrazumijevaju 

druge osobe koje same ili uz pomoć članova obitelji se troškovi električne energije, vode, odvoza smeća, 

ne mogu zadovoljiti svoje potrebe, zbog nepovoljnih komunalne naknade, ogrjeva i drugih troškova), 

osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih pomoći iz ove točke socijalnog programa  podmiruju 

okolnosti. se plaćanjem pojedinačnih računa osobama koje 

Cilj Programa je  podizanje općeg životnog ostvaruju pravo na podmirenje troškova stanovanja. 

standarda građana i njihovih obitelji, osiguravanje 

potrebnih sredstava za život i pružanje usluga 

pojedincima, koji se usljed  društvenih ili prirodnih  Članak 5.

uzroka nalaze  u posebnom stanju potrebe za 

društvenom pomoći. Osobe koje su radno sposobne,a primit će bilo koji 

oblik pomoći temeljem ovog Programa obvezne su 

za primljenu pomoć odraditi određeni posao, a za 

Članak 2. koji će ih obvezati općinski načelnik svojim 

zaključkom. 

Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi 

osigurat će se u Proračunu općine Bebrina u iznosu 

od 235.000,00 kn, a raspoređuju se kako slijedi: Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom !- Sufinanciranje predškolskog odgoja u vrtiću 
donošenja,a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. «Zlatni Cekin» - 3 djece        18.000,00 kn
godine.- jednokratne pomoći        12.000,00 kn

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

      32.000,00 kn

- sufinanciranje troškova prijevoza učenika 
OPĆINSKO VIJEĆE  
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OPĆINE BEBRINA

Na području općine Bebrina  javne potrebe u 

Klasa:550-01/10-01/33 kulturi  ostvarivat će se:

Urbroj:2178/02-03-10-1

Bebrina, 15. prosinca 2010. godine - d je lovan jem udruga u  ku l tu r i ,  t e  

pomaganjem i poticanjem umjetničkog i 

PREDSJEDNIK VIJEĆA kulturnog stvaranja

Mijo Belegić, v.r. - akcijama i manifestacijama u kulturi koje će 

pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog 

života

- investicijskim održavanjem i adaptacijom 

objekata kulture, sakralnih objekata i 

spomenika kulture,

30.

Članak 3.

Na temelju Zakona o financiranju javnih 

potreba u kulturi («NN» br. 27/93) i članka 30.Statuta Udruge u kulturi  koje djeluju na području 

općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko- općine Bebrina su:

posavske županije» br. 9/2009.), Općinsko vijeće  -     Kulturno-umjetničko društvo “POSAVAC” 

općine Bebrina  na svojoj  12.sjednici održanoj dana Kaniža 

15.prosinca  2010.odine donijelo je - Ukrajinsko Kulturno-prosvjetno društvo 

“TARAS ŠEVČENKO” Kaniža
PROGRAM - K u l t u r n o - u m j e t n i č k o  d r u š t v o  

“ŠOKADIJA”  Šumeće
javnih potreba u kulturi općine Bebrina za - Kulturno-umjetničko društvo “ANDRIJ 

2011.godine PELIH” Šumeće

- K u l t u r n o - u m j e t n i č k o  d r u š t v o  

“GRANIČAR” Stupnički Kuti 
Članak 1.

- Udruga “ZAJEDNICA DOMA I ŠKOLE” 

Općina Bebrina 
UVODNE NAPOMENE

- BEBRINSKA UDRUGA MLADIH “BUM”

 Bebrina
Zakonom o financiranju javnih potreba u 

kulturi («NN» br. 27/93) određeno je da Republika 

Hrvatska, županije, gradovi i općine donose 
Članak 4.

programe  javnih potreba u kulturi, te za njihovo  

ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva iz svog 
Manifestacije u kulturi koje se održavaju na 

proračuna.
području općine Bebrina su:

Program javnih potreba u kulturi  na 

općinskoj razini donosi predstavničko tijelo općine  
-Tradicionalni festival “Inati se Slavonijo” koji se 

na prijedlog općinskog načelnika. 
o d r ž a v a  u   o r g a n i z a c i j i  K U D - a  

Sredstva za financiranje javnih potreba u 
“ŠOKADIJA” u  Šumeću

kulturi  na općinskoj razini osiguravaju se u 
-Tradicionalni ukrajinski bal koji se održava  u  proračunima općine.

organizaciji KUD-a “ANDRIJ PELIH” u  

Šumeću

-ODRŽAVANJE LITERARNO-DRAMSKE Članak 2.
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VEČERI POSVEĆENE Tarasu Ševčenku  

koji se održava u  organizaciji UKPD-a  Ovaj Program stupa na snagu danom 

“TARAS ŠEVČENKO” u  Kaniži donošenja,a primjenjuje se od 1.si ječnja 

2011.godine.-“ Kolo na Matniku za Grgurevo” koji organizira  

KUD “POSAVAC” Kaniža 
OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE BEBRINAU  Proračunu  općine Bebrina izdvojeno je 

50.000,00 kn na ime prijenosnih sredstava  
Klasa:021-05/10-02/32(transfera)  KUD-ovima i Udrugama, a ova sredstva 
Urbroj:2178/02-03-10-1bit će raspoređena shodno potrebama i aktivnostima 
Bebrina, 15. prosinca 2010.godineovih udruga.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.Članak 5.

U održavanje i adaptaciju sakralnih objekata  

na području općine Bebrina izdvajaju se sredstva u 

iznosu od 80.000.00 kn.

Sakralni objekti koji postoje na području 
31.općine Bebrina su vlasništvo Župnih zajednica kojih 

na području općine Bebrina ima pet i to:

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. , a u svezi - RKT Župa Svete Marije Magdalene Bebrina 
sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o komunalnom (crkva Sv. Marije Magdalene u Bebrini, 
gospodarstvu (“NN” broj 26/03.- pročišćeni tekst, filijalna crkva Preobraženja Gospodnjeg u 
82/04, 110/04), te članka 30. Statuta općine Bebrina  Banovcima, filijalna crkva Sv. Katarine u 
(“Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije, broj Stupničkim Kutima ) 
9/2009), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj - RKT župa  Sv. Mihaela Arkanđela u 
12.  sjednici održanoj 15.prosinca     2010.godine, Dubočcu  (crkva Dubočac)
donijelo je- RKT župa  Sv. Grgura pape u Kaniži (crkva 

Kaniža)
PROGRAM

- RKT župa Pohođenja BDM (crkva Šumeće)
održavanja  komunalne  infrastrukture 

- Grkokatolička župa   u Kaniži (crkva 
za 2011. godinu

Presvete Bogorodice u Kaniži i crkva Velike 

Gospe u Šumeću)

Članak 1.

Programom održavanja komunalne 
Sakralni objekti  u Bebrini i Dubočcu  su pod 

infrastrukture određuje se održavanje komunalne 
zaštitom Ministarstva kulture RH, i pripadaju  u 

infrastrukture na području općine Bebrina za 
nepokretno kulturno dobro, te i Ministarstvo kulture 

komunalne djelatnosti:
sudjeluje pri obnovi navedenih objekata.

I održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

čišćenje javnih površina

II održavanje javnih površina

III održavanje nerazvrstanih cesta

IV održavanje groblja

V javna rasvjeta
Članak 6.

Programom iz stavka 1. ovog članka 
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utvrđuje se: ukupnom iznosu od 10.000,00 kn a financirat će

 se iz sredstava komunalnog doprinosa.- opis i opseg poslova održavanja s procjenom 

pojedinih troškova, po djelatnostima
-- Održavanje  i  nasipanje tucanikom - iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
nerazvrstanih cesta  ostvarivanje programa, s naznakom izvora 
      - Kaniža  Savska ulica, Maroičin sokakfinanciranja.
     - Dubočac-  cesta na nasipu,

     - Zbjeg  drugi red kuća, 

     - Stupnički Kuti  kraj selaČlanak 2.

- čišćenje snijega u zimskom periodu  na Općinsko vijeće za svaku kalendarsku 
nerazvrstanim cestama u  svim naseljima općine godinu u skladu s predvidivim sredstvima  i izvorima 

financiranja donosi Program održavanja komunalne 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. 
ukupnom iznosu od 100.000,00 kn a financirat će se Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno  
iz sredstava komunalne naknade, komunalnog članka 1. ovog Programa.
doprinosa i iz poreznih prihoda.

- Održavanje grobljaČlanak 3.
- održavanje mjesnih groblja      10.000,00 kn

Financiranje: iz sredstava komunalnog doprinosa.U 2011.godini održavanje komunalne 
 infrastrukture  iz članka 1. ovog  Programa u općini 
- Javna rasvjetaBebrina  obuhvaća:
-  troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki

i rasvjetna tijela 20.000,00 kn- Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
- troškovi potrošnje električne energiječišćenje javnih površina:

za osvjetljavanje ulica 150.000,00 kn - košnja dječijih igrališta  - tri puta godišnje
Financiranje: sredstvima komunalne naknade

- čišćenje ispred svih društvenih domova  pet 

puta godišnje

- košnja trave na javnoj površini ispred 
Članak 4.

napuštenih kuća  tri puta godišnje

- održavanje i uređenje parkova 
Ovaj Program stupa na snagu   danom 

- Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 
objavljivanja u  “Službenom vjesniku Brodsko-

ukupnom iznosu od 10.000,00 kn a 
posavske županije”.

financirat će

- se iz sredstava komunalne naknade. OPĆINSKO VIJEĆE 
-Održavanje javnih površina OPĆINE BEBRINA

Pod održavanjem javnih zelenih površina Klasa:021-05/10-02/31
naročito se razumijeva održavanje zelenih površina, Urbroj:2178/02-03-10-01
pješačkih staza, parkova, dječjih igrališta, te dijelovi Bebrina, 15. prosinca 2010. godine
javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti  

dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema PREDSJEDNIK VIJEĆA
posebnom zakonu. Mijo Belegić, v.r.

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u 32.
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U 2011.godini gradnja komunalne 

Na temel ju č lanka 30 .  Zakona o infrastrukture iz članka 2. ovog Programa obuhvaća 

komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03.- sljedeće:

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04), te članka     30. 

Statuta općine Bebrina  (“Službeni vjesnik Brodsko- 1. Javna rasvjeta 

posavske županije, broj 9/2009), Općinsko vijeće -izgradnja mreže javne rasvjete (projektna 
općine Bebrina na svojoj 12. sjednici održanoj 15.12. dokumentacija)
2010.godine, donijelo je -( B e b r i n a ,  K a n i ž a ,  Š u m e ć e ,  Z b j e g )

40.000,00 kn
PROGRAM 

Sredstva za financiranje  građenja objekata osigurat 
gradnje objekata i uređaja komunalne će se iz komunalnog doprinosa, naknade za 

infrastrukture za 2011.godinu koncesiju i  Proračuna općine 

2. Nerazvrstane ceste
Članak 1.

-sufinanciranje izgradnje  ceste prema gospodarskoj 
Programom gradnje objekata i uređaja zoni u Šumeću  300.000,00 kn   (S 

komunalne infrastrukture utvrđuje se gradnja Ministarstvom regionalnog razvoja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za šumarstva i vodnoga gospodarstva  - iz 
2011.godinu na području općine Bebrina. sredstava EIB II  potpisan je  sporazum o 

Programom iz stavka 1. ovog članka  sufinanciranju izgradnje ceste, naš udio je  u 
utvrđuje se: navedenom iznosu)
- opis poslova s procjenom troškova za -izgradnja staze na groblju Banovci    - 50.000,00 kn
gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku 

opreme, Sredstva za financiranje  građenja objekata osigurat 
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za će se iz komunalnog doprinosa, i namjenskih prihoda 
ostvarivanje programa s naznakom izvora Proračuna općine Bebrina.
financiranja po djelatnostima.

3. Produžetak vodovodne mreže 
Članak 2.

- produžetak vodovodne mreže u naseljima 
Općinsko vijeće za svaku kalendarsku 

Kaniža, Šumeće, Stupnički Kuti, 
godinu u skladu s predvidivim sredstvima  i izvorima 

financiranja donosi Program gradnje objekata i 
 Sredstva za financiranje  građenja objekata osigurat 

uređaja komunalne infrastrukture i to:
će se iz komunalne naknade, naknade  za koncesije i 

poreznih prihoda  općine Bebrina.
- Javnu rasvjetu.

- Nerazvrstane ceste

- Produžetak vodovodne mreže 

Članak 4.
Članak 3.
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Ovaj Program stupa na snagu   osmog dana Bebrina, 15. prosinca 2010. godine

od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije”, a primjenjivat će se od PREDSJEDNIK VIJEĆA

1. 1.2011.godine Mijo Belegić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BEBRINA

Klasa: 021-05/10-02/30

Urbroj:2178/02-03-10-1
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37. II.

P r e d m e t  k o n c e s i j e :  O b a v l j a n j e  

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama dimnjačarskih poslova na području općine Brodski 

(«Narodne novine» broj 125/08) i članka 85. i 86. Stupnik.

Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 

110/07, 125/08), i članka 30. Statuta općine Brodski 

Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske III.

županije” broj 08/09), Općinsko vijeće općine 

Brodski Stupnik, na 12. sjednici održanoj dana 15. Poziv za prikupljanje ponuda  objavljen je  u   

studenog 2010. godine  donijelo je «Narodnim novinama» broj 108/10 od 15. rujna 

  2010.godine.

ODLUKU

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja IV.

za dodjelu koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova Rok trajanja koncesije: 5 godina, a vrijeme 

 na području općine Brodski Stupnik počinje teći danom potpisivanja Ugovora o 

koncesiji.

I.

V.

Javni naručitelj općina Brodski Stupnik, 

Stjepana Radića 117 35253 Brodski Stupnik, Naknada za koncesiju: godišnja naknada za 

MB:2558343, OIB:92052545477, tel/fax:035/427- koncesiju iznosi 1.150,00  kuna,  a podmiruje se 

137, proveo je postupak za dodjelu koncesije za jednokratno za tekuću godinu koncesije do 30. 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području prosinca tekuće godine.

općine Brodski Stupnik.

OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK
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VI. broj 20/04), odredbi Ugovora o koncesiji i pravila 

struke.

Ukupno je zaprimljena jedna ponuda - 

OBITELJSKO GOSPODARSTVO BRKLJAČA, 

vl. Vid Brkljača, Zbjeg 97,   MBO:92432263. O b r a z l o ž e n j e 

Općina Brodski Stupnik je temeljem Odluke 

VII. Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja radi 

prikupljanja ponuda i Odluke o imenovanju 

Budući da je ponuda  OBITELJSKOG Povjerenstva za provedbu koncesije, provela 

GOSPODARSTVA BRKLJAČA, vl. Vid Brkljača, postupak davanja koncesije prema članku 16. st. 2. 

Zbjeg 97,   MBO:92432263 bila jedina ponuda, a ista Zakona o koncesijama s početnim iznosom naknade 

odgovara uvjetima natječaja, donosi se Odluka o od 1.000,00 kuna.    

odabiru  najpovoljnije  ponude  navedenog  Prema objavljenoj Obavijesti o davanju 

ponuditelja, s  iznosom godišnje koncesijske koncesije u Narodnim novinama 108/10 od 

naknade od 1.150,00  kn 15.09.2010. pristigla je samo jedna ponuda.

(slovima:tisućustopedesetkuna). Obzirom da je pristigla ponuda ocjenjena 

kao prihvatljiva s ponuđenom naknadom za 

koncesiju u iznosu od 1.150,00 kuna, te je sukladno 

VIII. navedenom utvrđeno da ispunjava  sve kriterije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području 

Na temelju ove Odluke, općinski načelnik općine Brodski Stupnik.

sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o Na prijedloga Stručnog povjerenstva, 

koncesiji i to u roku 10 dana od dana konačnosti ove odlučeno je kao u izreci ove Odluke.     

Odluke o odabiru.        

Rok mirovanja se ne primjenjuje jer je u 

postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je Pouka o pravnom lijeku:

ponuda ujedno i odabrana.  

Na ovu Odluku, nezadovoljna strana može, pod 

uvjetima utvrđenim Zakonom o javnoj nabavi, 

XI. izjaviti žalbu u roku od 10 dana od dana njenog 

primitka. Žalba se izjavljuje  Državnoj komisiji za 

Cijenu za pruženu uslugu korisnik koncesije kontrolu postupaka javne nabave, a predaje 

naplaćuje od korisnika usluge po cijenama koje su naručitelju u pisanom obliku izravno ili 

navedene  u cjeniku usluga, koji je sastavni dio preporučenom pošiljkom. Žalitelj je dužan 

ponude dostavljene na natječaj. istodobno jedan primjerak žalbe na isti način 

podnijeti Državnoj komisiju za kontrolu postupaka 

Cijene usluga prihvaćene su po ponudbenom javne nabave. 

cjeniku usluga, te ih koncesionar ne može mijenjati  

bez suglasnosti Općinskog vijeća. Klasa:363-01/10-01/52

Urbroj:2178/01-02-10-9

Brodski Stupnik, 15. studenoga  2010. godine 

XII.

