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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske
županije razrješuju se:
-

57.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst) i
članka 10. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta
mladih Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 2/15),
Županijska skupština je na 16. sjednici, održanoj 25.
studenoga 2015. donijela

Monika Jagodić (rođ. Safundžić) –
članica
Marko Marinović, zamjenik članice

II.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ODLUKU
o razrješenju članice i zamjenika člana
Županijskog savjeta mladih
Brodsko-posavske županije

I.
Dužnosti članice i zamjenika članice

KLASA: 021-01/15-01/
URBROJ:2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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58.

59.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/13) i članka 35.
Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13) Županijska
skupština je na 16. sjednici, održanoj 25. studenog
2015., donijela

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst) i
članka 35. Poslovnika Županijske skupštine
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
15/13 – pročišćeni tekst) Županijska skupština je na
16. sjednici, održanoj 25. studenog 2015., donijela

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o razrješenju jednog člana Odbora za
stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoliša i
imenovanju novog

o razrješenju jednog člana Odbora za
društvene djelatnosti
i imenovanju novog

I.

I.

Martin Miloloža se razrješuje dužnosti
člana Odbora za stambeno-komunalne poslove i
zaštitu okoliša, na osobni zahtjev.

Martin Miloloža se razrješuje dužnosti
člana Odbora za društvene djelatnosti, na osobni
zahtjev.

II.

II.

Vlatko Krznarić imenuje se za člana
Odbora za stambeno-komunalne poslove i zaštitu
okoliša.

Mario Pejić imenuje se za člana Odbora za
društvene djelatnosti.

III.

III.

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

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 021-01/15-01/235
Urbroj: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.

Klasa: 021-01/15-01/236
Urbroj: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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60.

61.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst) i
članka 12. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku
dodjele stipendija iz sredstava Županijskog
proračuna ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 25/14), Županijska skupština je na 16.
sjednici održanoj 25. studenog 2015. donijela

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13 – pročišćeni tekst)
Županijska skupština je na 16. sjednici, održanoj 25.
studenog 2015. godine, donijela
PROGRAM RADA
Županijske skupštine za 2016. godinu

RJEŠENJE
o razrješenju jednog člana Komisije za
stipendiranje studenata Brodsko-posavske
županije i imenovanju novog

I.
Martin Miloloža, razrješuje se dužnosti
člana Komisije za stipendiranje studena Brodskoposavske županije, na osobni zahtjev.
II.

I.
Programom rada okvirno se određuju aktivnosti
predstavničkog tijela tijekom godine u ostvarivanju
zakonskih i statutarnih zadaća iz samoupravnog
djelokruga županije koja se odnose na područje
obrazovanja, zdravstva, prostornog i urbanističkog
planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i
prometne infrastrukture, održavanja javnih cesta,
planiranja i razvoja obrazovnih, zdravstvenih,
socijalnih i kulturnih ustanova, kao i na druga
područja propisana posebnim zakonima.

Mihajla Šunić imenuje se za članicu
Komisije za stipendiranje studenata Brodskoposavske županije.

II.

III.

Slijedom navedenog predlažu se teme i akti koje je u
ovom trenutku moguće identificirati s osnova
pravne norme i pravne prakse za raspravu i
odlučivanje na sjednicama Županijske skupštine
tijekom 2016. godine i to:

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/15-01/237
Urbroj: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.

1. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za
redovito financiranje političkih stranaka i članova
Županijske skupštine izabranih s liste Grupe
birača za 2016.
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i
financije
Podnositelj: župan BPŽ
Rok rasprave: veljača 2016.
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2. Prijedlog socijalnog plana za područje Brodskoposavske županije i Akcijskog plana za 2016.
Temeljem članka 195. Zakona o socijalnoj
skrbi ("Narodne novine" br. 157/13) Savjet za
socijalnu skrb predlaže socijalni plan skrbi za
područje županije, a donosi ga predstavničko tijelo.
Plan obuhvaća analizu kapaciteta, dostupnost mreže
socijalnih ustanova i specifične ciljeve razvoja
institucionalnih i izvan institucionalnih socijalnih
usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine
u većem riziku od socijalne isključenosti.
Na temelju analize kapaciteta i dostupnosti
mreže socijalnih usluga te procjene specifičnih
potreba skupina u većem riziku od socijalne
isključenosti, odredit će se prioriteti te strateški i
operativni ciljevi razvoja socijalnih usluga za
područje Županije.
Nositelj izrade: UO za zdravstvo i socijalnu skrb i
Savjet za socijalnu skrb BPŽ
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: veljača/ožujak 2016.

3. Izvješće o realizaciji Programa razvoja malog i
srednjeg poduzetništva i obrtništva (MSPO
sektora) Brodsko-posavske županije za 2015.
godinu
Izvješće će sadržavati podatke o realizaciji
projekata poticanja malog i srednjeg poduzetništva i
obrtništva, a temeljem Županijskog programa
razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva
(MSPO sektora), koji je usvojen i donesen na
tematskoj sjednici Županijske skupštine u listopadu
2013.
Nositelj izrade: UO za gospodarstvo
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: ožujak 2016.

4. Izvješće o stanju kvalitete zraka na području
Brodsko-posavske županije u 2015. godini
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti
okoliša ("Narodne novine" br. 130/11) i ranije

Broj: 21

započetim intenzivnim aktivnostima u svezi
osiguranja što zdravijeg zraka građanima Brodskoposavske županije, osobito Grada Slavonskog
Broda u Izvješću će se dati prikaz stanja kvalitete
zraka.
Nositelj izrade: UO za komunalno gospodarstvo i
zaštitu okoliša
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2016.

5. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu
financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske
imovine i hitnih intervencija investicijskog i
tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne
osobe Slavonski Brod u 2016.
Na temelju članka 115., 116., 117., 119.,
120. i 121. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne
novine br. 157/13) i Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (Narodne
novine br.117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00,
117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08), predlaže se
donošenje minimalnih standarda za decentralizirane
funkcije u djelatnosti socijalne skrbi za domove za
starije i nemoćne osobe. Sukladno Odluci o
minimalnim financijskim standardima za
decentralizirano financiranje domova za starije i
nemoćne osobe u 2016., Županijska skupština
svojom Odlukom utvrđuje kriterije za raspodjelu i
dodjeljuje sredstva Domu za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod, čiji je osnivač Brodsko-posavska
županija.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2016.

6. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu
financiranja i rasporedu sredstava
decentraliziranih funkcija u zdravstvu za 2016. na
području Brodsko-posavske županije
Temeljem Vladine odluke o minimalnim
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financijskim standardima za decentralizirane
funkcije u zdravstvu u 2016., Županijska skupština
donosi za područje Brodsko-posavske županije
Odluku o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja
i rasporedu sredstava decentraliziranih funkcija u
zdravstvu na području BPŽ u 2016.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2016.

7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja Centara za socijalnu skrb Brodskoposavske županije i financiranje pomoći za
troškove stanovanja korisnicima koji se griju na
drva u 2016.
Na temelju članka 43. stavak 1. članka 100. i
120. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br.
157/13) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (Narodne novine br.
117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 117/01,
150/02, 147/03, 132/06 i 73/08) i Odluke o
minimalnim financijskim standardima za
decentralizirano financiranje centara za socijalnu
skrb i pomoći stanovanja korisnicima koji se griju na
drva u 2016., predlaže se donošenje minimalnog
standarda za decentralizirane funkcije materijalnih i
financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb u
županiji i pomoći za stanovanje korisnicima koji se
griju na drva u 2016., a sredstva se osiguravaju u
proračunima jedinica područne (regionalne)
samouprave. Županijska skupština donosi Odluku o
kriterijima i mjerilima, te načinu financiranja
Centara za socijalnu skrb Brodsko-posavske
županije i financiranje pomoći za troškove
stanovanja korisnicima koji se griju na drva za
područje Brodsko-posavske županije.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2016.
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8. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu
mrtvozorničke službe na području Brodskoposavske županije u 2015.
Sukladno članku 7. stavak 3. podstavak 6.
Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju
vremena uzorka smrti (Narodne novine br. 46/11,
6/13 i 63/14), Povjerenstvo za nadzor nad radom
mrtvozornika u obavljanju nadzora izrađuje
godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu
mrtvozorničke službe.
Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu
mrtvozorničke službe Povjerenstvo dostavlja
nadležnom tijelu jedinice područne (regionalne)
samouprave, Ministarstvu zdravlja i Hrvatskom
zavodu za javno zdravstvo.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb i Povjerenstvo za nadzor nad radom
mrtvozornika
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2016

9. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija u
osnovnom obrazovanju na području Brodskoposavske županije u 2016. godini
Na temelju odredbi Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine br.87/08) Vlada Republike Hrvatske donosi
Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba u osnovnom
školstvu za 2016. godinu koja se odnosi na
financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnom
školstvu.
Na osnovi Vladine odluke, Županijska
skupština donosi vlastitu Odluku o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija u osnovnom obrazovanju na području
Brodsko-posavske županije.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport
i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2016
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10. Odluka o kriterijima i mjerilima za
financiranje decentraliziranih funkcija srednjih
škola Brodsko-posavske županije u 2016. godini
Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih
domova (Narodne novine br. 87/08). Na osnovi
narečene Odluke Županijska skupština donosi
Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje
decentraliziranih funkcija srednjih škola Brodskoposavske županije u 2016.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport
i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2016.

11. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu
Brodsko-posavske županije u 2016.
Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u 2016. Županija donosi Plan rashoda za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini. Plan mora
sadržavati škole na koje se odnose ulaganja, vrstu i
opis ulaganja, ukupno planirani iznos sredstava
potreban za realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih
projektom u 2016. Isti se dostavlja Ministarstvu
znanosti, obrazovanja i športa.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport
i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2016.

12. Prijedlog plana rashoda za nabavku
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje
škole Brodsko-posavske županije u 2016.
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Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjih škola i učeničkih domova u 2016. Županija
donosi Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u srednjim školama
Brodsko-posavske županije i dostavlja ga
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Plan
mora sadržavati naziv škola na koje se odnose
ulaganja, vrstu i opis ulaganja, ukupan planirani
iznos potreban za realizaciju svih ulaganja
obuhvaćenih projektom i planirani iznos u 2016.
godini .
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport
i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2016.

13. a) Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
u 2016.
b) Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola
u 2016.
Prema Vladinim odlukama o kriterijima i mjerilima
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog standarda javnih potreba u osnovnim
školama, te srednjih škola i učeničkih domova u
2016. nadležno tijelo županije donosi poseban Plan
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih, odnosno
srednjih škola Brodsko-posavske županije, te iste
dostavlja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
športa.
Ovim planovima specificiraju se škole, namjene i
iznosi sredstava za pojedinu školu, a na osnovi
operativnih planova za 2016.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport
i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2016.
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14. Izvješće o radu Savjeta mladih Brodskoposavske županije u 2015. godini
Sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih
("Narodne novine" br. 41/14.) Savjet mladih
podnosi godišnje izvješće o svom radu
predstavničkom tijelu jedinice lokalne odnosno
područne (regionalne) samouprave najkasnije do
31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, te ga
dostavlja na znanje izvršnom tijelu koji ga
objavljuje na mrežnim stranicama jedinice lokalne
odnosno područne (regionalne) samouprave.
Nositelj izrade: Savjet mladih Brodsko-posavske
županije
Predlagatelj: Savjet mladih Brodsko-posavske
županije
Rok rasprave: ožujak 2016.

15. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u
2015. Hrvatskog Crvenog križa-Društva Crvenog
križa Brodsko-posavske županije
Polazeći od prava, obveza i odgovornosti
udruga temeljem članka 34. Zakona o udrugama
(Narodne novine br. 74/14), udruga koja provodi
programe i projekte od interesa za opće dobro
financirane iz javnih izvora najmanje jedanput
godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i
korištenju sredstava izvještavati davatelja sredstava.
Temeljem Zakona o financijskom
poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
člankom 6. propisano je da je neprofitna
organizacija koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora,
uključujući i sredstva iz jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, dužna je nadležnom tijelu
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dostaviti izvještaj o potrošnji
proračunskih sredstava.
Nositelj izrade: Hrvatski Crveni križ-Društvo
Crvenog križa BPŽ
Predlagatelj: župan
Rok rasprave: ožujak/travanj 2016.
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16. a) Izvješće o provođenju Plana upravljanja
vodama na slivnom području:
Brodska Posavina i "Mali sliv Šumetlica-Crnac"
u 2015.
b) Plan upravljanja lokalnim vodama na slivnim
područjima u 2016.
Planove upravljanja lokalnim vodama na slivnim
područjima donose Hrvatske vode prema odredbi
članka 12. Zakona o vodama (Narodne novine, br.
107/95) i prate njihovu realizaciju, a predstavničko
tijelo županije daje suglasnost na iste.
Vodnogospodarske ispostave Hrvatskih voda
dostavljaju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja
lokalnim vodama u 2015. godini i Plan upravljanja
lokalnim vodama u 2016. godini u Upravni odjel za
poljoprivredu na koja isti daje očitovanje i sa
zaključcima podnosi Županijskoj skupštini na
davanje suglasnosti.
Nositelj izrade: Hrvatske vode - Vodno gospodarske
ispostave u Slavonskom Brodu i Novoj
Gradiški u koordinaciji s UO za poljoprivredu
Predlagatelji: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2016.

17. Informacija o elementarnim nepogodama na
području Brodsko-posavske županije
U Informaciji će se dati svi relevantni
podaci o elementarnim nepogodama tijekom 2015.
godine na poljoprivrednim usjevima, građevinskim
i drugim objektima, zatim o obavljenoj procjeni
šteta, visini šteta, kao i o dodijeljenim sredstvima
Vlade Republike Hrvatske za djelomično
ublažavanje posljedica šteta i njihovoj raspodjeli
onima koji su pretrpjeli štete.
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu
Predlagatelj: Povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
Rok rasprave: ožujak 2016.

18. Izvješće o održavanju i građenju županijskih i
lokalnih cesta na području Brodsko- posavske
županije u 2015.
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Prema odredbi članka 31. Zakona o cestama
("Narodne novine" br. 84/11) i članka 35. Odluke o
osnivanju ŽUC-a, ova ustanova obvezna je jednom
godišnje podnijeti Izvješće o održavanju i građenju
županijskih i lokalnih cesta u prethodnoj godini.
Nositelj izrade: ŽUC u suradnji s UO za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak 2016.

19. Izvješće o radu župana Brodsko-posavske
županije za razdoblje srpanj-prosinac 2015
Prema odredbi članka 35. b) Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 58.
Statuta Brodsko-posavske županije, župan je
obvezan podnositi Županijskoj skupštini izvješće o
svom radu. U tom smislu župan će podnijeti
Županijskoj skupštini Izvješće o radu za razdoblje
srpanj-prosinac 2015.
Nositelj izrade: Stručna služba Županijske
skupštine i župana u suradnji sa upravnim
odjelima
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak/travanj 2016.

20. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Brodskoposavske županije u 2015. i Financijsko izvješće
za isto razdoblje
Budući se Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske
županije financira u cijelosti sredstvima
Županijskog proračuna, obvezna je Županijskoj
skupštini svake godine podnijeti Izvješće o radu i
Financijsko izvješće za proteklu godinu, a što je i
obveza iz Zakona o vatrogastvu.
Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica BPŽ
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: ožujak/travanj 2016.

21. Izvješće o radu Turističke zajednice Brodskoposavske županije u 2015. i Financijsko izvješće
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za isto razdoblje
Turistička zajednica Brodsko-posavske
županije za realizaciju svog Plana rada koristi i
sredstva iz Županijskog proračuna, s tog osnova
sukladno Zakonu o proračunu dužna je nadležnim
tijelima podnijeti godišnje izvješće o radu zajedno s
podacima o aktivnostima na promicanju turističkih
mogućnosti Brodsko-posavske županije.
Nositelj izrade: Turistička zajednica Brodskoposavske županije
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: ožujak/travanj 2016.

22. Izvješće o radu CTR d.o.o. – Županijska
razvojna agencija u 2015. i Financijsko izvješće za
isto razdoblje
Budući je Brodsko-posavska županija
osnivač i vlasnik Županijske razvojne agencije
(CTR d.o.o. Slavonski Brod) i budući se ista
značajnim dijelom financira iz Županijskog
proračuna, ista je u obvezi izvijestiti predstavničko
tijelo Županije o svojim aktivnostima te polučenim
efektima i koristima za poduzetnike i ostale
korisnike njenih usluga (JLS, institucije i dr.) u
2015.
Nositelj izrade: CTR d.o.o. – Županijska razvojna
agencija
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: ožujak/travanj 2016.

23. Informacija o općem stanju sigurnosti,
kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i
miru na području Brodsko-posavske županije u
2015. godini
Policija surađuje s tijelima jedinica lokalne
(regionalne) samouprave na poduzimanju mjera radi
ostvarenja sigurnosti građana i imovine, pa polazeći
od toga Policijska uprava Brodsko-posavska će
temeljem članka 9. Zakona o policijskim poslovima
i ovlastima podnijeti Županijskoj skupštini
Informaciju o općem stanju sigurnosti,
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kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i
miru na području Brodsko-posavske županije u
2015. godini.
Nositelj izrade: PU Brodsko-posavska
Predlagatelji: PU Brodsko-posavska
Rok rasprave: travanj 2016.

24. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u
2015. Regionalnog centra za biotehnološka
istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije
d.o.o.
Nositelj izrade: Regionalni centar za biotehnološka
istraživanja i razvoj BPŽ d.o.o.
Predlagatelj: UO za obrazovanje, šport i kulturu
Rok rasprave: travanj 2016.

25. Izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na
području Brodsko-posavske županije
Na temelju članka 14. i 23 a. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne
novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), predstavničko
tijelo županije na temelju planova mreža dječjih
vrtića koje donose predstavnička tijela jedinica
lokalne samouprave usklađuje razvitak mreže
dječjih vrtića na svom području.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport
i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: ožujak/travanj 2016.

26. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u
2015. zdravstvenih ustanova:
-

Doma zdravlja Slavonski Brod,
Doma zdravlja Dr. A. Štampar Nova
Gradiška,
Ljekarne Slavonski Brod,
Zavoda za javno zdravstvo Brodsko –
posavske županije
Zavoda za hitnu medicinu
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Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i
Zakona o zdravstvenom osiguranju, te pravima i
obvezama županije nad zdravstvenim ustanovama,
čiji je osnivač, Županijska skupština razmatra stanje
i problematiku zdravstvenih ustanova na osnovu
godišnjih izvješća o poslovanju u prethodnoj godini.
Izvješća trebaju obuhvaćati prikaz stanja i
poslovanja zdravstvenih ustanova, rezultate
provedenih reformskih zadataka i prijedloga mjera
za poboljšanje stanja u zdravstvu u županiji, s
posebnim osvrtom na financijsku problematiku.
Nositelji izrade: zdravstvene ustanove
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2016.

27. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava
pacijenata Brodsko-posavske županije u 2015.
Sukladno članku 33. Zakona o zaštiti prava
pacijenata (Narodne novine br. 169/04 i 37/08),
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata podnosi
skupštini jedinice područne (regionalne)
samouprave i Ministarstvu nadležnom za zdravstvo
Godišnje izvješće o svom radu.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb i Povjerenstvo za zaštitu prava
pacijenata BPŽ
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: travanj/svibanj 2016.
28. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u
2015. godini:
a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
b) Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje
c) Zajednice športskih udruga i saveza BPŽ
d) Zajednice tehničke kulture Slavonski Brod
e) Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica za
povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski
Brod
Polazeći od prava, obveza i odgovornosti osnivača
ustanova, utvrđenih Zakonom o ustanovama,
Zakona o lokalnoj upravi i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i drugim posebnim zakonima,
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Skupština će razmotriti godišnja izvješća o radu i
financijskom poslovanju ustanova u kulturi, te
udruga iz područja tehničke kulture i športa u
prethodnoj godini.

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
25/14). Komisija za stipendiranje studenata daje
informaciju predstavničkom tijelu o dodijeljenim
stipendijama za 2016. godinu.

Nositelj izrade: ustanove, nadležne zajednice i
udruge-koordinator UO za obrazovanje,šport i
kulturu
Predlagatelji: župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2016.

Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport
i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2016.

29. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u
2015. Zavoda za prostorno uređenje Brodskoposavske županije
Nositelj izrade: Zavod za prostorno uređenje BPŽ
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2016.

30. Izvješće o radu i financijskom poslovanju
Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod
za 2015. godinu
Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi
osnivačka prava nad Domom za starije i nemoćne
osobe, nad kojim ima osnivačka prava Brodskoposavska županija. Ustanova ima obvezu najmanje
jedanput godišnje osnivača izvijestiti o svom
financijskom poslovanju i provođenju politike
upravljanja, kao i realizaciju projekata koje je
osnivač podržao.
Nositelj izrade: Dom za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: travanj 2016.

31. Informacija o dodijeljenim stipendijama
Brodsko-posavske županije za 2016.
Na temelju čl. 34. Statuta Brodsko-posavske
županije «Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 15/13-pročišćeni tekst), a sukladno čl.
2. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele
stipendija iz sredstava Županijskog proračuna

32. Prijedlog odluke o dodjeli županijskih
priznanja u 2016. godini
Svake godine u prigodi obilježavanja Dana
županije zaslužnim pojedincima i pravnim i
fizičkim osobama dodjeljuju se određena županijska
priznanja, koja će predložiti Županijsko
povjerenstvo nakon provedenog javnog poziva.
Nositelj izrade: Povjerenstvo za dodjelu županijskih
priznanja
Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu županijskih
priznanja
Rok rasprave: travanj 2016.

33. Informacija o provedbi Nacionalne strategije
suzbijanja zlouporabe droga na području Brodskoposavske županije u 2015. godini
Informacija će sadržavati sve relevantne
pokazatelje vezane za provedbu Nacionalne
strategije suzbijanja zlouporabe droga na području
Brodsko-posavske županije u 2015. s prikazom
aktivnosti pojedinih tijela u provođenju
preventivnih mjera.
Informacija će sadržavati i prijedlog novih
preventivnih mjera za suzbijanje zlouporabe droga.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb u suradnji i Povjerenstvo za
suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti na
području BPŽ
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: svibanj 2016.
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34. Izvješće o radu vijeća i predstavnika
nacionalnih manjina na području Brodskoposavske županije u 2015. godini

37. Izvješće o izvršenju Proračuna Brodskoposavske županije u 2015. s prijedlogom
godišnjeg obračuna proračuna

Nositelj izrade: Odbor za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: svibanj 2016.

Prema odredbi članka 110. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) župan
podnosi Županijskoj skupštini na donošenje
Izvješće o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće
godine za prethodnu godinu, čiji je sadržaj propisan
člankom 108. citiranog Zakona. Dakle, osim
obveznog sadržaja iz članka 108. točka 1. do 6..,
Izvješće o izvršenju Proračuna BPŽ obuhvaća i
izvršenje financijskih planova izvanproračunskih
korisnika na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka
rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika.
Slijedom ovih zakonskih određenja
Upravni odjel za Proračun i financije do 1. svibnja
tekuće za prethodnu godinu dužan je izraditi i
dostaviti Županu Brodsko-posavske županije
Izvješće o izvršenju, a župan do 1. lipnja
Županijskoj skupštini (čl. 107. Zakona o proračunu).

35. Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju u
Brodsko-posavskoj županiji u 2015. godini
Izvješće će sadržavati podatke o broju zaposlenih u
pravnim osobama, zaposlene kod fizičkih osoba,
obrtnika, individualne poljoprivrednike – aktivne
osiguranike mirovinskog osiguranja i samostalne
profesionalne djelatnosti, kao i registriranu
nezaposlenost u Područnoj službi HZZZ Slavonski
Brod.
Pored ovakvih statističkih pregleda u Izvješću se
daje i prikaz aktivnosti vezano za profesionalno
usmjeravanje, materijalno osiguranje za vrijeme
nezaposlenosti, prijavljene potrebe za radnicima i na
kraju, poseban osvrt na Vladine mjere za poticanje
zapošljavanja.
Cilj Izvješća je upoznavanje predstavničkog tijela sa
stvarnim stanjem zaposlenosti i aktivnom politikom
u području zapošljavanja.
Nositelj izrade: Područna služba Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje Slavonski Brod,
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: svibanj/lipanj 2016.

36. Prijedlog plana zdravstvene zaštite na području
Brodsko-posavske županije
Temeljem članka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
"Narodne novine" br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11,
84/11, 12/12 i 35/12) predstavničko tijelo jedinice
područne (regionalne) samouprave donosi Plan
zdravstvene zaštite na području županije.
Nositelj izrade: UO za zdravstvo i socijalnu skrb i
Savjet za zdravlje BPŽ
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: lipanj 2016.

Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i
financije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: lipanj 2016.

38. Izvješće o obavljenoj reviziji Županijskog
proračuna za 2015. godinu
Sukladno odredbama Zakona o reviziji
Područni ured za reviziju obavit će kontrolu
županijskih prihoda i izdataka u protekloj godini i o
tome izvijestiti župana koji će izvijestit Skupštinu o
nalazu revizije i eventualno naloženim mjerama.
Nositelji izrade: Područni ured Državne revizije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: lipanj/srpanj

39. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Brodskoposavske županije
Sukladno članku 91. Zakona o vodama

Strana: 2572

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 21

(Narodne novine br.153/09, 130/11, 63/13, 14/04),
Odluku o zaštiti izvorišta uz prethodnu suglasnost
Hrvatskih voda donosi predstavničko tijelo jedince
područne (regionalne) samouprave, ako se zona
prostire na području više jedinica lokalne
samouprave u sastavu iste jedince područne
(regionalne) samouprave.

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu
Predlagatelj: Upravni odjel za poljoprivredu
Rok rasprave: srpanj 2016.

Nositelj izrade: Povjerenstvo za pripremu nacrta
Odluke o zaštiti izvorišta BPŽ
Predlagatelj: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Rok rasprave: lipanj/srpanj 2016.

42. a) Analiza poljoprivrede Brodsko-posavske
županije u 2015. godini
b) Analiza poticajnih mjera Vlade RH na području
BPŽ u 2015. godini

40. Prijedlog Akcijskog plana energetske
učinkovitosti Brodsko-posavske županije
Sukladno članku 11. stavak 4. Zakona o energetskoj
učinkovitosti (Narodne novine br. 127/14), Akcijski
plan energetske učinkovitosti donosi predstavničko
tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave uz
prethodnu suglasnost Nacionalnog koordinacijskog
tijela.
Akcijski plan je planski dokument koji se donosi za
trogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnim
akcijskim planom, a kojim se utvrđuje provedba
politike za poboljšanje energetske učinkovitosti u
jedinici područne (regionalne) samouprave.
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: lipanj 2016.