PREDSJEDNIK 

Koncesionar je obvezan pridržavati se OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluke o organizaciji i obavljanju  dimnjačarskih      Nikola Medved, v.r. 

poslova na području općine Brodski Stupnik 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»  
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38. 39.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i Na temelju članka 30. Statuta općine 

spašavanju («N.N.» broj 174/04, 79/07 i 38/09  ), te  Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-

Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih posavske županije» broj 08/09), Općinsko vijeće 

snaga zaštite i spašavanja («N.N.» broj 40/08 i 44/08) općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici 

i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik održanoj 15. studenoga 2010.godine, donijelo je 

(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 

broj 08/09), Općinsko vijeće općine Brodski O D L U K U 

Stupnik na svojoj 12. sjednici održanoj 15. studenog 

2010. godine, donosi  o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)  

izrada projektne dokumentacije i izgradnja 

O D L U K U objekta lovačke kuće u Brodskom Stupniku 

o zamjeni člana Stožera zaštite i spašavanja  

općine Brodski Stupnik I.

Općinsko vijeće prihvaća investiciju 

I. (kapi ta lnog pro jekta)   iz radu pro jektne 

dokumentacije i izgradnju objekta lovačke kuće u 

U točki II. Odluke o imenovanju članova Brodskom Stupniku  na k.č. broj 2449 k.o. Brodski 

Stožera zaštite i spašavanja općine Brodski Stupnik Stupnik u skladu s dinamikom osiguranih sredstava.

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 

broj 8/09) u Stožer zaštite i spašavanja općine 

Brodski Stupnik ispred  Područnog ureda za zaštitu i II. 

spašavanje umjesto  Jadranke Ćorluke, imenuje se 

Željko Valešić. Sredstva za izradu projektne dokumentacije 

i izgradnju objekta lovačke kuće osigurat će se iz 

Proračuna općine, pomoći Županije i drugih izvora .  

II.

OPĆINSKO VIJEĆE

Ova Odluka stupa na snagu danom OPĆINE BRODSKI STUPNIK

donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». Klasa: 360-01/10-01/4

Urbroj: 2178/03-02-10-1

OPĆINSKO VIJEĆE Brodski Stupnik, 15. studenoga 2010.godine

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

 Općinsko vijeće

Klasa:511-11/10-01/6 predsjednik

Urbroj:2178/03-01-10-2  Nikola Medeved, v.r.

Brodski Stupnik, 15. studenoga 2010. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Nikola Medved, v.r.
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40. 41.

Na temelju članka 30. Statuta općine Na temelju članak 30. Statuta općine 

Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko- Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije” broj 8/09) Općinsko vijeće posavske županije” broj 08/09), Općinsko vijeće 

općine Brodski Stupnik na svojoj 12. sjednici općine Brodski Stupnik na svojoj  12. sjednici 

održanoj 15. studenog 2010. godine, donosi održanoj 15. studenoga 2010. godine, donijelo je

O D L U K U Z A K L J U Č A K  

o imenovanju ovlaštenog predstavnika općine o isplati sredstava za podmirivanje troškova za 

Brodski Stupnik u  Skupštinu Trgovačkog ogrjev u 2010. godini  korisnicima 

društva Vodovod d.o.o. Slavonski Brod koji su ostvarili prava na pomoć za uzdržavanje 

Centra za socijalnu skrb  

I.

I.

Imenuje se načelnik općine Brodski Stupnik 

Petar Lovinčić za ovlaštenog predstavnika općine Korisnicima koji su ostvarili pravo na pomoć 

Brodski Stupnik u Skupštinu Trgovačkog društva za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb isplatit će se 

Vodovod d.o.o. Slavonski Brod. sredstva za podmirivanje troškova za ogrjev u 2010. 

godini u skladu s točkom IV. Odluke o kriterijima,  

mjerilima i načinu financiranja Centra za socijalnu 

II. skrb i pomoć za podmirivanje troškova stanovanja 

korisnika koji se griju na drva u 2010. godini 

Ova Odluka stupa na snagu danom «Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 

donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 2/10)).

Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO  VIJEĆE II.

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Sredstva iz točke I. osigurana su u Proračunu 

Klasa: 940-01/10-01/5 Brodsko-posavske županije, a  doznačit će se na žiro 

Urbroj:2178/03-02-10-6 račun općine Brodski Stupnik, koja će se prema 

Brodski Stupnik, 15. studenoga 2010.g. priloženom spisku doznačiti krajnjim korisnicima.   

Predsjednik OPĆINSKO VIJEĆE

             Nikola Medved, v.r. OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa:550-01/10-01/31

Urbroj:2178/03-02-10-5

Brodski Stupnik, 15.  studenoga  2010.g.

 Predsjednik 

Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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42. III. 

Komunalne usluge čije se obavljanje vrši 

Na temelju članka 43. Zakona o koncesijama davanjem koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi, te 

(«Narodne novine» broj 125/08) i članka 42. Statuta uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za 

općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko- davanje koncesije određeni su Odlukom o 

posavske županije» broj 08/09), općinski načelnik utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju 

općine Brodski Stupnik, donosi davanjem koncesije (''Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije», broj 5/10). 

P  L  A  N 

davanja koncesija za 2010. godinu IV. 

Prema ranije provedenim postupcima 

I. davanja koncesija i važećim ugovorima, prioritetno 

se planira davanje koncesija iz područja komunalnih 

U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog djelatnosti i to onih koje istječu tijekom 2010. 

gospodarstva i važećim ugovorima o obavljanju godine, odnosno koje se novim natječajnim 

k o m u n a l n i h  d j e l a t n o s t i  s  o d r e đ e n i m  postupcima nastavljaju. 

koncesionarima, utvrđuje se Plan davanja koncesija 

za 2010. godinu, kako slijedi: 

V. 

1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih 

poslova  Ovaj Plan dostavlja se Ministarstvu financija 

Broj koncesija: 1 koncesija, RH.

Rok koncesija: 5 godina (2010.- 2015.), 

Početak koncesije: 2010.g.

VI.

    Pravna osnova za davanje koncesija: Zakon 

o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' Ovaj Plan objavit će se u «Službenom 

broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Odluka o vjesniku Brodsko-posavske županije», a primjenjuje 

utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju se od  1. siječnja 2010. godine. 

davanjem koncesije (''Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije», broj 5/10) i Zakon o OPĆINSKI  NAČELNIK  

koncesijama (''Narodne novine'' broj 125/08). OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

Procijenjena godišnja naknada: 1.000,00 kuna. Klasa: 363-01/10-01/62

Urbroj:2178/03-01-10-1

Brodski Stupnik,  28. listopada 2010. 

II. 

N a č e l n i k  

Ovaj Plan davanja koncesija za 2010. godinu u Petar Lovinčić, v.r.

skladu je sa Srednjoročnim (trogodišnjim) planom 

davanja koncesija. 
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43. utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju 

davanjem koncesije (''Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije», broj 5/10) i Zakon o 

koncesijama (''Narodne novine'' broj 125/08). 

Na temelju članka 43. Zakona o koncesijama Procijenjena godišnja naknada: 2.000,00 kn. 

(''Narodne novine'' broj 125/08) i članka 42. Statuta 

općine Brodski Stupnik (''Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije» broj 08/09), općinski načelnik II. 

općine Brodski Stupnik, donosi 

Prema ranije provedenim postupcima 

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN davanja koncesija i važećim ugovorima, prioritetno 

se planira davanje koncesija iz područja komunalnih 

davanja koncesija za razdoblje djelatnosti i to onih koje istječu tijekom 2010., 2011. 

od 2010. -2012. godine i 2012. godine, odnosno koje se novim natječajnim 

postupcima nastavljaju. 

I. 

III. 

U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog 

gospodarstva i važećim ugovorima o obavljanju Komunalne usluge čije se obavljanje vrši 

k o m u n a l n i h  d j e l a t n o s t i  s  o d r e đ e n i m  davanjem koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi, te 

koncesionarima, utvrđuje se Srednjoročni uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za 

(trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od davanje koncesije određeni su Odlukom o 

2010. -2012. godine, kako slijedi: utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju 

davanjem koncesije (''Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije» broj 5/10). 

1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih 

poslova  

IV. 

Broj koncesija: 1 koncesija, 

Rok koncesija: 5 godina (2010.-2015.), Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, 

Pravna osnova za davanje koncesija: Zakon o a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine. 

komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 

26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Odluka o OPĆINSKI NAČELNIK  

utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

davanjem koncesije (''Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije», broj5/10) i Zakon o Klasa: 363-01/10-01/62

koncesijama (''Narodne novine'' broj 125/08). Urbroj: 2178/03-02-10-2

Procijenjena godišnja naknada: 1.000,00 kn. Brodski Stupnik, 28. listopada 2010. godine  

Općinski načelnik 

2. Koncesija za prijevoz pokojnika   Petar Lovinčić, v.r.

Broj koncesija: 1 koncesija, 

Rok koncesija: 5 godina (2011.- 1015.), 

Pravna osnova za davanje koncesija: Zakon o 

komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 

26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Odluka o 
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44. 45.

Na temelju članka 30. Statuta općine        Na temelju članka 12. i 15. Zakona o 

Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko- turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 

posavske županije» broj 08/09), a u svezi sa člankom turizma (“Narodne novine”, broj 152/2008), 

78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («N.N.» Skupština Turističke zajednice općine Brodski 

76/07 i 38/09), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, uz prethodnu suglasnost Ministarstva 

Stupnik na 11. sjednici održanoj 29. rujna 2010. turizma, na sjednici održanoj 13.12.2010.god. 

godine, donosi donijela je  

O D L U K U S T A T U T

o pokretanju postupka izrade izmjene i dopune Turističke zajednice općine Brodski Stupnik 

Prostornog plana uređenja općine Brodski 

Stupnik  

I. OPĆE ODREDBE

I. Članak 1.

U cilju stvaranja prostorno-planskih Turistička zajednica općine Brodski Stupnik 

mogućnosti za proširenjem izgradnje Poslovne zone (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba, čije 

u Brodskom Stupniku, te usklađenja Prostornog su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima 

plana uređenja općine Brodski Stupnik sa Zakonom, ugostiteljstva, turizma i s tim djelatnostima 

pokreće se postupak izrade II. izmjene i dopune neposredno povezanim djelatnostima na području 

Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik. općine Brodski Stupnik.

II. Članak 2.

Zadužuje se općinski načelnik i Upravni Zajednica se smatra osnovanom danom 

odjel da u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju stupanja na snagu ovoga Statuta, a svojstvo pravne 

i gradnji pripremi Prijedlog odluke o izradi II. osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze 

Brodski Stupnik i dostavi Općinskom vijeću. Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim 

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u 

OPĆINSKO VIJEĆE daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa: 350-01/10-01/9 Članak 3.

Urbroj:2178/03-02-10-1

Brodski Stupnik, 29.  rujna  2010. godine   (1) Naziv Zajednice je: "Turistička zajednica 

općine Brodski Stupnik".

Predsjednik 

Općinskog  vijeća (2)  Sjedište Zajednice je : Brodski Stupnik.

 Nikola Medved, v.r.
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Članak 4. Članak 8.

(1) Zajednica ima pečat okruglog oblika, s (1) Rad Zajednice je javan.

nazivom i sjedištem "Turistička zajednica općine 

Brodski Stupnik" promjera 30 mm. (2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje na 

način propisan ovim Statutom.

(2) Žig Zajednice je četvrtastog oblika, 

promjera 40x15 mm, a sadrži sjedište Zajednice 

općine, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i Članak 9.

datuma primitka pismena.

(1) Djelovanje Zajednice temelji se na načelu 

(3) Žig se koristi za svakodnevno poslovanje opće korisnosti.

Zajednice. Svaki pečat i žig imaju redni broj.

(2) Turistička zajednica ne smije obavljati 

(4) O broju pečata i žiga, načinu njihovog gospodarske djelatnosti, osim ako Zakonom nije 

korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo drugačije propisano.

čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Turistička 

zajednica može:

Članak 5. 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  

infrastrukturom danom na upravljanje od 

(1) Zajednica ima znak koji je identičan grbu strane jedinice    lokalne samouprave,

općine Brodski Stupnik. Oblik grba je trokutasto- 2. organizirati manifestacije i priredbe,

srcolikog štita, a sastoji se od jednog polja crvene 3. objavljivati komercijalne oglase na svojim 

boje. U sredini je bijeli-srebreni stup opleten promotivnim materijalima,

zelenom stabljikom vinove loze s udesno i ulijevo 4. prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, 

razvijenim listom i zlatnim grozdom. osim vlastitog promotivnog materijala, 

5. obavljati druge poslove i zadaće od javnog 

 (2) O promjeni sadržaja i oblika znaka odlučuje interesa u funkciji razvoja turizma i 

Turističko vijeće destinacije koje nisu u suprotnosti sa 

Zakonom, drugim propisima i ovim 

(3) O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Statutom.

Turističkog ureda.

(4) Turistička zajednica ne smije imati ulog u 

Članak 6. temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i 

njihova se prava utvrđuju prema visini udjela II.  ZADAĆE ZAJEDNICE

članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju 

za ukupni razvoj turizma. Članak 10.

(1) Zadaće Zajednice su sljedeće:

Članak 7.

1. promoviranje turističke destinacije na razini 

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje grada/općine samostalno i putem udruženog 

stručnih i administrativnih poslova vezanih za oglašavanja,

zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički 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  

ured). infrastrukturom danom na upravljanje od 
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strane grada/općine, kontrole naplate boravišne pristojbe i 

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike stručne obrade podataka,

razvoja turizma na nivou grada/općine, 16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna 

4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu obrada podataka o turističkom prometu na 

koordinaciju javnog i privatnog sektora, području grada/općine,

5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje 17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i 

ekonomskih i društvenih koristi i koristi za odjavi boravka turista u cilju suradnje s 

okoliš, nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru 

6. izrada strateških i razvojnih planova turizma nad obračunom, naplatom i uplatom 

na nivou općine ili grada, boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom 

7. poticanje i sudjelovanje u uređenju turista,

grada/općine u cilju unapređenja uvjeta 18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima 

boravka turista, osim izgradnje komunalne obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, 

infrastrukture, očuvanju i unapređenju prirodnih i 

8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, društvenih vrijednosti prostora u cilju 

prikupljanje i ažuriranje podataka o razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i 

t u r i s t i čko j  ponud i ,  smješ t a jn im i  učincima turizma, te svojih članova, 

ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, odnosno njihovih zaposlenika u cilju 

sportskim i drugim manifestacijama), podizanja kvalitete usluga,

radnom vremenu zdravstvenih ustanova, 19. organizacija, provođenje i nadzor svih radnji 

banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih p r o m o c i j e  t u r i s t i č k o g  p r o i z v o d a  

informacija potrebnih za boravak i grada/općine sukladno smjernicama 

putovanje turista, Skupštine Zajednice, godišnjem programu 

9. izdavanje turističkih promotivnih materijala rada i financijskom planu Zajednice,

10. obavljanje informativnih poslova u svezi s 20. ustrojavanje jedinstvenog turističkog 

turističkom ponudom, informacijskog sustava, sustava prijave i 

11. poticanje i organiziranje kulturnih, odjave turista i statističke obrade, 

zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih 21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim 

manifestacija koje pridonose obogaćivanju Zakonom ili drugim propisom.

turističke ponude,

12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji (2) Zajednice sudjeluju u provedbi programa i 

su neposredno ili posredno uključeni u akcijama Turističke zajednice Županije od 

turis t ički promet radi zajedničkog zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s 

dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike područja   Županije.

razvoja turizma i obogaćivanja turističke 

ponude, (3) Zajednica grada/općine može na temelju 

13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske 

u cilju očuvanja turističkog prostora, turističke zajednice, biti član međunarodnih 

unapređivanja turističkog okružja i zaštite turističkih organizacija.

čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne 

baštine, 

14. poticanje, unapređivanje i promicanje III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA 

specif ičnih pr i rodnih i  društvenih PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

vrijednosti koje grad/općinu čine turistički 

prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo Članak 11.

gospodarsko korištenje,

15. vođenje jedinstvenog popisa turista za (1) Zajednica ima obvezatne i počasne članove.

područje grada/općine, poglavito radi (2) Osim članova iz stavka 1. ovoga članka 
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Zajednica može imati i dragovoljne članove. 2. Počasni članovi

Članak 14.

1. Obvezatni članovi (1) Počasnim članom Zajednice mogu biti 

imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno 

Članak 12. zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području 

Zajednica.