41. Informacija o gospodarenju zajedničkim
lovištima na području Brodsko-posavske
županije
Polazeći od odredbi Zakona o lovstvu («Narodne
novine» br. 140/05), kao i prava i obveza jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u
području lovstva, Skupštini će biti podnesena
Informacija o gospodarenju zajedničkim lovištima
na području Brodsko-posavske županije radi
sagledavanja organiziranosti i stanja lovstva na
području Brodsko-posavske županije. Informacija

će sadržavati prikaz problematike vezane za
gospodarenje lovištima, kao i provedbu
skupštinskih zaključaka iz 2015.

Izvješće će sadržavati sve relevantne pokazatelje
vezano za ukupno stanje u poljoprivredi, od
vlasničke strukture, proizvodnje poljoprivrednih
proizvoda novčanih poticaja i potpora do mjera
zemljišne politike koje donosi Vlada Republike
Hrvatske.
Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu
Predlagatelj: Upravni odjel za poljoprivredu
Rok rasprave: srpanj 2016.

43. Analiza poslovanja gospodarstva Brodskoposavske županije u 2015.
s dostupnim pokazateljima za 2016.
Polazeći od temeljnih zadaća Županije u području
gospodarstva da usklađuje interese i poduzima
aktivnosti radi ravnomjernijeg gospodarskog
razvitka, a time i osiguranja uvjeta za brže i
kvalitetnije zapošljavanje, izradit će se i prezentirati
Skupštini cjelovit prikaz poslovanja gospodarstva u
2015. godini, s dostupnim pokazateljima za 2016.
godinu.
Nositelji izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u
suradnji s Poreznom upravom, FINA-om,
Gospodarskom i obrtničkom komorom Brodskoposavske županije, te s
HZZZ, podružnica Slavonski Brod
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: srpanj 2016.
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44. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna
Brodsko-posavske županije za 2016.
godinu
U praksi se do sada pokazalo da prilikom donošenja
Proračuna nisu poznati svi fiskalni parametri,
osobito u okolnostima ne donošenja Državnog
proračuna i funkcioniranja državnih tijela temeljem
privremenog financiranja, kao što je sada slučaj i
kod izvora prihoda i kod izdataka, pa će se tijekom
2016. godine provesti usklađivanje Županijskog
proračuna, a ako bude potrebno tijekom godine
provoditi će se uravnoteženje proračunskih prihoda i
rashoda
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i
financije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: tijekom godine prema potrebi

45. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o izvršenju Proračuna BPŽ za 2016.
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i
financije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: tijekom godine prema potrebi

46. Informacija o provedbi projekta osiguranja
pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih
posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim
ustanovama u školskoj 2015./2016. godini
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo
je Brodsko-posavskoj županiji bespovratna sredstva
iz Europskog socijalnog fonda za financiranje
pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama
u školskoj 2015/2016. godini. Sredstva su osigurana
putem projekta "S osmjehom u školu".
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje,šport i
kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: rujan/listopad 2016.
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47. Plan i Izvješće o korištenju obnovljivih izvora
energije na području Brodsko- posavske županije
U ovom Izvješću dat će se prikaz stanja i
kvantitativnih pokazatelja korištenja obnovljivih
izvora energije.
Planom korištenja obnovljivih izvora energije
utvrdit će se daljnje smjernice energetskog razvitka
županije kojima bi se promovirale čiste tehnologije,
energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije i
zaštita okoliša. Plan će sadržavati analizu
mogućnosti korištenja pojedinih obnovljivih izvora
energije, te izbor i ocjenu lokacija s obzirom na
energetski potencijal, infrastrukturne značajke i
mogućnosti, uključujući prostorno planske aspekte.
Nositelj izrade: UO za komunalno gospodarstvo i
zaštitu okoliša
Predlagatelj: župan
Rok rasprave: rujan/listopad 2016.

48. Izvješće o prekograničnoj suradnji Brodskoposavske županije
Nositelj izrade: Upravni odjel za razvoj i europske
integracije
Predlagatelj: Župan
Rok rasprave: rujan/listopad 2016.

49. Izvješća o radu župana Brodsko-posavske
županije za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
Prema odredbi članka 35. b) Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 58.
Statuta Brodsko-posavske županije, župan je
obvezan podnositi Županijskoj skupštini izvješće o
svom radu. U tom smislu župan će podnijeti
Županijskoj skupštini Izvješće o radu za razdoblje
siječanj-lipanj 2016.
Nositelj izrade: Stručna služba Županijske
skupštine i župana u suradnji sa upravnim
odjelima
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: rujan/listopad 2016.
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50. Program rada Savjeta mladih Brodskoposavske županije za 2017. godinu
Sukladno odredbama Zakona o savjetima
mladih ("Narodne novine" br. 41/14) Savjet mladih
donosi program rada, te ga podnosi na odobravanje
predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno
područne (regionalne) samouprave, najkasnije do
30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku
godinu.
Nositelj izrade: Savjet mladih Brodsko-posavske
županije
Predlagatelj: Savjet mladih Brodsko-posavske
županije
Rok rasprave: rujan 2016.

51. Izvješće o izvršenju Proračuna Brodskoposavske županije u razdoblju od 1. siječnja do 30.
lipnja 2016. s prijedlogom polugodišnjeg obračuna
proračuna
Prema odredbi čl. 110. Zakonu o proračunu
(«Narodne novine» br. 96/03) župan će podnijeti
Županijskoj skupštini na donošenje Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske
županije u prvom polugodištu. Sadržaj
polugodišnjeg izvještaja propisan je člankom 108.
Zakona u točki od 1. do 6. Zajedno s Polugodišnjim
izvještajem izvršenja proračuna, podnosi se
Županijskoj skupštini na suglasnost i Polugodišnji
izvještaji o izvršenju financijskih planova izvan
proračunskih korisnika.
Slijedom navedenoga, Upravni odjel za
Proračun i financije i izvan proračunski korisnici
pripremit će polugodišnje izvještaje i uputiti
Županijskoj skupštini na usvajanje.
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i
financije
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: rujan 2016.

52. Programi rada i financijski planovi za 2017.
godinu:
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a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
b) Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje
c) Zajednica športskih udruga i saveza BPŽ
d) Zajednice tehničke kulture BPŽ
e) Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica za
povijest Slavonije, Srijema i Baranje
Temeljem osnivačkih prava i obveza
osnivača ovih ustanova propisanih Zakonom o
ustanovama i posebnim zakonima, kao i odlukama
predstavničkog tijela, županija osigurava sredstva
za njihov rad, pa su slijedom toga spomenute
ustanove kao korisnici Županijskog proračuna
dužne sa svojim programima rada i financijskim
planovima za narednu godinu upoznati Županijsku
skupštinu i Župana.
Nositelj izrade: ustanove i zajednice
Predlagatelji: upravna vijeća, župan BPŽ
Rok rasprave: studeni/prosinac 2016.

53. Plan rada HCK Društva Crveni križ Brodskoposavske županije za 2017. i Financijski plan za
2017.
Korisnici Županijskog proračuna dužni su o svom
programu rada i financijskom planu upoznati
župana i Županijsku skupštinu koje iste usvajaju i
osiguravaju sredstva za rad i u narednoj godini.
Nositelj izrade: HCK – Društvo Crveni križ BPŽ
Predlagatelji: župan BPŽ
Rok rasprave: studeni/prosinac 2016.

54. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja s
prijedlogom smjernica za organizaciju i sustav
zaštite i spašavanja na području Županije
Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine",
br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) između ostalog
propisana su određena prava i obveze u području
zaštite i spašavanja za predstavnička i izvršna tijela.
Ista su sadržana u odredbi članka 28. i 29. Zakona i
odnose se na: razmatranje stanja, zaštite i spašavanja
na području županija najmanje jednom godišnje, te
utvrđivanje smjernica za razvoj tog sustava; na
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osiguranje sredstava u županijskom proračunu (1%
izvornog proračuna) te određivanje kontakt osobe;
donošenje procjene ugroženosti; planova zaštite i
spašavanja i dr.
Postupajući po odredbama ovog zakona
nadležna služba u suradnji s Područnim uredom za
zaštitu i spašavanje i drugim institucijama će
Izvješće o stanju zaštite i spašavanje, kao i smjernice
za razvoj sustava zaštite i spašavanja u Brodskoposavskoj županiji, te uputiti nadležnim tijelima na
raspravu i usvajanje, do kraja godine.
Nositelj izrade: Stručna služba Županijske
skupštine i Župana u suradnji s Područnim uredom
za zaštitu i spašavanje
Predlagatelj: Županijski stožer zaštite i spašavanja
Rok rasprave: studeni/prosinac 2016.

55. Plan održavanja i građenja županijskih i
lokalnih cesta na području Brodsko- posavske
županije za 2017.
Prema odredbi članka 22. Zakona o cestama
(Narodne novine br. 84/11), Županijska uprava za
ceste dužna je donijeti Godišnji plan održavanja i
građenja županijskih i lokalnih cesta na svom
području.
Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste
Predlagatelj: Upravni odjel za komunalnog
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Rok rasprave: studeni 2016.

56. Plan rada Vatrogasne zajednice Brodskoposavske županije za 2017. godinu i Financijski
plan za 2017. godinu
S obzirom da se Vatrogasna zajednica Brodskoposavske županije u cijelosti financira iz
Županijskog proračuna potrebno je da Županijskoj
skupštini svake godine podnese Plan rada i
financijski plan za narednu godinu. Navedeno je,
među ostalim, u svrsi planiranja Županijskog
proračuna za 2017. godinu.
Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica Brodsko-
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posavske županije
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: studeni 2016.

57. Plan rada Turističke zajednice Brodskoposavske županije za 2017. godinu i Financijski
plan za 2017. godinu
Županijska turistička zajednica za izvršenje
svog Plana rada ostvaruje sredstva iz Županijskog
proračuna, pa je s tog osnova, potrebno da
Županijskoj skupštini dostavi Godišnji plan rada i
Financijski plan za narednu godinu. Navedeno je
među ostalim, u svrsi planiranja Županijskog
proračuna za 2017. godinu.
Nositelj izrade: Turistička zajednica Brodskoposavske županije
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: studeni 2016.

58. Plan rada CTR-a d.o.o. Slavonski Brod –
Županijske razvojne agencije za 2017. i
Financijski plan za 2017. godinu
Budući je Brodsko-posavska županija
osnivač i vlasnik Županijske razvojne agencije
(CTR d.o.o. Slavonski Brod) i budući se ista
značajnim dijelom financira iz Županijskog
proračuna, tvrtka je u obvezi svake godine dostaviti
Plan rada i Financijski plan za narednu godinu.
Navedeno je, među ostalim u svrsi planiranja
Županijskog proračuna za 2017.
Nositelj izrade: CTR d.o.o. Slavonski Brod –
Županijska razvojna agencija
Predlagatelj: Upravni odjel za gospodarstvo
Rok rasprave: studeni 2016.

59. Izvješće o radu za 2016. i Plan rada Centra za
gospodarenje otpadom za 2017.
Sredstva za rad osiguravaju se u proračunu
pa je i obveza da se osnivaču podnese Izvješće o radu
i plan rada za narednu godinu.
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Nositelj izrade: Centar za gospodarenje otpadom
Predlagatelj: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
Rok rasprave: prosinac 2016.

60. Prijedlog programa javnih potreba u školstvu u
2017. godini
Prema odredbi članka 143. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne
novine» br. 87/08) Županija može utvrditi šire javne
potrebe u osnovnom i srednjem školstvu
(sufinanciranje prehrane učenika, materijalni
troškovi, sufinanciranje prijevoza, cjelodnevni
boravak učenika ostalih programa osnovnog
školstva od zajedničkih interesa jedinica lokalne
samouprave, kapitalna ulaganja u prostor i opremu),
te osigurati sredstva u Proračunu za njihovu
realizaciju.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport
i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2016.

61. Program javnih potreba u kulturi na području
Brodsko-posavske županije u 2017. godini
Zakonom o financiranju javnih potreba u
kulturi («Narodne novine» br. 47/90 i 27/93)
propisano je da županija donosi Program javnih
potreba u kulturi od zajedničkog interesa za gradove
i općine u svom sastavu, kao i županije u cjelini,
usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi
ravnomjernog kulturnog razvitka gradova i općina,
zatim utvrđuje odnose u financiranju kulture
pojedinih općina i gradova na području županije i
županije kao cjeline, te usklađuje razvitak. Program
javnih potreba u kulturi donosi Skupština na
prijedlog Župana, zajedno s Proračunom.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport
i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2016.

Broj: 21

62. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na
području Brodsko-posavske županije u 2017.
godini
Zakonom o tehničkoj kulturi («Narodne
novine» br. 76/93 i 11/94) propisano je da županija
donosi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi
od zajedničkog interesa za gradove i općine od
interesa za županiju, usklađuje interese i poduzima
aktivnosti radi ravnomjernog razvitka tehničke
kulture na području županije.
Program donosi Skupština na prijedlog
župana BPŽ.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport
i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2016.
63. Program javnih potreba u športu na području
Brodsko-posavske županije u 2017.
Člankom 37. Zakona o športu («Narodne
novine» br. 71/06 i 150/08) propisano je da županija
utvrđuje javne potrebe u športu i za ostvarivanje
Programa osigurava financijska sredstva u
Proračunu. župan će temeljem članka 39. narečenog
Zakona predložiti Županijskoj skupštini Program
javnih potreba u športu za 2017. godinu, zajedno sa
sredstvima za planirane namjene.
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, šport
i kulturu
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2016 .

64. Izmjene i dopune Programa javnih potreba i
potrebnih sredstava u području zdravstva za koja
se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodskoposavske županije za 2016.
U praksi se do sada pokazalo da prilikom donošenja
Proračuna nisu poznati svi elementi financiranja
Županije, pa će se tijekom godine provoditi
usklađenje Programa javnih potreba u području
zdravstva s Proračunom i proračunskim
mogućnostima.
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Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: studeni/prosinac 2016.

65. Program javnih potreba i potrebnih sredstava u
području zdravstva za koja se izdvajaju sredstva iz
Proračuna Brodsko-posavske županije u 2017.
Prema odredbama Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10,
22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13,
159/13 i 22/14), Županija osim minimalnog
financijskog standarda može osigurati sredstva za
zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području
iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim
osiguranjem.
U skladu sa zakonskim pravima i obvezama
Županija će osigurati uvjete za zaštitu, očuvanje i
poboljšanje zdravlja stanovništva, organizirati i
osigurati ostvarivanje zdravstvene zaštite na svom
području.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2016.

66. Izmjene i dopune Programa javnih potreba i
potrebnih sredstava u području socijalne skrbi za
koja se sredstva izdvajaju iz Proračuna Brodskoposavske županije za 2016. godinu
Tijekom proračunske godine uočeno je da u trenutku
donošenja Prijedloga proračuna za sljedeću godinu
nisu poznati svi elementi financiranja županije, te je
nužno provesti usklađenje Programa javnih potreba
u području socijalne skrbi u skladu sa zakonskom
obvezama i proračunskim mogućnostima.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb,
Predlagatelj: župan BPŽ,
Rok rasprave: studeni 2016.,
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67. Program javnih potreba i potrebnih sredstava u
području socijalne skrbi za koja se izdvajaju
sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije
u 2017. godini,
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodnenovine“ br.
117/93., 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 117/01,
150/02, 147/03, 132/06 i 73/08), Zakona o
zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08,
71/10, 139/10., 22/11, 84/11, 12/12, 35/2012. –
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12,
144/2012 i 82/13). Županija osim minimalnog
financijskog standarda može osigurati dodatna
sredstva u djelatnosti socijalne skrbi i tako
poboljšati materijalno stanje kako pojedinca,
postojećih ustanova socijalne skrbi ,stvarati
preduvjete za razvoj novih ustanova, te sufinancirati
programske aktivnosti udruga u području socijalne
skrbi.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb
Predlagatelj: župan Brodsko-posavske županije
Rok rasprave: prosinac 2016. godine

68. a) Prijedlog proračuna Brodsko-posavske
županije za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019.
godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna
Brodsko-posavske županije za 2017. godinu
Sukladno odredbi čl. 39 Zakona o
proračunu župan će predložiti Županijskoj skupštini
na donošenje Proračun za 2016. godinu i projekciju
na razini podskupine ekonomske klasifikacije za
iduće dvije proračunske godine do konca tekuće
godine i to u roku koji omogućuje primjenu
proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi
proračun. Proračun se sastavlja po uputama
Ministarstva financija izrađenih na osnovi smjernica
Vlade RH i uputa Upravnog odjela za Proračun i
financije za izradu Županijskog proračuna koje
obvezno dostavlja korisnicima proračuna radi izrade
prijedloga financijskih planova za iduću godinu.
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Županijska skupština u okviru donošenja
proračuna za iduću godinu razmatra i daje
suglasnost na prijedlog financijskog plana izvan
proračunskih korisnika (čl. 36 Zakona).
Odlukom o izvršenju proračuna propisuje
se izvršavanje proračunskih rashoda i izdataka u
skladu s namjenom, a istom se propisuje način i
uvjeti izvršavanja Proračuna s računom proračuna,
sukladno odredbi čl. 55. Zakona o proračunu.
Nositelj izrade: Upravni odjel za Proračun i
financije u suradnji s proračunskim korisnicima i
izvan proračunskim korisnicima
Predlagatelj: župan BPŽ
Rok rasprave: prosinac 2016.

69. Davanje suglasnosti na statute ustanova čiji je
osnivač Brodsko-posavska županija
Županijska skupština će razmotriti i dati
suglasnost ili prethodnu suglasnost na sve prijedloge
koje sukladno zakonima budu dostavljeni radi
davanja suglasnosti/prethodne suglasnosti na statute
ustanove, čiji je osnivač (zdravstvene ustanove,
obrazovne ustanove, ustanove u kulturi i drugim
javnim djelatnostima).
Nositelji izrade: javne ustanove
Predlagatelji: školski odbori i upravna vijeća
ustanova, te župan BPŽ
Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine

70. Kadrovska pitanja
Županijska skupština će tijekom 2016.
godine, sukladno svojim zakonskim i statutarnim
nadležnostima, raspravljati i odlučivati o
konkretnim prijedlozima izbora i imenovanja, a
osobito onih kadrovskih akata koje novoizabrano
predstavničko tijelo po konstituiranju mora donijeti
kao i o obavijestima nositelja izvršne vlasti,vezano
za ovlast imenovanja predstavnika osnivača u
upravljačka tijela javnih ustanova i drugih
institucija.
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Nositelj izrade: Stručna služba Županijske
skupštine i Župana
Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja
Rok rasprave: sukcesivno tijekom godine

PROVEDBENE ODREDBE
III.
Osim navedenih tema iz točke II. Skupština
će raspravljati i odlučivati i o svim drugim
pitanjima, koje iz opravdanih razloga u ovom
Programu nije moguće preciznije iskazati, a u datom
trenutku će biti aktualna, kako za županiju, tako i za
jedinice lokalne samouprave u njenom sastavu.