(1) Obvezatni članovi Zajednice su sve domaće 

pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice (2) Odluku o imenovanju počasnog člana 

imaju svoje sjedište ili podružnice, pogon, filijalu i Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog 

sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje Turističkog vijeća.

ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih i 

turističkih, te s turizmom neposredno povezanih (3) Počasni članovi Zajednice ne mogu birati 

djelatnosti. niti biti birani u tijela Zajednice.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju (4) Počasni članovi mogu sudjelovati u radu 

se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih sjednice Skupštine Zajednice i skupovima što ih 

fizičkih i pravnih osoba, koje imaju sjedište u organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

turističkom mjestu.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovoga 3. Dragovoljni članovi

članka postaju obvezatni članovi Zajednice danom 

osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja Članak 15.

djelatnosti pravne i fizičke osobe na području 

Zajednice. (1)  Kao dragovoljni članovi u Zajednicu se 

mogu učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu 

obvezatni članovi Zajednice sukladno članku 13. 

Članak 13. ovog Statuta.

(1) Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: (2) O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovog članka 

prestankom rada Zajednice; prestankom pravne ili odlučuje Skupština Zajednice.

smrću fizičke osobe, te djelomičnim ili potpunim 

gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe; (3) Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje 

prestankom poslovne jedinice; promjenom sjedišta; istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest 

prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem mjeseci ili isključenjem

ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili 

obavljanjem s turizmom neposredno povezanih (4) Dragovoljni član Zajednice može biti 

djelatnosti. isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi 

ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice 

(2) Na prestanak obvezatnog članstva u ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

Turističkoj zajednici ne utječe privremena obustava 

djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti. (5) Odluku o isključenju dragovoljnog člana 

donosi Skupština Zajednice
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4. Prava, obveze i odgovornosti članova ti jela i o materijalno-financijskom 

Zajednice poslovanju,

- sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama 

Članak 16. koje ona organizira,

- provode odluke i zaključke što ih donose 

(1) Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) tijela Zajednice,

imaju prava, obveze i odgovornosti da: - zastupaju dogovorene stavove Zajednice u 

Turističkoj zajednici  Županije,

- oni ili njihovi predstavnici biraju i budu - razvijaju međusobnu odgovornost za 

birani u tijela Zajednice, provođenje zadataka Zajednice,

- upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u - daju podatke i izvješća potrebna za 

radu Zajednice, izvršavanje zadaća Zajednice,

- daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i - pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, 

promicanje turizma na području  Zajednice, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

- daju prijedloge i primjedbe na rad tijela 

Zajednice, (2) Počasni članovi Zajednice imaju osobita 

- predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga prava iz stavka 1. alineje 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14 i 15, 

Zajednice radi zauzimanja stavova i daju ovoga članka.

prijedloge za njihovo rješavanje,

- predlažu i usklađuju svoje međusobne IV.  TIJELA ZAJEDNICE

odnose u zajedničke interese radi postizanja 

ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i Članak 17.

ovim Statutom,

- predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim Tijela Zajednice su:

akcijama u cilju očuvanja turističkog 

prostora, unapređivanja turističkog okružja i 1. Skupština

zaštite čovjekovog okoliša na području 2. Turističko vijeće

Zajednice, 3. Nadzorni odbor

- predlažu pomaganje razvoja turizma i u 4. Predsjednik zajednice

mjestima na području Zajednice koja nisu 

turistički razvijena,

- razmjenjuju u Zajednici informacije, 1. Skupština Zajednice

obavljaju konzultacije i organiziraju 

sastanke, Članak 18.

- putem Zajednice ostvaruju suradnju s 

nadležnim tijelima lokalne samouprave i (1) Skupština Zajednice je najviše tijelo 

uprave na pitanjima rješavanje poremećaja u upravljanja u Zajednici.

turizmu i većih problema u ostvarivanju 

gospodarskih interesa u djelatnostima (2) Skupštinu Zajednice čine predstavnici  

ugostiteljstva i s tim djelatnostima fizičkih i pravnih osoba, članova Zajednice, s 

neposredno povezanih djelatnosti, područja grada/općine, razmjerno visini udjela 

- daju inicijative za donošenje mjera i propisa pojedinog člana u prihodu Zajednice, i to tako da:

iz područja turizma,

- koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima - članovi Zajednice s područja djelovanja 

iz djelokruga Zajednice, Zajednice koji sudjeluju s najmanje 1% u 

- predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih ukupnom prihodu Zajednice imaju jednog 

općih akata, predstavnika u Skupštini Zajednice,

- budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih - članovi Zajednice koji sudjeluju s više od 3% 
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u ukupnom prihodu Zajednice imaju dva (8) Promjenu iz stavka 4. ovog članka utvrđuje 

predstavnika, Skupština istodobno s donošenjem godišnjeg 

 - članovi Zajednice koji sudjeluju s više od 5% financijskog izvješća.

u ukupnom prihodu Zajednice imaju tri 

predstavnika. (9) Članovi, odnosno predstavnici članova 

Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu 

(3) Članove Zajednice koji sudjeluju u osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

ukupnom prihodu Zajednice ispod 1%  predstavljat 

će po jedan predstavnik unutar svake pojedine 

grupacije, i to: Članak 19.

– članove Zajednice koji ostvaruju prihod (1) Skupština Zajednice:

obavljanjem ugostiteljske djelatnosti 

predstavljat će  predstavnik s najvećim 1. donosi Statut Zajednice,

udjelom u prihodu Zajednice unutar ove  2. donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima 

grupacije,   i dužnostima, te načinu poslovanja,

– članove Zajednice koji obavljaju turističku 3. odlučuje o izboru i razrješenju članova 

djelatnost predstavljat će predstavnik s Turističkog vijeća,

najvećim udjelom u prihodu Zajednice 4. odlučuje o izboru i razrješenju članova 

unutar ove grupacije, Nadzornog odbora,

– članove Zajednice koji ostvaruju prihod u 5. donosi godišnji program rada Zajednice,

djelatnostima s turizmom neposredno 6. donosi f inancijski plan i godišnje 

povezanim predstavljat će predstavnik s financijsko izvješće Zajednice,

najvećim udjelom u prihodu Zajednice 7. odlučuje o zahtjevima za dragovoljno 

unutar ove grupacije.  članstvo,

     8. imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog 

(4) Ukoliko predstavnici iz stavka 3. ovog vijeća počasne članove Zajednice,

članka odbiju predstavljati članove svoje grupacije u 9. donosi odluku o osnivanju i ustroju 

Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju Turističkog ureda,

predstavljat će član koji po udjelu u prihodu 10. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne 

Zajednice slijedi iza predstavnika s najvećim članove Zajednice,

udjelom, i tako redom.   11. bira predstavnike Zajednice u Skupštinu 

Turističke zajednice  Županije,

(5) Jedan član Zajednice  može imati 12. donosi Poslovnik o radu Skupštine 

maksimalno 40% predstavnika u Skupštini. Zajednice,

13. daje nadležnim tijelima inicijative za 

(6) Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 2. i 3. donošenje zakona i drugih propisa,

ovog članka računaju se  članarina i 25% boravišne 14. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim 

pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici u godini pitanjima koja proizlaze iz zadaća 

koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Zajednica, predlaže mjere i poduzima radnje 

Skupštinu Zajednice. za njihovo izvršavanje,

15. donosi odluku o osnivanju i ustroju 

(7) Ako  tijekom mandata dođe do promjene podružnice Zajednice,

udjela u prihodima za više od 10 %, broj predstavnika  16. prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o 

članova Skupštine iznova će se utvrditi prema stavku drugim pitanjima kada je to  predviđeno 

2. ovog članka. propisima i ovim Statutom.
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Članak 20. (4) Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne 

sjednice dužan je predložiti dnevni red 

(1) Mandat članova Skupštine Zajednice traje Skupštine Zajednice.

četiri godine.

(5) Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka 

(2) Članu Skupštine Zajednice može prestati predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu 

mandat i prije isteka vremena na koje je primljen: Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati 

Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20 % članova 

- opozivom od strane člana Zajednice čiji je Skupštine.

predstavnik,

- prestankom rada kod člana Zajednice čiji je 

predstavnik,

- na osobni zahtjev. Članak 23.

(3) Skupština Zajednice može predložiti članu (1) Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje 

Zajednice da opozove svog predstavnika, ako svoju ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog 

dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice broja članova Skupštine Zajednice.

ili je uopće ne obavlja.

(2) Skupština Zajednice donosi odluke većinom 

(4) Novoizabranom članu Skupštine mandat glasova nazočnih članova Skupštine, ako za 

traje do isteka vremena na koji je bio izabran član pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije 

Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od odredeno.

načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

(3) Način sazivanja i vođenja sjednice 

Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za 

Članak 21. održavanje sjednice Skupštine uređuje se 

Poslovnikom.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje 

Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka 

mandata Skupštine Zajednice 2. Turističko vijeće

Članak 24.

Članak 22.

(1) Turističko vijeće je izvršno je tijelo 

(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  Skupštine Zajednice.

sjednicama.

(2) Turističko vijeće odgovorno je Skupštini 

(2) Redovna sjednica održava se dva puta Zajednice.

godišnje.

(3)  Izvanredna sjednica saziva se u slučaju: Članak 25.

- izbora članova Turističkog vijeća ili (1) Turističko vijeće Zajednice:

Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji 

za više od 1/4, 1. provodi odluke i zaključke Skupštine 

- na zatjev Nadzornog odbora, Turističkog Zajednice,

vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, 2. predlaže Skupštini godišnji program rada i 

direktora Turističkog ureda. financijski plan,
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3. predlaže Skupštini godišnje financijsko (2)  Predsjednik Zajednice je predsjednik 

izvješće, Turističkog vijeća.

4. upravlja imovinom Zajednice sukladno 

Zakonu i ovom Statutu, te sukladno 

programu rada i financijskom planu, Članak 27.

5. donosi opće akte za stručnu službu 

Zajednice, (1) Mandat članova Turističkog vijeća traje 

6. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog četiri godine.

izmjena Statuta,

7. priprema prijedloge i daje mišljenja o (2) Članu Turističkog vijeća može prestati 

pitanjima o kojima odlučuje Skupština, mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

8. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, 

adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u - razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,

skladu s financijskim planom, - na osobni zahtjev.

9. imenuje direktora Turističkog ureda na 

temelju javnog natječaja, te ga razrješava, (3) Član Turističkog vijeća može se opozvati 

10. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i 

Zajednice i raspolaganje financijskim ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine 

sredstvima Zajednice, Zajednice i Turističkog vijeća.

11. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u 

slučaju spriječenosti direktora,

12. donosi  Poslovnik o svom radu, (4) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je 

13. donosi opće akte koje ne donosi Skupština mandat prestao na temelju prethodnog stavka, 

Zajednice, nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka 

14. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o mandata na koji je izabran prethodnik.

njegovom radu i radu Turističkog ureda, te 

obavezno donosi odluku o prihvaćanju ili 

neprihvaćanju navedenog izvješća, Članak 28.

15. potiče suradnju s drugim turističkim 

zajednicama i drugim pravnim i fizičkim (1) Turističko vijeće radi na sjednicama.

osobama koje su neposredno ili posredno 

uključene u turistički promet, (2) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava 

16. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o sjednici Turističkog vijeća.

turističkim zajednicama i promicanju 

hrvatskog turizma i ovim Statutom. (3) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti 

predsjednika, s jednici Turist ičkog vi jeća 

predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi 

predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara 

Članak 26. predsjedniku Zajednice.

(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  

predsjednika i osam članova koje bira Skupština Članak 29.

Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći 

računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (1) Turističko vijeće može pravovaljano 

(pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i odlučivati ukoliko je na sjednici nazočno više od 

sl.). polovice članova Vijeća.
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(2) Turističko vijeće odlučuje većinom glasova (2) O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor 

nazočnih članova. Zajednice podnosi pisano izvješće Turističkom 

vijeću i Skupštini Zajednice, te Turističkom vijeću 

Članak 30. Turističke zajednice Županije.

(1) Turističko vijeće odluke donosi u pravilu (3) U izvješću iz stavka 2. ovog članka Statuta 

javnim glasovanjem. Nadzorni odbor dužan je posebno navesti: djeluje li 

Zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice, 

(2) Turističko vijeće može odlučiti da se o te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća; jesu li 

određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem. godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u 

skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i 

(3) Način sazivanja i vođenja sjednica Turističkog pokazuju li ispravno stanje; ocjenu o poslovanju i 

vijeća i druga pitanja u svezi održavanje sjednice vođenju poslovanja; da li se program rada i 

Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom. financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, 

te mišljenje i savjete o mogućnostima poboljšanja 

njihove provedbe.

3. Nadzorni odbor

(4) Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. 

Članak 31. ovog članka Statuta najmanje dva puta godišnje.

(1) Nadzorni odbor je nadzorno tijelo 

Zajednice.

Članak 33.

(2) Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga:

(1) Sjednicu Nadzornog odbora saziva i 

1. dva člana koja bira Skupština Zajednice, rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju 

2. jedan član kojeg delegira Turističko vijeće njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Turističke zajednice Županije.

(2) Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati 

(3) Član Nadzornog odbora ne može biti članom ako je sjednici nazočna većina članova Odbora, a 

drugih tijela Zajednice. odluke donosi većinom glasova ukupnog broja 

članova.

(4) Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira 

predsjednika i njegovog zamjenika. (3) Način sazivanja i vođenja sjednica 

Nadzornog odbora i druga pitanja u svezi održavanje 

(5)  Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom sjednica Nadzornog odbora uređuju se Poslovnikom.

radu. 

(4) Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi 

Nadzorni odbor.

Članak 32.

(1) Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslova Zajednice,

2. materijalno i financijsko poslovanje i 

raspolaganje sredstvima Zajednice,

3.  izvršenje i provedbu programa rada i 

financijskog plana Zajednice.
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Članak 34. Članak 36.

(1) Mandat članova Nadzornog odbora traje Predsjednik Zajednice:

četiri godine.

- predstavlja Zajednicu,

(2) Članu Nadzornog odbora može prestati - saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

mandat i prije isteka vremena na koje je izabran: - saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

- opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, - organizira, koordinira i usklađuje rad i 

odnosno delegiralo, aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, 

- na osobni zahtjev. ovim Statutom i programom rada Zajednice,

- brine se o zakonitom i pravodobnom 

(3) Član Nadzornog odbora može se opozvati izvršavanju zadaća Zajednice,

ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u - pokreće i brine se o suradnji Zajednice s 

skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice. drugim turističkim zajednicama i drugim 

tijelima sa zajedničkim interesom,

(4) Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je - brine se o pripremi sjednica Skupštine 

mandat prestao na temelju prethodnog stavka Zajednice i Turističkog vijeća,

nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka - potpisuje odluke i druge akte koje donosi 

mandata na koje je izabran prethodnik. Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

- obavlja i druge poslove utvrđene aktima 

Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

4. Predsjednik Zajednice

Članak 35. Članak 37.

(1) Preds jednik Za jednice preds tav l ja  U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti 

Zajednicu. predsjednika, sjednici Skupštine predsjeda zamjenik 

predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i 

(2) Dužnost predsjednika Zajednice obnaša koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

načelnik.

(3) Predsjednik Zajednice je i predsjednik 5. Radna tijela

Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 38.

(4) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava 

Skupštini Zajednice i saziva  i predsjedava  (1) Skupština Zajednice i Turističko vijeće 

sjednicama Turističkog vijeća. mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna 

tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi 

(5) U trenutku razrješenja načelnika sukladno razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i 

propisu kojim se uređuju jedinice lokalne prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog 

samouprave prestaje njegova dužnost predsjednika djelokruga.

Zajednice, a u navedenom slučaju dužnost 

predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu (2) Skupština Zajednice i Turističko vijeće 

koji regulira izbore načelnika. odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka 

utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana 

za rad toga tijela.
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V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE Članak 42.

ZAJEDNICE

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

Članak 39. - provodi zadatke utvrđene programom rada 

Zajednice,

(1) Za jednicu preds tav l ja  p reds jednik - obavlja stručne i administrativne poslove u 

Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda. svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

- obavlja stručne i administrativne poslove u 

(2) Direktor Turističkog ureda može dati svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela 

pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice,

Zajednice. - 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  

knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće 

(3) Ako se opća punomoć daje osobi koja nije poslove, vodi evidencije i statističke 

zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći podatke utvrđene propisima i aktima 

potrebna je suglasnost Turističkog vijeća. Zajednice,

- izrađuje analize, informacije i druge 

(4) Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se materijale za potrebe tijela Zajednice,

sukladno odredbama zakona kojim se uređuju - daje tijelima Zajednice kao i drugim 

obvezni odnosi. zainteresiranim stručna mišljenja o 

pitanjima iz djelokruga Zajednice,

- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela 

Zajednice.

VI. TURISTIČKI URED

Članak 43.