IV.
Redovite sjednice Županijske skupštine u
pravilu će se održavati prema terminskom planu koji
će se utvrđivati na Predsjedništvu Županijske
skupštine.
Osim redovitih sjednica predsjednik Županijske
skupštine na prijedlog Predsjedništva Županijske
skupštine sazivat će i tematske sjednice na kojima će
se raspravljati o posebno važnim temama, a od
neposrednog interesa za daljnji razvoj i napredak
županije.
Predsjedništvo Županijske skupštine
utvrdit će terminski plan održavanja redovitih
sjednica Županijske skupštine za 2016.
V.
O provedbi Programa rada brinu
predsjednik Županijske skupštine, Župan, zamjenici
župana i Tajništvo Županijske skupštine.
VI.
Ovaj Program rada donosi se za 2016., a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
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KLASA: 021-01/15-01/238
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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Brodsko-posavske županije u društvu Slobodna
zona Đuro Đaković – Slavonski Brod d.o.o..

Članak 2.
Poslovni udio Brodsko-posavske županije iz članka
1. ove Odluke prodaje se za iznos od 200.000,00
kuna.
Sredstva ostvarena prodajom poslovnog udjela
prihod su Proračuna Brodsko-posavske županije.

62.
Članak 3.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 19/13 – pročišćeni tekst), članka 64.
Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i
136/12), članka 34. Statuta Brodsko-posavske
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj 15/13 – pročišćeni tekst) i Odluke
Županijske skupštine o pokretanju postupka prodaje
vlasničkog udjela Brodsko-posavske županije u
društvu Slobodna zona Đuro Đaković – Slavonski
Brod d.o.o. (KLASA: 021-01/14-01/84, URBROJ:
2178/1-01-14-1), Županijska skupština je na 16.
sjednici održanoj 25. studenog 2015. godine
donijela
ODLUKU
o prodaji udjela Brodsko-posavske županije
u društvu Slobodna zona Đuro Đaković –
Slavonski Brod d.o.o.

Članak 1.
Brodsko-posavska županija prodaje svoj poslovni
udio u društvu Slobodna zona Đuro Đaković –
Slavonski Brod d.o.o. koji čini 15,19 % udjela u
temeljnom kapitalu društva.
Poslovni udio iz stavka 1. ovog članka Brodskoposavska županija prodaje društvu Đuro Đaković
Holding d.d. kao jedinom ponuditelju po Javnom
pozivu za iskazivanje interesa za kupnju udjela

Za provedbu svih radnji potrebnih za realizaciju ove
Odluke (zaključivanje Ugovora o kupnji/prodaji
udjela i naplata sredstava ostvarenih prodajom
udjela) ovlašćuje se Župan Brodsko-posavske
županije.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/239
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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63.

Broj: 21
II.

Temeljem članka 7. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave za prvom
tromjesečju 2016. godine («Narodne novine» 122
/2015.), točke IV. i točke VI. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane
funkcije za zdravstvene ustanove u prvom
tromjesečju 2016. godine ( «Narodne novine»
122/2015.) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske
županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije», br.15/13 – pročišćeni tekst), Županijska
skupština je na 16. sjednici održanoj 25. studenog
2015. godine donijela

Sredstva za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u Brodsko-posavskoj županiji u prvom
tromjesečju 2016. godine utvrđena su Odlukom o
minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
prvom tromjesečju 2016. godine («Narodne
novine», br.122/2015. godine) u ukupnom iznosu od
4.254.704 kune i to za:
-

investicijsko i tekuće održavanje 1.190.747
kuna
investicijsko ulaganje 2.055.666 kuna
otplata kredita 1.008.291 kuna.

III.
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija u zdravstvu u prvom
tromjesečju 2016. godine na području Brodskoposavske županije

I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila, način
financiranja i raspored minimalnih financijskih
standarda za zdravstvene ustanove u prvom
tromjesečju 2016. godine na području Brodskoposavske županije (u daljnjem tekstu: Županija) za
sljedeće namjene:
-

-

-

investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku
opremu i prijevozna sredstva,
investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova prostora, medicinske i
nemedicinske opreme i prijevoznih
sredstava,
informatizaciju zdravstvene djelatnosti,

a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene
zaštite i mreži javne zdravstvene zaštite.

Investicijsko ulaganje obuhvaća rashode za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
Investicijsko i tekuće održavanje obuhvaća
dodatno ulaganje u nefinancijsku imovinu
zdravstvenih ustanova kojim se produžuje vijek
uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili
znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva
nefinancijske imovine.
Iznosi sredstava za otplate kredita koriste se za
otplatu kredita sklopljenih u prethodnom
razdoblju.

IV.
Kriteriji za financiranje zdravstvenih
ustanova iz točke I. ove Odluke su:
-

broj i veličina objekata u kojima se obavlja
zdravstvena djelatnost pojedine ustanove,
broj osiguranih osoba koje se liječe u
pojedinoj zdravstvenoj ustanovi,
broj ugovorenih kreveta u pojedinoj
zdravstvenoj ustanovi,
stanje medicinske opreme zdravstvenih
ustanova,
stanje zgrada unutar pojedine zdravstvene
ustanove,
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funkcionalno stanje nefinancijske imovine,
visina dosadašnjih ulaganja i dostignuti
stupanj opremljenosti ustanova,kao i
mogućnost investicijskog ulaganja
ustanove iz svih izvora financiranja u
prethodnim godinama,
uključivanje projekata od prioritetne
važnosti za podizanje dostupnosti
zdravstvene zaštite.
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V.

Mjerila za utvrđivanje prava na bilančne
troškove iz ove Odluke čini opseg djelatnosti svake
zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom
zdravstvenom osiguranju s Hrvatskim zavodom za
zdravstveno osiguranje.

VI.
Korektivni kriteriji su:
-

Raspored sredstava, primjenom kriterija i
mjerila iz točki IV. i V. ove Odluke u prvom
tromjesečju 2016. godine na području Brodskoposavske županije utvrđuje se kako slijedi:

završetak započetih investicija.

Zdravstvena ustanova

Investicijsko i
tekuce
održavanje

Investicijsko
ulaganje

Otplata
kredita

Ukupno

Opca bolnica «Dr. Josip Bencevic»
Slavonski Brod
LOKACIJA SLAVONSKI BROD

428.750

715.663,60

733.220,40

1.877.634,00

LOKACIJA NOVA GRADIŠKA

222.000

403.639,90

275.070,60

900.710,50

UKUPNO

650.750

1.119.303,50

1.008.291

2.778.344,50

157.588,25
123.746,75

453.946,75
233.778,25

611.535
357.525

247.570,75

207.231,25

454.802

11.091,25

41.406,25

52.497,50

1.190.747

2.055.666

Dom zdravlja Slavonski Brod
Dom zdravlja
Dr. Andrija Štampar
Nova Gradiška
Zavod za hitnu medicinu
Brodsko-posavske županije
Zavod za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije
Ukupno

1.008.291

4.254.704
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VII.

Zdravstvenim ustanovama iz točke VI.
sredstva će se doznačavati na temelju dostavljenog
zahtjeva i dokumentacije o provedenom postupku,
dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba i
ovjerenih privremenih i okončanih situacija za
izvršene radove.
Zdravstvene ustanove dužne su zahtjev i
dokumentaciju iz prethodnog stavka ove točke
dostaviti u dva primjerka Upravnom odjelu za
zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko-posavske
županije dostaviti do 5. u mjesecu.
Zdravstvene ustanove obvezuju se doznačena
sredstva namjenski utrošiti.

VIII.
Ovlašćuje se Župan da Zaključkom utvrdi
Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava
između zdravstvenih ustanova Brodsko-posavske
županije u prvom tromjesečju 2016. godine i to u
okviru planiranog iznosa utvrđenog ovom Odlukom
te isti dostavi ministru nadležnom za zdravlje radi
davanja suglasnosti.
Po dobivenoj suglasnosti ministra nadležnog za
zdravlje , ovlašćuje se Župan da donese konačnu
Odluku o rasporedu sredstava između zdravstvenih
ustanova na području Brodsko - posavske županije u
prvom tromjesečju 2016. godine čiji je sastavni dio
predmetni popis prioriteta na koji je Županija dobila
suglasnost nadležnog ministra za zdravlje te za
donošenje svih izmjena i dopuna predmetnog
Zaključka i predmetne Odluke o rasporedu
sredstava.

IX.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije», a
primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Broj: 21
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64.