Članak 40.

(1) Na radne odnose zaposlenih u Turističkom 

(1) Radi obavljanja stručnih i administrativnih uredu primjenjuju se opći propisi o radu, ako 

poslova Zajednice osniva se Turistički ured. Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu (2) Ministar pravilnikom propisuje posebne 

Zajednice. uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja 

jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje 

moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu.

Članak 41.

(3) Direktor Turističkog ureda i radnici na 

(1) Odluku o osnivanju Turističkog ureda stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, 

donosi Skupština Zajednice. osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih 

pravilnikom iz stavka 2. ovog članka Statuta, moraju 

(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 ,  imati položen stručni ispit za rad u Turističkom 

organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta uredu.

Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o 

ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora (4) Stručni ispit polaže se prema ispitnom 

Ureda. programu, a o položenom ispitu izdaje  se uvjerenje.

(5) Ministar pravilnikom propisuje ispitni 

program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i 

način polaganja ispita.

»SLUŽBENI  VJESNIK« Strana:  2611Broj:  25



(6) Iznimno od stavka 3. ovog članka položeni rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u 

stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za 

odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina poslovanje Zajednice.

radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj 

spremi. (2) Direktor je za svoj rad odgovoran 

Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

(7) Osoba iz stavka 3. ovog članka, koja u 

trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete (3) Direktor Turističkog ureda i drugi radnici 

utvrđene propisom iz stavka 2. ovog članka, ali nema zaposleni u Turističkom uredu ne mogu biti 

položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od predsjednicima niti članovima skupštine, turističkog 

dana stupanja na rad položiti stručni ispit. vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke 

zajednice.

(8) Radniku iz stavka 7. ovog članka koji ne 

položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku (4) Direktoru Turističkog ureda nije dopušteno 

posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita. obavljanje ugostiteljske  i  turističke djelatnosti na 

području grada.

Članak 44. (5) Direktor Turističkog ureda ne smije donositi 

odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka 

(1) Turistički ured Zajednice ima direktora. koje utječu na financijski ili drugi interes njegovog 

bračnog druga, djeteta ili roditelja.

(2) Direktora Turističkog ureda na temelju 

javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.

(3) Direktor Turističkog ureda, osim uvjeta (6) Direktor Turističkog ureda ne smije biti član 

propisanih pravilnikom iz stavka 2. članka 44. ovog upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog  društva 

Statuta,  mora ispunjavati i uvjet da mu ili druge pravne osobe koja je član Zajednice.

pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o 

prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna (7) Direktor Turističkog ureda:

mjera zabrane obavljanja poslova iz područja 1. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne 

turizma, dok ta mjera traje.    radnje u ime i za račun Zajednice,

2. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred 

sudovima,  upravnim i drugim državnim 

Članak 45. tijelima, te pravnim osobama za javnim 

ovlastima,

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi 3. organizira i rukovodi radom i poslovanjem 

ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, Turističkog ureda,

natječaj će se ponoviti. 4. provodi odluke Turističkog vijeća,

5. organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

6. u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je 

Članak 46. za poslovanje Zajednice i   zakonitost rada 

Turističkog ureda,

Turističku zajednicu do izbora direktora 7. usklađuje materijalne i druge uvjete rada 

zastupa predsjednik Zajednice. Turističkog ureda i brine se da poslovi i 

zadaću budu na vrijeme i kvalitetno 

obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i 

Članak 47. programom rada Zajednice i njezinih tijela,

8. najmanje jednom godišnje Turističkom 

(1) Direktor Turističkog ureda organizira i vijeću podnosi izvješće o svom radu i radu 
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Turističkog ureda, radu   Turističkog ureda,

9. odlučuje o zapošljavanju djelatnika u 6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o 

Turističkom uredu i raspoređivanju radu direktora i Turističkog ureda. 

djelatnika na određena radna mjesta u skladu 

s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji (2) Prijedlog za pokretanje postupka za 

Turističkog ureda, razrješenje direktora, predsjednik, Skupština ili 

10. upozorava djelatnike Turističkog ureda i Nadzorni odbor moraju podnijeti u slučaju iz stavka 

tijela Zajednice na zakonitost njihovih 1. točka 2.,3., 4., 5. i 6. ovog članka.

odluka,

11. odlučuje o službenom putovanju djelatnika (3) Prije donošenja odluke o razrješenju, 

Zajednice, korištenju osobnih automobila u direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o 

službene svrhe i o korištenju sredstava razlozima za razrješenje.

reprezentacije,

12. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju (4) Odluku o razrješenju direktora Turističkog 

Turističkog ureda, ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.

13. odlučuje o povjeri pojedinih stručnih 

poslova trećim osobama ako ocijeni da je 

potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja VII. TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR

zadataka Zajednice,

14. potp isu je pos lovnu dokumentac i ju Članak 49.

Zajednice,

15. priprema, zajedno s predsjednikom (1) Radi prikupljanja, obrade i raspačavanja 

Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i informacija o radu Zajednice Skupštine Zajednice 

Skupštine Zajednice, može odlukom o osnivanju Turističkog ureda 

16. predlaže mjere za unapređenje organizacije ustrojiti Turističko-informativni centar (u daljnjem 

rada Turističkog ureda, tekstu: TIC) kao užu organizacijsku jedinicu 

17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Turističkog ureda.

aktima Zajednice i odlukama tijela 

Zajednice. (2) TIC nema svojstvo pravne osobe.

Članak 48. Članak 50.

(1) Direktor Turističkog ureda može biti (1) Zadaće TIC-a su:

razriješen: - prikupljanje, obrada i raspačavanje 

1. na osobni zahtjev, informacija u cilju poticanja i promidžbe 

2. ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja turizma na području Zajednice,

svoje dužnosti Zajednica nije mogla vršiti - prikupljanje informacija o turističkim 

svoje zadatke ili je izvršenja tih zadataka bilo potrebama i drugih pojavama u zemlji i 

otežano, inozemstvu od značaja za turizam Zajednice,

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili - informiranje turista o znamenitostima i 

nepravilnog rada ili zbog prekoračenja privlačnostima turist ičkog okružja, 

ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta, spomenicima kulture i dr.,

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili - promocija turističkog proizvoda s područja 

odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili Zajednice,

postupa protivno tim odlukama, - davanje ostalih potrebnih turističkih 

5. ako najmanje jednom godišnje ne podnese informacija,

Turističkom vijeću izvješće o svom radu i - suradnja s tuzemnim  inozemnim 
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informativnim organizacijama, IX. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

- drugi poslovi utvrđeni odlukom o osnivanju 

Centra i drugim aktima Skupštine Zajednice Članak 54.

ili Turističkog vijeća.

(1) Zajednica nastupa u pravnom prometu 

(2) TIC-a radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. samostalno - u svoje ime i za svoj račun.

ovog članka može izdavati biltene ili druge 

periodične publikacije. (2) Za obveze u pravnom prometu Zajednica 

odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 55.

Članak 51. Financijsko-materijalno poslovanje 

Zajednice vodi se po propisima koji uređuju 

(1) Poslove TIC-a vodi i organizira voditelj računovodstvo neprofitnih organizacija.

TIC-a.

(2) Voditelj TIC-a za svoj rad i rad TIC-a Članak 56.

odgovara Turističkom vijeću i direktoru Turističkog 

ureda. Za svaku poslovnu godinu Zajednica 

utvrđuje program rada i financijski plan.

(3) U pogledu pravnog s ta tusa TIC-a 

odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Članak 57.

Članak 52. (1) Prijedlog programa rada i prijedlog 

financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko 

Unutarnja organizacija i ostala pitanja u vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice do 31. 

svezi s radom T1C-a uredit će se općim aktom kojima listopada tekuće godine za sljedeću poslovnu 

se ova pitanja uređuju za Turistički ured. godinu.

(2) Zajednica dostavlja prijedlog programa rada 

VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE i prijedlog financijskog plana za sljedeću poslovnu 

DUŽNOSTI U ZAJEDNICI godinu, u roku iz st. 1 ovog članka, Turističkoj 

zajednici  Županije.

Članak 53.

(1) Svaki član tijela Zajednice osobno je Članak 58.

odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

(1) Godišnji program rada i godišnji financijski 

(2) Svaki član tijela Zajednice odgovoran  je za plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene 

svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za 

Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg njihovo izvršenje.

predstavljaju.

(2) Prijedlog programa rada i financijskog plana 

(3) Direktor Turističkog ureda odgovoran je za Zajednice dostavlja se članovima Skupštine 

zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i Zajednice u roku od 8 dana prije održavanja sjednice 

zadataka koje  mu je utvrdilo Turističko vijeće. na kojoj se isti dokumenti donose.
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Članak 59. (5) Godišnje financijsko izvješće za prethodnu 

godinu donosi Skupština Zajednice do kraja ožujka 

(1) Tijekom godine Zajednica može mijenjati i tekuće godine.

dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski 

plan. (6) Godišnje financijsko izvješće obvezno 

sadržava podatke o izvršenju programom  rada 

(2) Ako tijekom godine dođe do odstupanja pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog 

programa rada i financijskog plana u obujmu većem izvršenja, izdacima za poslovanje Turističkog ureda i 

od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, 

dopune programa rada i financijskog plana.   financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu 

financijskog plana i njegovog ostvarenja s 

(3) Izmjene iz  stavka 2. ovog članka obavljaju obrazloženjem odstupanja, analizu i  ocjenu 

se po postupku koji je propisan za donošenje izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih 

programa rada i godišnjeg financijskog plana. aktivnosti na razvoj turizma. 

Članak 60. Članak 63.

(1) Za izvršenje programa rada i godišnjeg (1) Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih 

financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće. izvora:

1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim 

(2) Naredbodavac za izvršenje financijskog zakonom,

plana je direktor Turističkog ureda. 2. članarine, u skladu s posebnim zakonom,

3. Proračuna grada,

4. od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz 

Članak 61. članka 10. stavak 3. Zakona 

5. od imovine u vlasništvu.

Turističko vijeće dužno je Skupštini 

Zajednice podnijeti financijsko izvješće u roku koje (2) Pored izvora iz stavka 1. ovog članka, 

ono odredi. poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se 

financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju 

njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke 

Članak 62. osobe.

(1) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za (3) Zajednica se, na temelju posebne odluke 

prethodnu godinu  Turističko vijeće podnosi Turističkog vijeća,  može financijski zaduživati u 

Skupštini Zajednice do kraja veljače. cilju realizacije programa rada i financijskog plana, 

ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 

(2) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća u 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

roku iz stavka 1. ovog članka Turističko Vijeće 

podnosi i Nadzornom odboru.

Članak 64.

(3) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća 

mora se staviti na uvid članovima Skupštine (1) Domaće i strane pravne i fizičke osobe 

Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini. plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim 

zakonom.

(4) Godišnje financijsko izvješće za prethodnu 

godinu dostavlja se Turističkoj zajednici  Županije. (2) Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju 
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članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom objavom na oglasnoj ploči Zajednice, odnosno 

utvrdi Skupština Zajednice. putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi 

prikladan način.

Članak 65.

Članak 70.

(1) U financijskom planu Zajednice može se 

izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva Predsjednik Zajednice odgovoran je za 

(tekuća rezerva) koja se koriste tijekom godine za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno 

nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i informiranje javnosti o radu Zajednice.

zadatke koji se financiraju iz financijskog plana 

Zajednice.

(2) Sredstvima tekuće rezerve raspolaže 

Turističko vijeće.

Članak 66. XI. POSLOVNA TAJNA

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom Članak 71.

žiro-računu.

(1) Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i 

podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo 

Članak 67. protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i 

poslovnom ugledu Zajednice.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice 

koristi se u svrhu promicanja i unapređenja (2) Predsjednik Zajednice određuje koje isprave 

turističkog područja Zajednice. i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u 

svezi s poslovnom tajnom.

Članak 68. (3) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i 

zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju 

(1) Turističko vijeće Zajednice upravlja za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna 

imovinom Zajednice s pozornošću urednog i tajna.

savjesnog gospodarstvenika.

(4) Povreda odredaba ovog Statuta koja se 

(2)  Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne 

vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine dužnosti.

Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova 

svih članova Skupštine Zajednice.

XII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA 

OKOLIŠA

X. JAVNOST  RADA  ZAJEDNICE

Članak 72.

Članak 69.

(1) Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju 

Javnost rada Zajednice osigurava se i zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i 

ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem poboljšava kvalitet čovjekova okoliša sukladno 

sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, propisima u Republici Hrvatskoj.
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(2) Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i Članak 75.

čuvanju kulturnih dobara.

Opći akti Turističkog ureda su:

- o ustrojstvu

XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI - o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

- o radnim odnosima, disciplinskoj i 

Članak 73. materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

- o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i 

(1) Zajednica ima Statut i druge opće akte ostala primanja,

(pravilnici, odluke, poslovnici). - akt i  utvrđeni Statutom i odlukom 

Turističkog vijeća.

(2) Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti 

s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa 

zakonom i drugim propisima. Članak 76.

(3) U slučaju nesuglasnoti općih akata sa (1) Izmjene i dopune Statuta donose se u 

Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Statuta.

(2) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može 

(4) Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina 

daje Skupština Zajednice. članova Skupštine Zajednice.

(5) Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa (3) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja 

Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom se članovima Skupštine Zajednice radi davanja 

ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi 

odredbe. dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku 

od osam dana od dana primitka. Nakon razmatranja 

primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje 

Članak 74. prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga 

Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene 

(1) Statut donosi, uz prethodnu suglasnost suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta 

Ministarstva turizma, Skupština Zajednice upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

dvotrećinskom većinom svih predstavnika u 

Skupštini Zajednice.

Članak 77.

(2) Poslovnik o radu Skupštine donosi 

Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici (1) Statut Zajednice objavljuje se u "Službenom 

običnom većinom glasova. vjesniku Brodsko-posavske županije".

(3) Ostale opće akte donosi Turističko vijeće (2) Opći akti Zajednice oglašavaju se na 

Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog 

osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na ureda na oglasnoj ploči Ureda.

prijedlog direktora Turitičkog ureda.

(3) Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom 

oglašavanja.
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XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE XV. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78. Članak 79.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od 

druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

od 30 dana od dana stupanja  na  snagu Statuta. posavske županije".

                                                                                     

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

 Načelnik  Perar Lovinčić, v.r.
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7. Članak  2.

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  

Na  temelju  članka  25.  Statuta  općine  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom vjesniku  

Bukovlje  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Brodsko-posavske  županije".

županije"  br.  11/01,  04/06,  05/07  i  11/09).  

Općinsko  vijeće  općine  Bukovlje,  na  8.  sjednici  OPĆINSKO  VIJEĆE

održanoj  26.  listopada  2010.  godine  donijelo  je OPĆINE  BUKOVLJE

ZAKLJUČAK Klasa  : 400-01/10-01/25

Urbroj:  2178/25-02-10-03

u  povodu  razmatranja  Izvješća  Državnog  Bukovlje, 26.  listopada  2010.

ureda  za  reviziju  o  obavljenom  uvidu  u  

Proračun  i  financijske  izvještaje  općine  Predsjednik

Bukovlje  za  2009.  godinu Miroslav  Brblić, v.r.

Članak  1.

Općinsko  vijeće  usvaja  Izvješće  

Državnog  ureda  za  reviziju  o  obavljenom  uvidu  

u  Proračun  i  financijske  izvještaje  općine  

Bukovlje  za  2009.  godinu.

OPĆINA  BUKOVLJE
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49. Članak  2.  točka  2.  mijenja  se  i  glasi:

1. Nakon  izvođenja  radova  na  sustavu  

Na  temelju  članka  30.  stavak  4.  Zakona  odvodnje  I.A etapa  izvesti  završnu  rekonstrukciju  

o  komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  na  ugibalištima  i  ispred  mjesne  crkve  sv.  Nikole

br.  26/03 - pročišćeni  tekst,  82/04,  110/04  i  - Potrebita  financijska  sredstva  u  iznosu  od  

178/04),  te  članka  30.  Statuta  općine  Gornja  50.000,00 osigurat  će  se  iz  Proračuna  općine,  

Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  ukoliko  izvoditelj  radova  na  sustavu  ne  dovede  

županije"  br.  09/2009),  Općinsko  vijeće  općine  iste  u  prvobitno  stanje.

Gornja  Vrba  na  svojoj  12.  sjednici  održanoj 21. 

12. 2010.  godine,  donijelo je

I. Građenje  nerazvrstanih  cesta

ODLUKU

Članak  2.

o  izmjeni  Programa  gradnje  objekata  i  

uređaja  komunalne  infrastrukture  u  općini  Članak  3.  mijenja  se  i  glasi:

Gornja  Vrba  za  2010.  godinu

1. Izrada  projektne  dokumentacije,  

rješavanje  imovinsko-pravnih  odnosa  za  nastavak  

Članak  1. izgradnje  ceste  Donja  Vrba - Zadubravlje

- potrebita  financijska  sredstva  u  iznosu  

Građenje  javnih  površina 50.000,00 kn  osigurat će  se  iz  sredstava  

Županijske  uprave  za  ceste

Članak  2.  točka  1.  mijenja  se  i  glasi:

2. Ishođenje  lokacijskih  dozvola  i  potvrda  

1. Nabavka  potrebite  opreme  (tobogani,  glavnih  projekata  za  3.500 metara  nerazvrstanih  

ljuljačke,  golovi  za  malonogometno  igralište,  cesta  u  naselju

klupe,  koševi  za  otpatke  i  sl.)  za  dječja  igrališta  - potrebita  financijska  sredstva  u  iznosu  od  

u  Gornjoj  Vrbi  i  Donjoj  Vrbi) 100.000,00 kn  osigurat  će  se iz  Općinskog  

- Potrebita  financijska  sredstva  u  iznosu  od  proračuna.

15.000,00 kn  osigurat  će  se  iz  Proračuna  općine  i  

drugih  izvora. 3. Izgradnja  cesta  u  Sjevernoj  gospodarskoj  

zoni:

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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a) Izgradnja  cesta  u  neizgrađenom  dijelu  Članak  6.

gospodarske  zone:

- Potrebita  financijska  sredstva  u  iznosu  od  V Građenje  objekata  i  uređaja  za  odvodnju  

100.000,00 kn  osigurala  bi  općina  iz  komunalnog  i  pročišćavanje  otpadnih  voda

doprinosa  i  Proračuna  općine,  a  Ministarstvo  Članak  7.  mijenja  se  i  glasi:

gospodarstva,  rada  i  poduzetništva,  sredstva  u  

iznosu  od  600.000,00 kn. 1. Izgradnja  projektne  dokumentacije  i  

ishođenje potrebitih  dozvola  za  sustav  odvodnje  

II. Gradnja  groblja naaelja  Donja  Vrba  i  naselje  "Klis".

- Potrebita  financijska  sredstva  u  iznosu  od  

Članak  3. 184.680,00 kn  osigurala  bi  se  iz  Općinskog  

proračuna

Članak  4.  točka  1.  mijenja  se  i  glasi:

2. Izgrada  projekata  za  izgradnju  posebnih  

1. Ishođenje  odgovarajućih  dozvola  za  objekata  i  dijela  kanalizacijske  mreže  na  

izgradnju  groblja  u  Gornjoj  Vrbi  s  mrtvačnicama  području  naselja  Gornja  Vrba

u  Gornjoj  i  Donjoj  vrbi. - Potrebita  financijska s redstva  u  oznosu  od  

- Potrebita  sredstva  u  iznosu  oko  69.500,00 kn  osigurala  bi  se  iz  Općinskog  

120.000,00 kn  osigurala  bi  se  iz  Proračuna  proračuna  u  iznosu  od  13.900,00 kn  i  iz  

općine  Gornja  Vrba. Hrvatskih  voda  55.600,00 kn.

3. Završni  radovi  I.A. Etape  izgradnje  

III. Građenje  javne  rasvjete odvodnje  u  Gornjoj  Vrbi

- Potrebita  financijska  sredstva  osigurala  bi  

Članak  4. se  iz  sredstava  Općinskog  proračuna  u  iznosu  od  

152.290,91 kn.

Članak  4.  mijenja  se  i  glasi:

4. Izrada  projekata  za  oborinsku  odvodnju

1. Plaćanje  nadzornog  inženjera  za  - Potrebita  financijska s redstva  osigurala  bi  

izgradnju  javne  rasvjete  u  Ul.  hrvatskih  se  iz  Općinskog  proračuna  u  iznosu  od  

branitelja. 13.480,00 kn  i  iz  Hrvatskih  voda  u  iznosu  od  

- Potrebita  financijska  sredstva  u  iznosu  od  55.360,00 kn.

6.000,00 kn  osigurala  bi  se  iz  Proračuna  općine  

Gornja  Vrba. VI. Završne  odredbe

Članak  7.

Članak  5.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

IV. Građenje  objekata  i  uređaja  za  opskrbu  donošenja  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  

pitkom  vodom vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Članak  6.  Programa  briše  se  u  cijelosti. Klasa  :  363-02/10-01/12

Urbroj:  2178/28-01-10-1

Gornja  Vrba, 22. 12. 2010. godine

Predsjednik

Općinskog  vijeća

Josip  Marunica, v.r.
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50. Sredstva  za  izvršavanje  ovih  radova,  predviđaju  

se  u  ukupnom  iznosu  od  292.000,00 kn,  a  

financirat  će  se  iz  sredstava  komunalne  

naknade".

o  komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  

br.  26/03 - pročišćeni  tekst,  82/04)  i  članka  30.  Točka  V.  mijenja  se  i  glasi:

Statuta  općine  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  

Brodsko-posavske  županije"  br.  09/2009),  - "Utrošak  električne  energije  za  javnu  

Općinsko  vijeće  općine  Gornja  Vrba  na  svojoj  rasvjetu,  oko  170.000,00 kn".

12.  sjednici  održanoj 21. 12. 2010.  godine,  

donijelo je - održavanje  javne  rasvjete  na  području  

cijele  općine  uz  izmjenu  stupova  s  rasvjetnim  

ODLUKU tijelima  na  trgu  u  Donjoj  Vrbi - 25.000,00 kn;

o  izmjeni  Programa  održavanja  komunalne  Sredstva  za  izvršenje  ovih  radova  predviđaju  se  

infrastrukture  za  djelatnosti  iz  članka  22.  u  iznosu  od  195.000,00 kn  iz  sredstava  

Zakona  o  komunalnom  giospodarstvu  u  komunalne  naknade".

općini  Gornja  Vrba  za  2010.  godinu

Članak  2.

Članak  1.

Članak  3.  Programa,  briše  se  u  cijelosti.

Članak  2.  točka  I.  stavak  2.  mijenja  se  i  glasi:

"Sredstva  za  izvrašavanje  ovih  radova,  

predviđaju  se  u  ukupnom  iznosu  od  58.000,00 Članak  3.

kn,  a  financirat  će  se  iz  sredstava  komunalne  

naknade". Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  

Članak  2.  točka  II.  briše  se. vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Točka  III.  Programa  mijenja  se  i  glasi: Klasa  :  363-02/10-01/13

Urbroj:  2178/28-01-10-1

a) Ulica  Vladimira  Nazora - 20m3 Gornja  Vrba, 22. 12. 2010. godine

b) Firova  ulica - 30m3

c) Brkićeva  ulica - 50m3 Predsjednik

d) Ostale  ulice - oko 1000m3 Općinskog  vijeća

e) Čišćenje  snijega  na  nerazvrstanim  Josip  Marunica, v.r.

cestama,  po  potrebi

f) Izmuljivanje odvodnih  kanala,  po  potrebi

Radovi  bi  se  izvodili  u  vremenu  od  ožujka  do  

studenog,  a  čišćenje  snijega  po  potrebi.

Na  temelju  članka  28.  stavka  1.  Zakona  
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19. drugom nadležnom tijelu, 
- komunalno gospodarstvo: izrada nacrta 
programa održavanja komunalne infrastrukture i 
programa gradnje objekata i uređaja komunalne       Na temelju članka 53. stavka 3. i članka 
infrastrukture; donošenje rješenja o komunalnoj 35. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj 
naknadi i komunalnom doprinosu; izrada nacrta (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 
odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), i članka 
se obavljati dodjeljivanjem koncesije; obavljanje 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 
pripremnih radnji i provedba postupaka davanja Brodsko-posavske županije“ br. 11/09) Općinsko 
koncesije; izrada nacrta ugovora o koncesiji; izrada vijeće općine Oprisavci na  10. sjednici održanoj 1. 
nacrta odluke o komunalnom redu; donošenje rješenja prosinca 2010.g. donosi
u svrhu održavanja komunalnog reda; izrada nacrta 
odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će ODLUKU
se obavljati na temelju pisanog ugovora; izrada nacrta 
odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela 
opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i općine Oprisavci
oborinskih voda; izrada nacrta odluke o obvezatnom 
korištenju komunalne usluge održavanje čistoće u 
dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz I. Opće odredbe
komunalnog otpada; izrada nacrta prethodne 
suglasnosti pri promjeni cijena komunalnih usluga i Članak 1.
dr., 
- stambeno gospodarstvo: izrada nacrta       Ovom se Odlukom ustrojava Jedinstveni upravni 
ugovora o najmu stanova; vođenje popisa stanova, odjel općine Oprisavci (u daljnjem tekstu: Jedinstveni 
najmodavaca, najmoprimaca i visine najamnine,upravni odjel) te se određuje njegov djelokrug.
- raspolaganje poljoprivrednim zemljištem: 
izrada nacrta programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem; pribavljanje dokumentacije potrebne za II. Djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela
zakup i prodaju; određivanje početnih cijena za zakup 
i prodaju; izrada nacrta odluka o raspisivanju javnog Članak 2.
natječaja za zakup i prodaju; izrada nacrta odluka o 
odabiru najpovoljnijih ponuditelja; pribavljanje       Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne 
suglasnosti ministarstva poljoprivrede na odluke o i druge poslove iz samoupravnog djelokruga općine 
odabiru; izrada nacrta ugovora o zakupu i prodaji; koji se odnose na:
pribavljanje prethodnog mišljenja nadležnog 
državnog odvjetništva na nacrte ugovora o zakupu i - uredsko poslovanje: primanje i pregled pismena i 
prodaji; imenovanje povjerenstva za uvođenje u drugih dokumenata; razvrstavanje, raspoređivanje i 
posjed; vođenje evidencije naplate kupoprodajne upisivanje pismena u odgovarajuće evidencije 
cijene i zakupnine,(očevidnike); dostava pismena u rad, otpremanje, 

razvođenje, te čuvanje pismena u pismohrani; - javnu nabavu: izrada nacrta plana nabave za 
izlučivanje i predaja pismena nadležnom arhivu ili proračunsku godinu; izrada nacrta odluke o početku 

OPĆINA  OPRISAVCI
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postupka javne nabave; objava poziva na nadmetanje općine (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige); 
vođenje evidencije - registra nekretnina u vlasništvu u otvorenom i organičenom postupku javne nabave; 
općine; poduzimanje potrebnih mjera sa svrhom objava poziva na otvoreni ili ograničeni natječaj; 
uređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja izrada i postupanje s dokumentacijom za nadmetanje 
nekretnina kao i druge mjere radi sređivanja i zaštite 

i ponudama; sastavljanje upisnika o zaprimanju prava općine na nekretninama u njezinom vlasništvu, 
ponuda, zapisnika o otvaranju ponuda i zapisnika o odnosno posjedu; provedba postupaka javnih 
pregledu i ocjeni ponuda; izrada nacrta odluka o natječaja za otuđenje ili drugi način raspolaganja 

nekretninama u vlasništvu općine, izrada godišnjih i odabiru ili poništenju; provedba postupovnih radnji 
srednjoročnih (trogodišnjih) planova davanja u vezi s izjavljivanjem žalbe; izrada izvješća o javnoj 
koncesije; prijava ugovora o koncesiji u registar nabavi i dr.
koncesija i prijava za upis promjena podataka iz 
ugovora o koncesiji,- socijalnu skrb: izrada nacrta programa 
 socijalne skrbi i drugih općih akata kojima se 
- protupožarnu i civilnu zaštitu: sudjelovanje u ostvaruje pravo na jedan od oblika socijalne skrbi; 
izradi i donošenju plana zaštite od požara na temelju donošenje rješenja o ostvarivanju prava na pomoć za 
procjene ugroženosti od požara, izrada nacrta odluke o podmirenje troškova stanovanja, rješenja o 
potvrđivanju zapovjednika postrojbe dobrovoljnog ostvarivanju prava na pomoć za ogrjev i rješenja o 
vatrogasnog društva i odluke o potvrđivanju godišnjih ostvarivanju prava na pomoć za opremu novorođenog 
financijskih izvještaja vatrogasnih organizacija; djeteta; vođenje evidencije i dokumentacije o 
izrada nacrta smjernica za ogranizaciju sustava zaštite ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova 
i spašavanja na području općine; sudjelovanje u izradi stanovanja, kao i o drugim pravima iz socijalne skrbi 
nacrta procjene ugroženosti stanovništva, utvrđenim općim aktima; izrada izvješća nadležnoj 
materijalnih i kulturnih dobara i plana zaštite i jedinici područne (regionalne) samouprave koja 
spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih objedinjeno izvješće dostavlja ministarstvu 
dobara za općinu Oprisavci. nadležnom za poslove socijalne skrbi,

      Jedinstveni upravni odjel obavlja i druge - zdravstvo: izrada nacrta godišnjeg programa 
poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za 
zakonom, Statutom i drugim općim aktima općine područje općine,
Oprisavci.
      Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove - prostorno uređenje: sudjelovanje u izradi 
državne uprave prenijetih na jedinice lokalne izvješća o stanju u prostoru i postupku izrade i 
samouprave.donošenja Prostornog plana uređenja općine, te 

provedbenih dokumenata prostornog uređenja 
(urbanistički i detaljni planovi uređenja); vođenje 
službene evidencije o postupku izrade i donošenja 

III. Unutarnje ustrojstvo i upravljanje Prostornog plana u kojoj se prema vremenskom redu 
Jedinstvenim upravnim odjelomevidentiraju svi dokumenti, koji su značajni u odnosu 

na zakonitost vođenja tog postupka, uključivo 
Članak 3.zahtjeve i smjernice, primjedbe i prijedloge, te 

očitovanja nadležnih tijela i stajališta stručnih 
      Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se izrađivača; objava odluka o izradi i donošenju 
unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, dokumenata prostornog uređenja u službenom 
nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi glasilu; obavještavanje javnosti o izradi Prostornog 
uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i plana u dnevnom tisku, internet stranicama i na 
druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog lokalno uobičajeni način,
upravnog odjela u skladu sa Statutom i općim aktima 
općine Oprisavci.- financijsko poslovanje i upravljanje 
      Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog imovinom: priprema Proračuna, godišnjih i 
upravnog odjela donosi općinski načelnik.polugodišnjih izvještaja o izvršenju Proračuna; 

naplata prihoda i primitaka koji pripadaju općini kao 
jedin ic i  lokalne  samouprave;  obavl janje  

Članak 4.računovodstvenih poslova, vođenje poslovnih knjiga 
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      Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja 
pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje  Članak 9.
općinski načelnik.

      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se  u „Službenom vjesniku 

IV Službenici i namještenici Brodsko-posavske županije“.

Članak 5. OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE OPRISAVCI

      Poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu 
obavljaju službenici i namještenici. Klasa: 023-05/10-01/22
      Službenici su osobe koje u Jedinstvenom Urbroj: 2178/14-01-10-1
upravnom odjelu kao redovito zanimanje obavljaju Oprisavci, 1. prosinca 2010.g.
poslove iz samoupravnog djelokruga općine i poslove 
državne uprave povjerene općini. PREDSJEDNIK
      Službenici su i osobe koje u Jedinstvenom OPĆINSKOG VIJEĆA:
upravnom odjelu obavljaju opće, administrativne, Matija Trepšić, v.r.
financijsko-planske, materijalno-financijske, 
računovodstvene, informatičke i druge stručne 
poslove.
      Namještenici su osobe koje u Jedinstvenom 
upravnom odjelu obavljaju pomoćno-tehničke i ostale 
poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i 
nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga 20.
Jedinstvenog upravnog odjela.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
V. Nadzor područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. 
Članak 6. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 11/09), Općinsko vijeće općine 
      Općinski načelnik obavlja nadzor nad Oprisavci na  10. sjednici održanoj 1. prosinca 2010.g. 
zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela. donosi

ODLUKU
VI. Sredstva za rad

o upošljavanju jednog službenika za obavljanje
Članak 7. poslova KOMUNALNOG REDARA u općini 

Oprisavci
      Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela 
osiguravaju se u Proračunu općine Oprisavci.

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava 
VII. Prijelazne i završne odredbe upošljavanje jednog službenika za obavljanje poslova 

KOMUNALNOG REDARA u općini Oprisavci .
Članak 8.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje Članak 2.
važiti Odluka o ustrojstvu Općinske uprave općine 
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske Općinsko vijeće općine Oprisavci zadužuje 
županije“ br. 16/2005). načelnika općine Oprisavci da objavi oglas, te imenuje 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu .
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Oprisavci po cijeni 18,00 kn po m2.
Članak 3. Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRISAVCI
OPĆINE OPRISAVCI

Klasa: 023-05/10-01/25
Klasa: 023-05/10-01/26 Urbroj: 2178/14-01-10-1
Urbroj: 2178/14-01-10-1 Oprisavci, 1. prosinca 2010.g.
Oprisavci, 1. prosinca 2010.g.