Temeljem članka 7. stavka 2. Uredbe o
načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu
("Narodne novine" br. 15/15), Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u
prvom tromjesečju 2016. godine ("Narodne novine"
br. 122/15) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13-pročišćeni tekst) Županijska
skupština Brodsko-posavske županije na 16.
sjednici održanoj 25. studenog 2015. godine
donijela je

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih
škola u prvom tromjesečju 2016. godine na
području Brodsko-posavske županije

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se kriteriji i
mjerila za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjih škola na području Brodskoposavske županije u prvom tromjesečju 2016.

Broj: 21
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godine a provođenje iste biti će usklađeno s
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u
prvom tromjesečju 2016. godine.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Članak 2.

Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog standarda javnih potreba srednjih škola
i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2016.
godine ("Narodne novine" br. 122/15) utvrđena su
ukupna bilančna sredstva za Brodsko-posavsku
županiju u prvom tromjesečju 2016. godine za
srednje školstvo u iznosu od
3.620.094,00 kuna
koja su raspoređena na:
−
Materijalne i financijske rashode srednjeg
školstva nužne za realizaciju nastavnog plana i
programa srednjoškolskog obrazovanja u iznosu od
2.853.979,00 kuna
−
Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini u iznosu od
515.192,00 kuna
−
Rashodi za tekućeg i investicijskog
održavanja u iznosu od
250.923,00 kuna.
Navedena sredstva namijenjena su za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
srednjeg školstva u srednjim školama za koje
Brodsko-posavska županija ima osnivačka prava
prema sljedećem popisu:

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Srednja škola Matije Antuna Reljkovića
Slavonski Brod
Obrtnička škola Slavonski Brod
Gimnazija „Matije Mesić“ Slavonski Brod
Industrijsko-obrtnička škola Slavonski
Brod
Tehnička škola Slavonski Brod
Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski
Brod
Srednja medicinska škola Slavonski Brod
Gimnazija Nova Gradiška
Industrijsko-obrtnička škola, Nova
Gradiška
Elektrotehnička i ekonomska škola Nova
Gradiška
Klasična gimnazija fra Marijana
Lanosovića s pravom javnosti
Glazbena škola Slavonski Brod

Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta sredstva za financiranje javnih potreba
Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s
pravom javnosti Slavonski Brod osiguravaju se u
proračunu Brodsko-posavske županije.
Osnivač Klasične gimnazije fra Marijana
Lanosovića Slavonski Brod je Hrvatska franjevačka
provincija svetog Ćirila i Metoda, Zagreb.
Kriterij za utvrđivanje iznosa bilančnih prava za
financiranje materijalnih i financijskih rashoda u
prvom tromjesečju 2016. godine je iznos bilančnih
prava prema opsegu djelatnosti za 2015. godinu
sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih
domova u 2015. godini ( "Narodne novine" br.
15/15).
Opseg djelatnosti srednjeg školstva na području
Brodsko-posavske županije u 2015. godini:
•
broj učenika: 6640
•
broj razrednih odjela: 283
•
broj građevina: 23
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Članak 3.

Srednjim školama nad kojima Brodsko-posavska
županija ima osnivačka prava, odobravaju se
financijska sredstva za materijalne i financijske
rashode prema sljedećim kriterijima:

1.
KRITERIJ BROJA UČENIKA, BROJA
RAZREDNIH ODJELA, UKUPNO ZA ŠKOLU
I BROJU RAČUNALA za sljedeće vrste troškova
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−

−

−
−
−

−

uredski materijal, materijal za nastavu i
pedagošku dokumentaciju,
komunalne usluge i naknade,
usluge HT-a (telefonski, telefaks i
poštarina),
pedagoška i druga obvezatna periodika,
časopisi prema uputi Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa,
izdaci za nabavu pribora za izvođenje
nastavnih planova i programa, nabavu
sitnog inventara i sredstava zaštite na
radu,
seminari, stručna literatura i časopisi,
bankarske usluge i zatezne kamate te
usluge FINA-e,
intelektualne usluge, usluge studentskog
servisa,
reprezentacija,
dnevnice i izdaci putovanja na službenom
putu,
izdaci za stručno usavršavanje a prema
programu Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa,
povećani troškovi za korištenje računalne
opreme, i to: održavanje software,
popravak računala, potrošni materijal i sl.
nužne staklarske usluge,
izdaci za čuvanje objekta,
izdaci za korištenje vlastitog prijevoznog
sredstva (registracija, servisi, benzin i
dr.),
ostali tekući izdaci koji su nužni za
ostvarivanje nastavnog plana i program
rada škole.

Broj: 21

Kriteriji za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje materijalnih i financijskih rashoda iz
stavka 1. ovog članka u prvom tromjesečju 2016.
godine su:
−
cijena po učeniku u iznosu od 18,00 kuna
mjesečno,
−
cijena po razredom odjelu u iznosu od
216,00 kuna mjesečno,
−
cijena po školskoj zgradi u iznosu od
2.025,00 kuna mjesečno,
−
za korištenje i održavanje informatičke
opreme 17,00 kuna mjesečno po računalu.

2.
KRITERIJ STVARNIH RASHODA za
sljedeće vrste troškova:
−
−

−
−
−
−
−
−
−

energenti za grijanje, rasvjetu i pogon škole,
otklanjanje nedostataka utvrđenih po
ovlaštenim pravnim osobama i upravnim
tijelima (inspekcijski nalazi),
nastavni materijal učenika strukovnih
škola,
pedagoška dokumentacija,
zdravstveni pregledi zaposlenika škole,
zakupnine prostora i opreme za realizaciju
nastave,
prijevoz zaposlenika za dolazak na posao i
odlazak s posla,
natječaj za upis učenika u I. razred srednjih
škola,
osiguranje imovine.

Članak 4.
Sredstva za financiranje minimalnog financijskog
standarda srednjeg školstva isplaćuju se
dobavljačima na temelju financijskog plana škola
usklađenim s ovom Odlukom i mjesečnog zahtjeva
o ostvarenim rashodima za protekli mjesec, do 1/12
godišnjeg plana.
Zahtjev za doznaku sredstava za protekli mjesec, uz
skenirani račun, stvarnog rashoda škole prosljeđuju
Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu

Broj: 21
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najkasnije do 15-tog u tekućem mjesecu za protekli
mjesec.
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b)

elektrotehnika, ugostiteljstvo (konobar),
poljoprivreda i šumarstvo, veterina, promet
– najviše do 13,50 kuna mjesečno po
učeniku,

c)

ugostiteljstvo (kuhar, slastičar), djeca s
teškoćama u razvoju – najviše do 18,00
kuna mjesečno po učeniku.

Članak 5.
Na temelju potreba i zahtjeva škola Brodskoposavska županija u svojstvu središnjeg tijela za
javnu nabavu provodi objedinjeni postupak nabave
za 2016. za robu i usluge utvrđene Planom nabave.

Članak 6.
Prijevoz zaposlenika
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život čine troškovi prijevoza zaposlenika za dolazak
na posao i odlazak s posla. Priznaju se prema članku
67. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i
namještenike u javnim službama. Ovu vrstu rashoda
škole iskazuju u okviru mjesečnog zahtjeva.

Ako učenici izrade praktični dio završnog ispita u
školskim radionicama, kabinetima i laboratorijima,
školi se priznaje trošak za materijal za taj dio
završnog ispita. Najveći iznos koji se može priznati
školi po toj osnovi, a po dostavljenoj preslici računa
je umnožak broja učenika koji su izradili praktični
dio završnog ispita i dvostruke cijene odgovarajućeg
područja rada.
Sredstva u navedenim iznosima osiguravaju se samo
u sklopu raspoloživih sredstava. Ovi izdaci mogu se
obračunavati i iskazivati samo za vrijeme obavljanja
praktične nastave.

Članak 9.
Članak 7.
Zakupnine za prostor i opremu
Energenti
Škola ima obvezu voditi evidenciju o utrošenim
količinama energenata po vrstama a naručivanje
vršiti uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za
obrazovanje, šport i kulturu.

Za najam prostora i opreme škola postupa po Odluci
o uvjetima i kriterijima za davanje i uzimanje na
korištenje prostora i opreme u školskim i drugim
objektima koju je donijela Županijska skupština
Brodsko-posavske županije na 10. sjednici održanoj
16. prosinca 2014. godine.

Članak 8.
Članak 10.
Nastavni materijal
Financijsko praćenje ovoga izdatka realizira se
prema broju učenika koji praktičnu nastavu izvode u
školskim radionicama, kabinetima i laboratorijima.
Sredstva za nastavni materijal raspoređuju se prema
područjima rada, kako slijedi:
a)
strojarstvo, strojarska energetika,
mehanika, zdravstvo, graditeljstvo, obrada
drveta, tekstil-koža, prehrana, osobne
usluge - najviše do 9 kuna mjesečno po
učeniku,

Pedagoška dokumentacija za početak i kraj
školske godine
Škola naručuje pedagošku dokumentaciju za
početak i kraj školske godine kod odabranog
dobavljača, a prema Pravilniku o obrascima i
sadržaju pedagoške dokumentaciji i evidencije o
učenicima u srednjim školama i učeničkim
domovima u školskim ustanovama ("Narodne
novine" br. 47/96, 63/96).
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Članak 11.