PREDSJEDNIK
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

OPĆINSKOG VIJEĆA: Matija Trepšić, v.r.
Matija Trepšić, v.r.

21.
22.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01,       Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko- („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 32. Statuta 
posavske županije“ br. 11/09), Općinsko vijeće općine općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
Oprisavci na  10. sjednici održanoj 1. prosinca 2010.g. posavske županije“ br. 11/09), Općinsko vijeće općine 
donosi Oprisavci na  10. sjednici održanoj 1. prosinca 2010.g. 

donosi
O D L U K U

ODLUKU 
o kupnji dijela  k.č.br. 367/3, k.o. Oprisavci

 u vlasništvu  Kate Vičić, Oprisavci 238 o osnovici i koeficijentu za obračun plaće
općinskog načelnika i zamjenika općinskog 

načelnika   općine Oprisavci
Članak 1.

Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava Članak 1.
kupnju zemljišta - dio  k.č.br. 367/3 upisane u z.k.ul. 
744, k.o. Oprisavci  u vlasništvu KATE VIČIĆ,  Ovom Odlukom određuje se osnovica i 
Oprisavci br. 238 i suvlasnika u svrhu regulacije koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika 
vodotoka kanala „KOŠUĆA“. kada svoju dužnost obnaša profesionalno, te naknada 

za rad zamjenika općinskog načelnika kada svoju 
dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Sukladno članku 1. ove Odluke,  između Članak 2.
općine Oprisavci,  KATE VIČIĆ, Oprisavci 238 i 
suvlasnika bit će sklopljen kupoprodajni ugovor za : U odredbama ove Odluke riječi i pojmovni 

sklopovi imaju rodno značenje, bez obzira jesu li 
dio k.č.br. 367/3 upisane u z.k.ul. 744 koji je potreban korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na 
u svrhu regulacije vodotoka kanala „Košuća“ u k.o. jednak način na muški i ženski rod.
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posavske županije“.
Članak3. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE OPRISAVCI
Plaću načelnika, kada svoju dužnost obnaša 

profesionalno, čini umnožak i osnovice za obračun Klasa: 023-05/10-01/23
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu Urbroj: 2178/14-01-10-1
radnog staža, ukupno najviše za 20%. Oprisavci, 1. prosinca 2010.g.
- Koeficijent za načelnika kada svoju dužnost 

obnaša profesionalno iznosi 2,70. PREDSJEDNIK
- Osnovica plaće iz prvog stavka ovog članka OPĆINSKOG VIJEĆA:

utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaće Matija Trepšić, v.r.
državnih dužnosnika.

Članak 4.

Načelnik kada svoju dužnost obnaša 23.
profesionalno, ostvaruje i druga materijalna prava iz 
radnog odnosa u visini i na način kao i službenici i 
namještenici  Jedinstvenog upravnog odjela općine      Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o 
Oprisavci, ako ta prava nisu isključena posebnim plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
zakonom. samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 32. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
Članak 5. posavske županije“ br. 11/09), Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na  10. sjednici održanoj 1. prosinca 2010.g. 
Zamjenik načelnika,  kada svoju dužnost , donosi

obnaša bez zasnivanja radnog odnosa , ima pravo na 
naknadu za rad u neto iznosu 2.000,00 kn ODLUKU 

o koeficijentima za obračun plaće
Članak 6. službenika i namještenika Jedinstvenog

upravnog odjela općine Oprisavci
     Danom stupanja na snagu ove Oduke 
prestaje važiti Odluka o plaći, dodacima na  plaću, te 
radnom vremenu, odmorima, dopustima i ostalim Članak 1.
materijalnim pravima načelnika i službenika  
zaposlenika u općini Oprisavci („Službeni vjesnik       Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za 
Brodsko-posavske županije“ br. 08/2005). obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Oprisavci.

Članak 7.
Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se  u „Službenom vjesniku Brodsko-       Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
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Članak 3. OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE OPRISAVCI

      Plaću službenika, odnosno namještenika čini 
umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog Klasa: 023-05/10-01/24
mjesta, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu Urbroj: 2178/14-01-10-1
radnog staža. Oprisavci, 1. prosinca 2010.g.

PREDSJEDNIK
Članak 4. OPĆINSKOG VIJEĆA:

Matija Trepšić, v.r.
Visinu osnovice za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
određuje općinski načelnik posebnom odlukom.

Članak 5. 24.

Osim prava na plaću iz članka 3. ove Odluke, 
službenici i namještenici ostvaruju pravo na ostala Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
materijalna i druga prava iz radnog odnosa u skladu s područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 
pozitivnim propisima, općim aktima općine Oprisavci 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. 
i kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
državne službenike i namještenike. posavske županije“ br. 11/09) Općinsko vijeće općine 

Naknade plaća i druga materijalna prava ne Oprisavci na  10. sjednici održanoj 1. prosinca 2010.g. 
mogu biti manja od onih koje se priznaju državnim donosi
službenicima i namještenicima.

ODLUKU

Članak 6. o isključivanju iz opće uporabe puteva
u  k.o. Zoljani radi izgradnje autoceste Beli 

Pojedinačna rješenja o plaći službenika i Manastir  Osijek - Svilaj, 
namještenika donijet će osoba ovlaštena za donošenje dionica: Sredanci -Granica BIH
rješenja u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove 
Odluke.

Članak 1. 

Članak 7. Općinsko vijeće općine Oprisavci odlučilo je 
da se prema  parcelacijskom elaboratu ovjerenom u 

     Danom stupanja na snagu ove Oduke prestaje skladu sa Zakonom, izrađenim od strane Geodetskog 
važiti Odluka o plaći, dodacima na plaću, te radnom zavoda Osijek, Osijek, koji je  u skladu s  lokacijskom 
vremenu, odmorima, dopustima i ostalim dozvolom Klasa: UP/I-350-05/06-01/260, ur.broj: 
materijalnim pravima načelnika i službenika  531-06-2-1-07-32 KM, Zagreb, 27.07.2007. i klase 
zaposlenika u općini Oprisavci („Službeni vjesnik UP/I-350-05/09-01/109, urbroj:531-06-2-1-09-2 od 
Brodsko-posavske županije“,  br. 08/2005). 07.09.2009. godine izdanom od Ministarstva zaštite 

okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
 radi izgradnje

Članak 8. Osnovna trasa od km 85+000,00 do km 
85+060,00

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, Osnovna trasa od km 85+400 do km 86+000,00
a objavit će se  u „Službenom vjesniku Brodsko- Čeoni cestarinski prolaz „Svilaj“
posavske županije“. Prijelaz Zoljani od km 0+790,00 do km 0+895,00

Rekonstrukcija Ž 4210 Krak 1 od km 0+715,00 
do km 0+873,00

Regulacija vodotoka „Popovača“
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posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 
2Paralelni put 2 od 174 m , po novom oznakom k.č.br. 200/3

Paralelni put 3 - dio k.č.br. 202, u naravi put, upisana u 
Paralelni kanal „L“od km 85+310,00 do km posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 

286+000,00 od 61 m , po novom oznakom k.č.br. 202/2 
Paralelni kanal „D“od km 85+720,00 do km - dio k.č.br. 202, u naravi put, upisana u 

85+985,00 posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 
2od 169 m , po novom oznakom k.č.br. 202/3

- dio k.č.br. 204, u naravi put, upisana u 
na dionici  Đakovo - Sredanci autoceste Beli Manastir  posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 

2Osijek  Svilaj dionica: Sredanci -Granica BIH  iz opće od 66 m , po novom oznakom k.č.br. 204/2
uporabe isključe putevi u k.o. Zoljani, i to sljedeće - dio k.č.br. 206, u naravi put, upisana u 
katastarske čestice: posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 

2od 990 m , po novom oznakom k.č.br. 206/4
- dio k.č.br. 186, u naravi put, upisana u - dio k.č.br. 206, u naravi put, upisana u 

posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 
2

2od 85 m , po novom oznakom k.č.br. 186/2 od 207 m , po novom oznakom k.č.br. 206/5
- dio k.č.br. 186, u naravi put, upisana u - dio k.č.br. 206, u naravi put, upisana u 

posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 
2

2od 129 m , po novom oznakom k.č.br. 186/3 od 623 m , po novom oznakom k.č.br. 206/6
- dio k.č.br. 187, u naravi put, upisana u - dio k.č.br. 206, u naravi put, upisana u 

posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 
2

2od 145 m , po novom oznakom k.č.br. 187/3 od 101 m , po novom oznakom k.č.br. 206/7
- dio k.č.br. 187, u naravi put, upisana u - dio k.č.br. 206, u naravi put, upisana u 

posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 
2

2od 102 m , po novom oznakom k.č.br. 187/4 od 165 m , po novom oznakom k.č.br. 206/8
- dio k.č.br. 187, u naravi put, upisana u 

posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 
2

od 318 m , po novom oznakom k.č.br. 187/5 Članak 2.
- dio k.č.br. 187, u naravi put, upisana u 

posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini Ova Odluka stupa na snagu danom 
2od 37 m , po novom oznakom k.č.br. 187/6 donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

- dio k.č.br. 197, u naravi put, upisana u Brodsko-posavske županije“.
posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 

2
od 48 m , po novom oznakom k.č.br. 197/2 KLASA: 023-05/10-01/21

- dio k.č.br. 197, u naravi put, upisana u URBROJ: 2178/14-01-10-1
posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini Oprisavci, 1. prosinca  2010.g. 

2od 99 m , po novom oznakom k.č.br. 197/3
- dio k.č.br. 199, u naravi put, upisana u PREDSJEDNIK 

posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini OPĆINSKOG VIJEĆA:
2od 123 m , po novom oznakom k.č.br. 199/2 Matija Trepšić, v.r.

- dio k.č.br. 199, u naravi put, upisana u 
posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 

2
od 92 m , po novom oznakom k.č.br. 199/3

- dio k.č.br. 199, u naravi put, upisana u 
posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 

2od 1544 m , po novom oznakom k.č.br. 199/4
- dio k.č.br. 200, u naravi put, upisana u 

posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 
2

od 108 m , po novom oznakom k.č.br. 200/1
- dio k.č.br. 200, u naravi put, upisana u 

posjedovni list br. 26 k.o. Zoljani, u površini 
2

od 31 m , po novom oznakom k.č.br. 200/2
- dio k.č.br. 200, u naravi put, upisana u 

»SLUŽBENI  VJESNIK« Strana:  2629Broj:  25



po novom oznakom k.č.br. 600/2
25. - dio k.č.br. 600, u naravi put, upisana u 

2z.k.ul.br.1 k.o.Stružani, u površini od 355 m , 
po novom oznakom k.č.br. 600/4

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i - dio k.č.br. 600, u naravi put, upisana u 
2područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, z.k.ul.br.1 k.o.Stružani, u površini od 280 m , 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. po novom oznakom k.č.br. 600/5
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko- - dio k.č.br. 600, u naravi put, upisana u 

2posavske županije“ br. 11/09) Općinsko vijeće općine z.k.ul.br.1 k.o.Stružani, u površini od 127 m , 
Oprisavci na  10. sjednici održanoj 1. prosinca 2010.g. po novom oznakom k.č.br. 600/6
donosi - dio k.č.br. 600, u naravi put, upisana u 

2z.k.ul.br.1 k.o.Stružani, u površini od 491 m , 
ODLUKU po novom oznakom k.č.br. 600/7

- dio k.č.br. 602, u naravi put, upisana u 
2o isključivanju iz opće uporabe puteva z.k.ul.br.1 k.o.Stružani, u površini od 152 m , 

u  k.o. Stružani radi izgradnje autoceste Beli po novom oznakom k.č.br. 602/2
Manastir  Osijek - Svilaj, - dio k.č.br. 603, u naravi put, upisana u 

2dionica: Sredanci -Granica BIH z.k.ul.br.1 k.o.Stružani, u površini od 244 m , 
po novom oznakom k.č.br. 603/2

- dio k.č.br. 603, u naravi put, upisana u 
2Članak 1. z.k.ul.br.1 k.o.Stružani, u površini od 346 m , 

po novom oznakom k.č.br. 603/3
Općinsko vijeće općine Oprisavci odlučilo je - dio k.č.br. 603, u naravi put, upisana u 

da se prema  parcelacijskom elaboratu ovjerenom u z.k.ul.br.1 k.o.Stružani, u površini od 1051 
2skladu sa Zakonom, izrađenim od strane Geodetskog m , po novom oznakom k.č.br. 603/4

zavoda Osijek, Osijek, koji je  u skladu s  lokacijskom - dio k.č.br. 604, u naravi put, upisana u 
dozvolom Klasa: UP/I-350-05/06-01/260, ur.broj: 2z.k.ul.br.1 k.o.Stružani, u površini od 215 m , 
531-06-2-1-07-32 KM, Zagreb, 27.07.2007. i klase po novom oznakom k.č.br. 604/2
UP/I-350-05/09-01/109, urbroj:531-06-2-1-09-2 od - dio k.č.br. 604, u naravi put, upisana u 
07.09.2009. godine izdanom od Ministarstva zaštite 2z.k.ul.br.1 k.o.Stružani, u površini od 60 m , 
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

po novom oznakom k.č.br. 604/3
 radi izgradnje

- dio k.č.br. 608, u naravi put, upisana u 
Osnovna trasa od km 85+000 do km 85+400 2

z.k.ul.br.1 k.o.Stružani, u površini od 183 m , 
Čeoni cestarinski prolaz „Svilaj“

po novom oznakom k.č.br. 608/2
Regulacija vodotoka „Popovača“

Paralelni put 1A
Paralelni put 1

Članak 2.
Paralelni put 2

Kanal desno -od km 85+000 do km 85+300 i
Ova Odluka stupa na snagu danom 

Od km 85+450 do km 85+725
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

na dionici  Đakovo - Sredanci autoceste Beli Manastir  
Brodsko-posavske županije“.

Osijek  Svilaj dionica: Sredanci -Granica BIH  iz opće 
uporabe isključe putevi u k.o. Stružani, i to sljedeće 

KLASA: 023-05/10-01/19
katastarske čestice:

URBROJ: 2178/14-01-10-1
Oprisavci, 1. prosinca 2010.g. 

- dio k.č.br. 597, u naravi put, upisana u 
PREDSJEDNIK 2z.k.ul.br.1 k.o.Stružani, u površini od 158 m , 

OPĆINSKOG VIJEĆA:
po novom oznakom k.č.br. 597/3 

Matija Trepšić, v.r.
- dio k.č.br. 597, u naravi put, upisana u 

2z.k.ul.br.1 k.o.Stružani, u površini od 59 m , 
po novom oznakom k.č.br. 597/4

- dio k.č.br. 600, u naravi put, upisana u 
2

z.k.ul.br.1 k.o.Stružani, u površini od 68 m , 
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2
z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 64 m , 

26. po novom oznakom k.č.br. 686/6
- dio k.č.br. 408, u naravi put, upisana u 

2z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 29 m , 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i po novom oznakom k.č.br. 408/3

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. - dio k.č.br. 408, u naravi put, upisana u 
233/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 106 m , 

32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik po novom oznakom k.č.br. 408/4
Brodsko-posavske županije“ br. 11/09) Općinsko - dio k.č.br. 408, u naravi put, upisana u 

2vijeće općine Oprisavci na  10. sjednici održanoj 1. z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 72 m , 
prosinca 2010.g. donosi po novom oznakom k.č.br. 408/5

- dio k.č.br. 408, u naravi put, upisana u 
2ODLUKU z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 10 m , 

po novom oznakom k.č.br. 408/6
o isključivanju iz opće uporabe puteva - dio k.č.br. 667, u naravi put, upisana u 

2u  k.o. Svilaj radi izgradnje autoceste Beli z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 50 m , 
Manastir  Osijek - Svilaj, po novom oznakom k.č.br. 667/3

dionica: Sredanci -Granica BIH - dio k.č.br. 667, u naravi put, upisana u 
2z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 230 m , 

po novom oznakom k.č.br. 667/4
Članak 1. - dio k.č.br. 667, u naravi put, upisana u 

2z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 26 m , 
Općinsko vijeće općine Oprisavci odlučilo je po novom oznakom k.č.br. 667/5

da se prema  parcelacijskom elaboratu ovjerenom u - dio k.č.br. 667, u naravi put, upisana u 
skladu sa Zakonom, izrađenim od strane Geodetskog 2

z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 57 m , 
zavoda Osijek, Osijek, koji je  u skladu s  lokacijskom po novom oznakom k.č.br. 667/6
dozvolom Klasa: UP/I-350-05/06-01/260, ur.broj: - dio k.č.br. 678, u naravi put, upisana u 
531-06-2-1-07-32 KM, Zagreb, 27.07.2007. i klase z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 1036 
UP/I-350-05/09-01/109, urbroj:531-06-2-1-09-2 od 2

m , po novom oznakom k.č.br. 678
07.09.2009. godine izdanom od Ministarstva zaštite 

- dio k.č.br. 683, u naravi put, upisana u 
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva radi 2

z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 67 m , 
izgradnje

po novom oznakom k.č.br. 683/3
- dio k.č.br. 683, u naravi put, upisana u 

Osnovna trasa od km 85+990 do km 86+273 2
z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 71 m , Osnovna trasa od km 87+930 do km 88+380
po novom oznakom k.č.br. 683/4Rekonstrukcija županijske ceste Ž4210 od km 

- dio k.č.br. 683, u naravi put, upisana u 0+000 do km 0+715 2z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 38 m , Granični prijelaz Svilaj u km 87+175
po novom oznakom k.č.br. 683/5Paralelni put 2 , 6  i 7

- dio k.č.br. 683, u naravi put, upisana u na dionici  Đakovo - Sredanci autoceste Beli Manastir  
2

z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 421 m , Osijek  Svilaj dionica: Sredanci -Granica BIH  iz opće 
po novom oznakom k.č.br. 683/6uporabe isključe putevi u k.o. Svilaj, i to sljedeće 

- dio k.č.br. 683, u naravi put, upisana u katastarske čestice:
2z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 32m , 

po novom oznakom k.č.br. 683/7- dio k.č.br. 686, u naravi put, upisana u 
2 - dio k.č.br. 683, u naravi put, upisana u z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 38 m , 

2z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 42 m , po novom oznakom k.č.br. 686/3
po novom oznakom k.č.br. 683/8- dio k.č.br. 686, u naravi put, upisana u 

2 - dio k.č.br. 677, u naravi put, upisana u z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 253 m , 
2

z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 12 m , po novom oznakom k.č.br. 686/4
po novom oznakom k.č.br. 677/2- dio k.č.br. 686, u naravi put, upisana u 

2 - dio k.č.br. 672, u naravi put, upisana u z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 27 m , 
2z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 191 m , po novom oznakom k.č.br. 686/5

po novom oznakom k.č.br. 672/3- dio k.č.br. 686, u naravi put, upisana u 
- dio k.č.br. 665, u naravi put, upisana u 
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z.k.ul.br. 204 k.o. Svilaj, u površini od 2082 
2 KLASA: 023-05/10-01/20m , po novom oznakom k.č.br. 665/2

URBROJ: 2178/14-01-10-1
Oprisavci, 1. prosinca 2010.g. 

Članak 2.
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:Ova Odluka stupa na snagu danom 
Matija Trepšić, v.r.donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.
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21. PRORAČUN 

OPĆINE STARA GRADIŠKA ZA 2011. 

GODINU I PROJEKCIJE 

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o ZA 2012. I 2013. GODINU

proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) i članka 32. 

Statuta općine Stara Gradiška ("Službeni vjesnik OPĆI DIO

Brodsko-posavske županije“ br. 14/09), Općinsko 

vijeće općine Stara Gradiška na 11. sjednici održanoj Članak 1.

17. prosinca 2010. god., donijelo je 

Proračun općine Stara Gradiška za 2011. 

godinu (daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 

2012. i 2013. godinu obuhvaćaju:

OPĆINA
STARA  GRADIŠKA

Članak  2. prihoda  i  rashoda  u  Proračunu  za  2011.  godinu  i  

projekcijama  za  2012.  i  2013.  godinu,  kako  

Prihodi  i  rashodi, te  primici  i  izdaci  po  slijedi:

ekonomskoj  klasifikaciji  utvrđuju  se  u  Računu  
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22. Članak 4.

Općinski načelnik upravlja raspoloživim novčanim 

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o sredstvima na računu Proračuna.  Općinski načelnik 

proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) i članka 32. donosi odluku o izboru poslovne banke u koju se 

Statuta općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik mogu polagati novčana sredstva iz stavka 1. ovoga 

Brodsko-posavske županije“ br. 14/09) Općinsko članka.

vijeće općine Stara Gradiška na 11. sjednici održanoj 

17. prosinca 2010. godine, donijelo je 

Članak 5.

ODLUKU

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i 

o izvršavanju Proračuna općine Stara Gradiš otuđivanju pokretnina i nekretnina čija pojedinač

ka za 2011. godinu na vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda bez primitaka 

ostvarenih u 2010. godini, ako je stjecanje i 

I. OPĆE ODREDBE otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u 

skladu sa zakonskim propisima.

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i Članak 6.

rashoda Proračuna općine Stara Gradiška za 2011. 

godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo Ako se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim 

i zv r šavan je ,  up rav l j an je  f inanc i j skom i  svotama i planiranom dinamikom tijekom godine, 

nefinancijskom imovinom, pojedine ovlasti prednost u podmirivanju rashoda Proračuna imaju 

općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna, te sredstva za redovitu djelatnost upravnog tijela 

druga pitanja u izvršavanju Proračuna. općine.

Članak 2. Članak 7.

Proračun se sastoji od Računa prihoda i rashoda i Sredstva Proračuna smiju se koristiti samo za 

raspoloživih sredstava iz prethodnih godina. namjene i do visine utvrđene u njegovu Posebnom 

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi dijelu. 

poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske 

imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu 

nefinancijske imovine. Članak 8.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iskazuju 

preneseni višak prethodnog razdoblja. Naredbodavatelj i odgovorna osoba za izvršenje 

Proračuna u cijelosti je općinski načelnik.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran 

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA je za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i 

pravodobnu naplatu prihoda u skladu sa zakonom i 

Članak 3. propisima.

Odgovornost iz stavka 2. ovog članka podrazumijeva 

Za zakonito izvršavanje Proračuna u cijelosti odgovornost za utvrđivanje prava naplate i 

odgovoran je općinski načelnik. poduzimanje mjera za naplatu u korist proračunskih 

sredstava.
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III. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9. Članak 11.

Ako se tijekom fiskalne godine prihodi i rashodi Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku 

povećaju ili umanje, Proračun se mora uravnotežiti Brodsko-posavske županije“, a stupa na snagu 1. 

po postupku za donošenje Proračuna. siječnja 2011. godine. 

Klasa: 400-06/10-01/27

Članak 10. Ur.broj: 2178/24-03-10-2

Stara Gradiška, 17. prosinca 2010. god.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 

2011. godine. PREDSJEDNIK

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. OPĆINSKOG VIJEĆA

prosinca 2011. godine, podmirit će se iz namjenski Josip Valentić, v.r.

odobrenih sredstava proračuna sljedeće fiskalne 

godine.
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23.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03  
pročišćeni tekst, 82/04,  178/04, 38/09, 79/09) i članka 32. Statuta općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» br. 14/09), Općinsko vijeće je na 11. sjednici održanoj 17. prosinca 2010. godine, 
donijelo 

PROGRAM GRADNJE 

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU

Članak 1.

U 2011. godini izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

Članak 2.

Ovaj Program gradnje objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko posavske županije“.

Klasa: 363-01/10-01/28
Ur.broj: 2178/24-03-10-1
Stara Gradiška, 17. prosinca 2010.god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Valentić, v.r.
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24.

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o vodama («Narodne novine» br. 153/09) i članka 32. Statuta 
općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 14/09), Općinsko vijeće je na 11. 
sjednici održanoj 17. prosinca 2010. godine, donijelo 

PLAN GRADNJE 

KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se gradnja 
građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području općine Stara Gradiška u 2011. godini, potrebna 
financijska sredstva i izvori financiranja.

Članak 2.

            U 2011. godini gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća:

Članak 2.

Ovaj Plan gradnje objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko posavske županije“.

Klasa: 363-01/10-01/29
Ur.broj: 2178/24-03-10-1
Stara Gradiška, 17. prosinca 2010.god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Valentić, v.r.
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25.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03  pročišćeni tekst, 
82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta općine Stara Gradiška (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije br. 14/09), Općinsko vijeće je na 11. sjednici održanoj 17. prosinca  2010. godine donijelo  

PROGRAM

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2011. GODINI

Članak 1.

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini na području općine 
Stara Gradiška za komunalne djelatnosti:
 -    odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja,
- javna rasvjeta.

Programom se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja, procjenjuju pojedini troškovi po djelatnostima, 
iskazuju financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa i naznačuju izvori financiranja.

Članak 2.

U 2011. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:
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Članak 3.

Ovaj Program održavanja  objavit će se  u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

Klasa: 363-01/10-01/30
Ur.broj: 2178/24-03-10-1
Stara Gradiška, 17. prosinca 2010. god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Valentić, v.r.
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26. -financiranje sportsko-rekreacijske aktivnosti 

građana

- ŠRU „ Šaran“   3.000 kn

- udruga „Zašto ne“     5.000 kn

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih 

potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 IV.

i 38/09) ), članka 76. stavak 4. Zakona o športu 

(“Narodne novine” br. 71/06 i 150/08) i članka 32. Ovaj Program stupa na snagu danom 

Statuta općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“ br. 14/09) Općinsko Brodsko-posavske županije.

vijeće općine Stara Gradiška na 11. sjednici održanoj 

17. prosinca 2010. godine, donijelo je Klasa: 023-01/10-01/99

Urbroj: 2178/24-03-10-1

PROGRAM Stara Gradiška, 17. prosinca 2010. godine

javnih potreba u kulturi i sportu 

u 2011. godini PREDSJEDNIK

I. OPĆINSKOG VIJEĆA

Programom javnih potreba u kulturi i sportu Josip Valentić, v.r.

utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti na 

području kulture i sporta koje se financiraju iz 

Proračunu općine Stara Gradiška u 2011. godini.

II. 27.

Za financiranje javnih potreba u kulturi u 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u Proračunu općine Stara Gradiška za 2011. godinu 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predviđena su sredstva u iznosu od 125.000kn i to za:

(„Narodne novine“ br. 28/10) i članka 32. Statuta - financiranje rada udruga u kulturi:

općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 14/09), Općinsko vijeće -  udruga „Izgubljeni u vremenu“     5.000 kn

općine Stara Gradiška, na 11. sjednici održanoj 17. - za informativnu djelatnost

prosinca 2010. godine donosi-  Radio postaja „Bljesak“ Okučani  20.000 kn

- zaštitu spomeničke baštine:

- izrada glavnog projekta obnove Tvrđave u Staroj 

ODLUKU Gradiški  100.000 kn

o izmjeni Odluke o plaći i drugim primanjima 

općinskog načelnika

III.

Za financiranje javnih potreba u sportu u 

Članak 1.Proračunu općine Stara Gradiška za 2011. godinu 

predviđena su sredstva u iznosu od 38.000kn i to za:

Članak 4. Odluke o plaći i drugim primanjima - financiranje rada udruga u sportu:

općinskog načelnika („Službeni glasnik Brodsko - NK „Sava“   30.000 kn

posavske županije“ br.  /10) mijenja se i glasi:- održavanje sportskih objekta:

- troškovi električne energije        1.000 kn
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„Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika „-  da svladavaju upisani studij bez ponavljanja 

utvrđuje se u visini od 4.597,96 kuna bruto i godine, odnosno da redovito napreduju u studiju 

primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine počevši s osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno 

plaćom za mjesec siječanj koja će biti isplaćena u članku 88. stavku 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj 

veljači 2011. godine.“ djelatnosti i visokom obrazovanju;

 - ako je student prve godine studija, da je 

Članak 2. prosjek ocjena svih razreda srednje škole najmanje  

3,50;

Ove izmjene stupaju na snagu danom donošenja, a - da je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku 

objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko- studiranja najmanje 3,00.“

posavske županije“.

 

Klasa: 120-02/10-01/01 Članak 2.

Ur.broj: 2178/24-03-10-3

Stara Gradiška,  17. prosinca 2010. god. U članku  5. stavak 2. točke 1) i 3) mijenjaju 

se i glase:

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA „1) Opći uspjeh prethodnog školovanja 

Josip Valentić, v.r.

a) studenti prve godine studija - prosječna 

ocjene svih razreda srednje škole 

 prosječna ocjena broj bodova

3,80  4,00 10

28.

4,01  4,20 20

4,21  4,50 30

Na temelju članka 32. Statuta općine Stara 4,51  4,80 40

Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 4,81  5,00 50

županije“ br 14/09), Općinsko vijeće općine Stara 

Gradiška na 11. sjednici održanoj 17. prosinaca b) studenti viših godina studija - prosječna 

2010. god., donijelo je ocjena svih prethodnih godina studija 

PRAVILNIK prosječna ocjena broj bodova

3,00  3,50 20

o izmjenama i dopunama 3,51  4,00 40 

Pravilnika o korištenju sredstava Proračuna 4,01  4,20 45

općine Stara  Gradiška za stipendiranje 4,21  4,40 50

studenata 4,41  4,60 55 

4,61  4,80 60 

4,81  4,90 65

Članak 1. 4,91  5,00 70 

U članku 3. stavku 1. Pravilnika o korištenju 3) Materijalni status se utvrđuje prema 

sredstava Proračuna općine Stara Gradiška za prosječnom mjesečnom prihodu po članu kućanstva 

stipendiranje studenata („Službeni vjesnik Brodsko- ostvarenom tri mjeseca prije podnošenja prijave i 

posavske županije“ br. 18/06 i 17/09) dodaju se dohotku od samostalne djelatnosti ostvarenom u 

podstavci 6, 7 i 8 koji glase: prethodnoj godini po članu kućanstva.
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prosječni prihod       broj bodova O D L U K U 

do 600,00 kn  50

601,00 kn  700,00 kn    45 o uključivanju u projekt „LEADER“  osnivanju 

701,00 kn  800,00 kn    40 udruge Lokalna akcijska grupa (LAG)

801,00 kn  900,00 kn    35

901,00 kn  1.000,00 kn    30

1.001,00 kn  1.100,00 kn  25 Članak 1.

1.101,00 kn  1.200,00 kn  20

1.201,00 kn  1.400,00 kn  15 Ovom Odlukom općina Stara Gradiška suglasna je 

1.401,00 kn  1.600,00 kn 10 sudjelovati u formiranju i djelovanju udruge Lokalna 

preko 1.601,00 kn   5“    akcijska grupa ( u daljnjem tekstu: LAG) kao jedan 

   od suosnivača, a koja se osniva radi promicanja 

zajedničkih interesa gradova i općina, kao i svih 

Članak 3. ostalih dionika s područja Brodsko-posavske 

županije u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja, 

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne 

osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom samouprave razvijanjem sinergije i umrežavanja 

vjesniku Brodsko-posavske županije“ između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti 

razvoju ruralnih područja, te drugo u skladu sa 

Klasa:604-02/06-01/01 Statutom LAG-a.

Ur.broj: 2178/24-03-10-

Stara Gradiška, 17. prosinca 2010. god.

Članak 2.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA Predstavnik općine Stara Gradiška u LAG-u je 

Josip Valentić, v.r. načelnik Velimir Paušić, dipl.ing.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

29. posavske županije“

Klasa:023-01/10-01/100

Na temelju članka 32. Statuta općine Stara Ur.broj: 2178/24-03-10-1

Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske Stara Gradiška, 17.prosinca 2010.god.

županije“ br 14/09), Općinsko vijeće općine Stara 

Gradiška na 11.sjednici održanoj 17.prosinca 2010. PREDSJEDNIK

godine donijelo je OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Valentić, v.r.
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30. utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju 

na području općine Velika Kopanica, način i uvjeti 

obavljanja komunalnih djelatnosti, te druga pitanja 

Na temel ju č lanka 15 .  Zakona o od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na 

komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj području općine Velika Kopanica.

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03  

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 

38/09. i 79/09), članka 4. Zakona o koncesijama Članak 2.

(Narodne novine 125/08), i članka 32. Statuta općine 

Velika Kopanica (Službeni vjesnik Brodsko- Na području općine Velika Kopanica obavljaju se 

posavske županije, br. 09/09), Općinsko vijeće sljedeće komunalne djelatnosti:

općine Velika Kopanica na 18. sjednici održanoj 

13.prosinca 2010.  godine donijelo je - opskrba pitkom vodom

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

O D L U K U - crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz 

septičkih, sabirnih i crnih jama

o komunalnim djelatnostima na području - prijevoz putnika u javnom prometu

općine Velika Kopanica i načinima provedbe - skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog 

postupka za obavljanje istih otpada

-  tržnice na malo

- održavanje čistoće (sakupljanja, odvoza 

I. OPĆE ODREDBE komunalnog otpada na odlagalište)

- održavanje javnih površina (javnih zelenih 

Članak 1. površina, trgova i parkova)

- javna rasvjeta

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području -  prijevoz pokojnika

općine Velika Kopanica (u daljnjem tekstu: Odluka) -  održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta

OPĆINA
VELIKA KOPANICA
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- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta - zimsko održavanje nerazvrstanih cesta

- obavljanje dimnjačarskih poslova

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE 

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 

DJELATNOSTI TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 3. Članak 6.

Komunalne djelatnosti na području općine Velika Postupak davanja koncesije započinje danom objave 

Kopanica obavljaju: obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Narodnim 

- pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora novinama“. 

o koncesiji, Prije početka postupka davanja koncesije provode se 

- pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog pripremne radnje:

ugovora o povjeravanju komunalnih 

poslova - procjena vrijednosti koncesije,

- izrada studije opravdanosti davanja 

koncesije,

Članak 4. - imenovanje Stručnog povjerenstva za 

koncesiju,

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o - izrada dokumentacije za nadmetanje,

koncesiji mogu obavljati na području općine Velika - poduzimanje svih ostalih mjera koje 

Kopanica sljedeće komunalne djelatnosti: prethode postupku davanja koncesije u 

skladu sa Zakonom o koncesijama i 

- prijevoz pokojnika posebnih propisa kojima se pobliže uređuje 

- obavljanje dimnjačarskih poslova pojedina vrsta koncesije.

Stručno povjerenstvo za koncesiju se sastoji od 5 

Članak 5. članova, a imenuje ga Općinsko vijeće općine Velika 

Kopanica.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na 

temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi jesu: Članak 7.

- opskrba pitkom vodom Rok trajanja koncesije iznosi 4 godine.

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz 

septičkih, sabirnih i crnih jama Članak 8.

- prijevoz putnika u javnom prometu

- skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog Postupak prikupljanja ponuda provodi Stručno 

otpada povjerenstvo za koncesiju (u daljnjem tekstu: 

- tržnice na malo Stručno povjerenstvo) koje imenuje Općinsko vijeće 

- održavanje čistoće (sakupljanja, odvoza posebno za svaki postupak davanja koncesije za 

komunalnog otpada na odlagalište) obavljanje komunalne djelatnosti.

- održavanje javnih površina (javnih zelenih Član Stručnog povjerenstva ne smije imati izravnih 

površina, trgova i parkova) ili neizravnih osobnih interesa u bilo kojoj aktivnosti 

- javna rasvjeta koji bi doveli do sukoba interesa s njegovim 

- održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta dužnostima u radu Stručnog povjerenstva.
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Odluku o namjeri davanja koncesije donosi općinski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi 

načelnik, a mora sadržavati sljedeće podatke: odgovarajući registar ili odgovarajuća 

potvrda kojom ponuditelj dokazuje da ima 

- naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i registriranu djelatnost u svezi s predmetom 

adresu elektroničke pošte davatelja koncesije.

koncesije, Izdavatelj ovog dokaza je nadležni 

- predmet koncesije, prirodu i opseg Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo 

djelatnosti koncesije, mjesto obavljanja tijelo nadležno za vođenje obrtnog, 

djelatnosti koncesije, rok trajanja koncesije, strukovnog ili poslovnog registra. Dokaz se 

visinu naknade za koncesiju, dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a 

- rok za predaju ponuda, adresu na koju se na smije biti stariji od 6 mjeseci od dana 

moraju poslati ponude, jezik i pismo na objave obavijesti u «Narodnim novinama».

kojima ponude moraju biti napisane, b) Ovlaštenje, suglasnost i slično ako su 

- osobne, stručne, tehničke i financijske gospodarskom subjektu potrebni za 

uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te obavljanje komunalne djelatnosti,

isprave kojima se dokazuje njihovo c) Ispravu o članstvu u određenoj strukovnoj 

ispunjenje, organizaciji ako je gospodarskom subjektu 

- kriterije koji će se primijeniti za odabir potrebna za obavljanje komunalne 

najpovoljnijeg ponuditelja, djelatnosti.

- datum otpreme obavijesti,

- naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje 

žalbe, te podatke o rokovima za podnošenje 2. Dokazi financijske sposobnosti:

žalbe. a) Presjek primitaka i izdataka za posljednje 3 

godine (za obrtnike) ovjeren od strane 

Porezne uprave ili BON 1 (za poduzeća) 

Članak 9. ovjeren od strane nadležne financijske 

institucije koja ga izdaje.

Dokumentacija za nadmetanje sadrži oblik ponude, Dokaz ne smije biti stariji od šest (6) mjeseci 

sadržaj ponude, rok valjanosti ponude, opis od dana objave natječaja.

predmeta koncesije (tehničke specifikacije), uvjete i b) BON-2 iz kojeg je vidljivo da broj dana 

dokaze koje su ponuditelji obvezni dostaviti uz blokade računa nije veći od 5 dana u 

ponudu u svrhu dokazivanja sposobnosti proteklih šest mjeseci te da nema 

ponuditelja, rok za donošenje odluke o odabiru evidentiranih nepodmirenih naloga za čije 

najpovoljnijeg ponuditelja, te sve ostale zahtjeve izvršenje ponuditelj nema pokriće na 

koje ponuditelj mora ispuniti. računu.

Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana 

objave natječaja.

Članak 10. c) Potvrda porezne uprave o stanju duga. 

Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj 

Ponuditelj mora dokazati svoju pravnu, poslovnu i preslici, a ne smije biti stariji od 30 dana od 

financijsku sposobnost, te nekažnjavanost u svezi s dana objave obavijesti u «Narodnim 

kaznenim djelima iz članka 50. stavak 1. Zakona o novinama».

javnoj nabavi  («Narodne novine» broj 110/07. i 

125/08).

1. Uvjeti i dokazi koje su ponuditelji obvezni 3. Dokaz o nekažnjavanju  dokaz da 

dostaviti uz ponudu u svrhu dokazivanja gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj 

pravne i poslovne sposobnosti: za zastupanje gospodarskog subjekta nije 

a) Isprava o upisu u poslovni, sudski izrečena osuđujuća presuda za kaznena djela 
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z b o g  s u d j e l o v a n j a  u  z l o č i n a č k o j  Sukladno članku 14 Zakona o koncesijama i članka 

organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju 132. Zakona o javnoj nabavi neće se provoditi javno 

novca  ne stariji od 30 dana. otvaranje ponuda.

O tijeku postupka otvaranja ponuda vodi se zapisnik 

Potrebno je dostaviti izjavu s ovjerenim potpisom o otvaranju ponuda kojeg potpisuju svi članovi Struč

kod javnog bilježnika, pri čemu izjavu daje osoba nog povjerenstva. Stručno povjerenstvo za koncesije 

ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za vodi i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

sebe i za gospodarski subjekt. Dokaz se dostavlja u Ponude koje ne sadrže sve dokaze i isprave tražene u 

izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji natječaju smatrat će se nepravovaljanim.

od 30 dana od dana objave obavijesti u «Narodnim Na osnovi pristiglih ponuda Stručno povjerenstvo za 

novinama». koncesije rangirat će ponude prema kriteriju za 

odabir i predložiti Općinskom vijeću donošenje 

Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

Članak 11. davanje koncesije i dodjelu koncesije odabranom 

ponuditelju.

Osim dokaza iz članka 9. ove Odluke, davatelj Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s 

koncesije, ovisno o vrsti komunalne djelatnosti koja preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, 

je predmet koncesije, može tražiti dokaze tehničke i davatelj koncesije dužan je svakom ponuditelju u 

stručne sposobnosti koji obuhvaćaju: roku od 14 dana dostaviti preporučenom poštom s 

povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava 

- ispravu kojom se dokazuje obrazovanje i moći dokazati.

potvrdu o strukovnoj sposobnosti osoba Općinsko vijeće može donijeti Odluku da se ne 

odgovornih za obavljanje komunalnih izabere niti jedna pristigla ponuda na natječaj, te isti 

djelatnosti koja je predmet koncesije, može i poništiti.

- jamstvo kvalitete za obavljanje usluga

- referencu dosadašnjih poslova, tj. popis 

zaključenih ugovora o koncesiji u zadnje Članak 13.

dvije godine,

- izjavu gospodarskog subjekta o mjerama Protiv Odluke o davanju koncesije nezadovoljni 

upravljanja zaštitom okoliša i mjerama ponuditelj ima pravo na pravnu zaštitu u skladu s 

e n e rg e t s k e  u č i n k o v i t o s t i  k o j e  ć e  propisima kojima se uređuje javna nabava.

gospodarski subjekt primjenjivati prilikom 

pružanja komunalne usluge, ako je riječ o 

komunalnoj usluzi čija vrsta opravdava Članak 14.

odgovarajući zahtjev naručitelja za 

primjenom takvih mjera. Kriteriji na kojima Općinsko vijeće temelji odabir 

najpovoljnije ponude:

Članak 12. 1. U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

-  kvaliteta usluge (poslovni ugled ponuditelja, 

Ponude se dostavljaju  u pisanom obliku u zatvorenoj jamstva),

omotnici na adresu općina Velika Kopanica, - sposobnost ponuditelja za dugoročnu 

Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica, s održivost razvoja za vrijeme trajanja 

naznakom «NE OTVARAJ-za natječaj-predmet koncesije i za kvalitetno ostvarivanje 

koncesije» i adresom ponuditelja. koncesije,

Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 30 dana od -  povoljnost ponude (tehnička i financijska),

dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u -  povoljnost ponude za provedbu mjera 

„Narodnim novinama“. očuvanja i zaštite okoliša i drugih kriterija  
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propisanih Zakonom o koncesijama, ili - nema mjere očuvanja i zaštite okoliša       

0 bodova. 

2. Najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj Članak 16.

koncesije odlučuje koje će kriteriji primijeniti 

prilikom donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg Ugovor o koncesiji na temelju odluke o koncesiji s 

ponuditelja. najpovoljnijim ponuditeljem sklapa općinski 

načelnik.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

Članak 15. - djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

- rok na koji se koncesija dodjeljuje,

U s luča ju pr imjene kr i te r i ja  ekonomski - visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

najpovoljnije ponude, najpovoljnijom ponudom - cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova - prava i obveze davatelja koncesije,

utvrđenim prema sljedećim kriterijima: - prava i obveze korisnika koncesije,

- jamstva korisnika koncesije,

1) Poslovni ugled podnositelja ponude: - uvjete otkaza ugovora,

a) broj zaključenih ugovora za djelatnost za - ugovorne kazne.

koju se se  daje koncesija s drugim 

jedinicama lokalne samouprave:

- nijedan ugovor                                                                                  Članak 17.

0 bodova,

 - od 1 do 5 ugovora       5 bodova, Koncesija prestaje:

 - više od 5 ugovora       10 bodova, 

- ispunjenjem zakonskih uvjeta,

b) broj stanovnika jedinica lokalne samouprave koje - raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog 

su dale interesa,

    koncesiju podnositelju ponude za djelatnost za - sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,

koju se daje koncesija - jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,

 - do 3000 stanovnika     5 bodova, - pravomoćnošću sudske odluke kojom se 

 - više od 3000 stanovnika      10 bodova, ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se 

poništava.

2) Sposobnost za ostvarivanje koncesije:

a) broj zaposlenih: IV NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE 

 - do 5 zaposlenih 5 bodova, KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 

 - više od 5 zaposlenih  10 bodova, TEMELJU PISANOG UGOVORA

3) povoljnost ponude: Članak 18.

 - najniža cijena za pruženu 

uslugu   30 bodova, Obavljanje komunalnih poslova komunalnih 

 - najviša naknada za koncesiju      15 bodova, djelatnosti iz članka 2. ove Odluke provodi se:

4) mjere očuvanja i zaštite okoliša: -  javnim natječajem

- ima mjere očuvanja i zaštite  okoliša         Postupak provedbe javnog natječaja provodi Stručno 

5 bodova, povjerenstvo koje imenuje Općinsko vijeće općine 

Velika Kopanica, posebno za svaki postupak glede 
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pojedinih komunalnih poslova komunalnih Članak 22.

djelatnosti iz članka 5. ove Odluke.

Povjerenstvo se sastoji od 5 članova. Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće 

isprave:

Članak 19. a) Isprava o upisu u poslovni, sudski 

(trgovački), strukovni, obrtni ili drugi 

Ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti se odgovarajući registar kojim ponuditelj 

potpisuje na rok od 4 godine. dokazuje da je registriran za obavljanje 

djelatnosti koja je predmet natječaja.

Izdavatelj ovog dokaza je nadležni 

Članak 20. Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo 

tijelo nadležno za vođenje obrtnog, 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja mora strukovnog ili poslovnog registra. Dokaz se 

sadržavati: dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a 

na smije biti stariji od 6 mjeseci od dana 

- djelatnost za koju se sklapa ugovor objave obavijesti u «Narodnim novinama».

- vrijeme na koje sklapa ugovor b) Ovlaštenje, suglasnost i slično ako su 

- vrstu i opseg poslova gospodarskom subjektu potrebni za 

- način određivanja cijena za obavljanje obavljanje komunalne djelatnosti,

poslova c) Ispravu o članstvu u određenoj strukovnoj 

- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora organizaciji ako je gospodarskom subjektu 

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda potrebna za obavljanje komunalne 

- rok važenja ponude djelatnosti.

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice 2. Dokazi financijske sposobnosti:

povjerenstva za provedbu natječaja a) Presjek primitaka i izdataka za posljednje 3 

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude  godine (za obrtnike) ovjeren od strane 

Porezne uprave ili BON 1 (za poduzeća) 

Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u ovjeren od strane nadležne financijske 

javnim glasilima - na web stranici općine Velika institucije koja ga izdaje.

Kopanica ili putem Elektroničkog oglasnika javne Dokaz ne smije biti stariji od šest (6) mjeseci 

nabave, te putem oglasne ploče općine Velika od dana objave natječaja.

Kopanica. b) BON-2 iz kojeg je vidljivo da broj dana 

blokade računa nije veći od 5 dana u 

proteklih šest mjeseci, te da nema 

Članak 21. evidentiranih nepodmirenih naloga za čije 

izvršenje ponuditelj nema pokriće na 

Ponude se dostavljaju  u pisanom obliku u zatvorenoj računu.

omotnici na adresu: općina Velika Kopanica, Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana 

Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica, s objave natječaja.

naznakom «NE OTVARAJ-ZA NATJEČAJ» i c) Potvrda porezne uprave o stanju duga. 

adresom ponuditelja u roku od 15 dana od dana Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj 

objave natječaja. preslici, a ne smije biti stariji od 30 dana od 

dana objave obavijesti u «Narodnim 

novinama».
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3. Dokaz o nekažnjavanju  dokaz da izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj komunalnih poslova na temelju ugovora.

za zastupanje gospodarskog subjekta nije Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s 

izrečena osuđujuća presuda za kaznena djela preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, 

z b o g  s u d j e l o v a n j a  u  z l o č i n a č k o j  naručitelj je dužan svakom ponuditelju u roku od 14 

organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju dana dostaviti preporučenom poštom s povratnicom 

novca  ne stariji od 30 dana. ili na drugi način kojim će se dostava moći dokazati.

Potrebno je dostaviti izjavu s ovjerenim Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne 

potpisom kod javnog bilježnika, pri čemu izabere nijedna od ponuda pristiglih na natječaj.

izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje 

gospodarskog subjekta za sebe i za 

gospodarski subjekt. Dokaz se dostavlja u Članak 24.

izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije 

biti stariji od 30 dana od dana objave Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s 

obavijesti u «Narodnim novinama». najvećim brojem bodova utvrđenim prema sljedećim 

kriterijima:

4. Reference tvrtke za obavljanje komunalne 

djelatnosti koja je predmet natječaja - reference ponuditelja za obavljanje 

(oprema, prostor, broj i struktura djelatnika, komunalnih poslova 30 bodova

dosadašnji poslovi). - najniža ponuđena cijena 60 bodova

- uvjeti plaćanja (odgoda plaćanja, krediti, 

druge pogodnosti)    10 bodova

Članak 23.

Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

otvaranje ponuda na sjednici, koja se mora održati 

najranije tri dana od isteka roka za podnošenje Članak 25.

ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti ponuda 

podnesenih putem pošte. Ugovori sklopljeni prije ove Odluke ostaju na snazi 

Ponude koje su dospjele nakon prethodno navedenog do isteka Ugovora.

roka, vraćaju se ponuditelju neotvorene. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda na objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

natječaj vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi posavske“ županije.

Povjerenstva.

Sukladno članku 132. Zakona o javnoj nabavi neće se OPĆINSKO VIJEĆE

provoditi javno otvaranje ponuda. OPĆINE VELIKA KOPANICA

Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u 

Odluci o objavi javnog natječaja smatrat će se Klasa:363-01/10-01/35

nepravovaljanima. Ur.broj:2178/12-03-10-01

Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti Velika Kopanica, 13. prosinca 2010.g.

zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te će ga 

uputiti Općinskom vijeću općine Velika Kopanica, PREDSJEDNIK 

zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama OPĆINSKOG VIJEĆA

koje su uz njih priložene, radi donošenja odluke o Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r.
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
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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