−

Zdravstveni pregled zaposlenika

−

Troškovi zdravstvenog pregleda zaposlenika u
srednjim školama priznaju se na temelju članka 52.
K olektivno g ugovor a za zap o s lenik e u
srednjoškolskim ustanovama.

−

Svi zaposlenici do 50 godina starosti svake 3 godine,
a zaposlenici iznad 50 godina starosti svake 2 godine
imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od
500 kuna, po cijenama zdravstvenih usluga iz
obveznog zdravstvenog osiguranja, organizirano
putem ministarstva nadležnog za zdravstvo, a koje
će se obavljati u zdravstvenim ustanovama iz
osnovne mreže javne zdravstvene službe, u pravilu
prema mjestu rada.
Ovu vrstu rashoda škola iskazuje u okviru
mjesečnog zahtjeva sa skeniranim računom i
popisom djelatnika.

Članak 12.
Osiguravanje imovine
Škola zaključuje Ugovor s osiguravajućim
društvom, sukladno odredbama Zakona o javnoj
nabavi i Pravilnika o provedbi postupka bagatelne
nabave kojeg donese škole.

Članak 13.
Hitne intervencije
Potrebe za opravdanim financijskim sredstvima za
propisane kontrole radnog prostora, instalacija i
postrojenja, rashode nastale zbog otklanjanja
nedostataka utvrđenih inspekcijskim nalazom,
bojenje zidova, škola realizira uz suglasnost
Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu.
U izdatke otklanjanja nedostataka utvrđenih
inspekcijskim nalazom priznaju se:
−
ispitivanje hidrantske mreže,

−
−
−
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periodični pregled i kontrolno ispitivanje te
servisiranje vatrogasnih aparata,
ispitivanje aparata i oruđa s povećanim
opasnostima,
pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih
sustava centralnog grijanja prije početka
sezone grijanja,
ispitivanje električnih instalacija,
ispitivanje gromobranskih instalacija,
izrada procjene opasnosti i odgovarajućih
planova prema propisima kojima se regulira
zaštita na radu i zaštita od požara.

Školama se priznaju izdaci za tekuće održavanje
koje se odnosi na popravak kvarova koji se ne mogu
planirati, a nužni su radi održavanja sredstava rada i
opreme i osiguranja pretpostavki za redovito
funkcioniranje škole.
Izdaci tekućeg održavanja škole su:
−
izvanredne intervencije na elektroinstalacijama,
−
izvanredne intervencije na uređajima
centralnog grijanja,
−
izvanredne intervencije na sanitarnim
čvorovima,
−
izvanredne intervencije na kanalizaciji,
−
izvanredne intervencije na vodovodnoj
mreži,
−
izvanredne intervencije na krovovima,
−
popravak peći na kruta goriva i čišćenje
dimnjaka na objektima koji za grijanje
koriste kruta goriva,
−
servis plamenika, cirkulacijskih pumpi,
detektora plina i ostalog u vezi s centralnim
grijanjem.

Članak 14.
Investicijsko održavanje i opremanje
Pod rashodima za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola, podrazumijeva se:
investicijsko održavanje školskog prostora
kao predvidivo i plansko održavanje i
obnavljanje školskih zgrada,

Broj: 21
-
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predvidivo i plansko održavanje i
obnavljanje ugrađene opreme, kao i
obnavljanje i zamjena pokretne opreme,
nastavnih sredstava i pomagala.

Sredstva za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola raspoređivat će se
prema Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola
Brodsko-posavske županije u prvom tromjesečju
2016. godine u kojem su specificirane škole,
namjene i iznosi sredstava.
Redoslijed prioriteta u izvođenju investicijskih
radova na školskim objektima u prvom tromjesečju
2016. godine:
−
održavanje kotlovnica i sustava grijanja,
−
održavanje sanitarija i vodovodnih
instalacija,
−
održavanje krovova,
−
održavanje elektroinstalacija,
−
održavanje vanjskih zatvora (prozori i
vrata),
−
ostali zahvati.

Članak 16.
Škole su obvezne planirati i namjenski trošiti
doznačena sredstva pridržavajući se mjesečnog,
odnosno, tromjesečnog iznosa planiranih sredstava.

Članak 17.
Sredstva za pokriće navedenih decentraliziranih
funkcija osiguravaju se iz dodatnog udjela poreza na
dohodak po stopi od 1,3% i s pozicije pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije iz Odluke o
privremenom financiranju poslova, funkcija i
programa državnih tijela i drugih proračunskih
korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u
prvom tromjesečju 2016. godine.

Članak 18.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije", a stupa na snagu 1.
siječnja 2016. godine.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Članak 15.
Kapitalna ulaganja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
podrazumijevaju sve kapitalne projekte za kojima
postoji opravdana potreba. Rashodi su osigurani na
osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi:
po učeniku 35,27 kuna tromjesečno, po razrednom
odjelu 823,65 kuna tromjesečno i po školskoj zgradi
2.084,36 kuna tromjesečno.
Sredstva za kapitalne projekte realizirat će se prema
Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini u prvom tromjesečju 2016. godine, u kojem
će se planirati kapitalni projekti srednjeg školstva
Brodsko-posavske županije koji će se realizirati u
prvom tromjesečju 2016. godine.
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Temeljem članka 7. stavka 2. Uredbe o
načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu
("Narodne novine" br. 15/15), Odluke o kriterijima i
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mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u prvom
tromjesečju 2016. godine ("Narodne novine" br.
122/15) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13-pročišćeni tekst) Županijska
skupština Brodsko-posavske županije na 16.
sjednici održanoj 25. studenog 2015. godine
donijela je

Članak 3.
Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2016.
godine ("Narodne novine" br. 122/15) utvrđena su
ukupna bilancirana sredstva za Brodsko-posavsku
županiju u iznosu od 6.006.421,00 kn
koja su raspoređena na:

ODLUKU

−

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2016.
godine na području Brodsko-posavske županije

−

−

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila te
način rasporeda sredstava u prvom tromjesečju
2016. godine, planiranih za materijalne troškove,
kapitalne projekte i investicijsko održavanje u
osnovnom školstvu Brodsko-posavske županije, a
provođenje iste bit će usklađeno s Odlukom Vlade
Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2016.
godine.

Članak 2.
U Proračunu Brodsko-posavske županije za
financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva osiguravaju se sredstva za:
1.
materijalne i financijske rashode osnovnih
škola nužne za realizaciju nastavnog plana
i programa
2.
rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja
3.
rashode za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini.

Broj: 21

materijalne i financijske rashode u iznosu
od 4.821.502,00,00 kn
rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja u
iznosu od 394.794,00 kn
rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u iznosu od
790.125,00 kn

Članak 4.
Materijalni i financijski rashodi sukladno
Računskom planu za proračunsko računovodstvo
obuhvaćaju:
skupinu 32 - Materijalni rashodi
skupinu 34 - Financijski rashodi
Osnovnim školama nad kojima Brodsko-posavska
županija ima osnivačka prava, odobravaju se
financijska sredstva za materijalne i financijske
rashode prema:
1.
-

-

kriteriju stvarnih rashoda za:
energiju
hitne intervencije (redovite propisane
kontrole radnog prostora, instalacija i
postrojenja i otklanjanje nedostataka
utvrđenih inspekcijskim nalazima kada ti
nedostaci ugrožavaju sigurnost učenika i
zaposlenih)
pedagošku dokumentaciju
zakupnine i najamnine
prijevoz učenika sukladno Zakonu o

Broj: 21

-
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odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi
zdravstvene preglede zaposlenika

2.
kriteriju broja učenika, broja razrednih
odjela, osnovnoj školi, broju područnih škola, broju
računala za:
naknade troškova zaposlenih (službena
putovanja, stručno usavršavanje)
uredski materijal i ostali materijalni
rashodi
sitni inventar i auto gume
usluge telefona i pošte
usluge promidžbe i informiranja
komunalne usluge
premije osiguranja
ostale usluge
intelektualne usluge
računalne usluge
reprezentaciju
članarine
financijske usluge
nespomenuti rashodi poslovanja
Mjerila za ovu vrstu rashoda i navedene kriterije
su:
−
20,00 kn po učeniku
−
110,00 kn po razrednom odjelu
−
1.900,00 kn po osnovnoj školi
−
200,00 kn po područnoj školi
−
za korištenje računalne opreme 15,00 kn po
računalu
Kriterij za utvrđivanje iznosa ukupnih bilančnih
prava za financiranje materijalnih i financijskih
rashoda u prvom tromjesečju 2016. godine je iznos
bilančnih prava za 2015. godinu, sukladno članku
42. Zakona o proračunu i Uputama Ministarstva
financija za izradu proračuna jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave za razdoblje
2016. – 2018.
Opseg djelatnosti osnovnog školstva na području
Brodsko-posavske županije u 2015. godini:

•
•
•
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broj učenika: 7.415
broj razrednih odjela: 483
broj građevina: 94

Osnovne škole nad kojima Brodsko-posavska
županija ima osnivačka prava:
1.
Osnovna škola Ljudevita Gaja Nova
Gradiška, Ljudevita Gaja 24
2.
Osnovna škola "Mato Lovrak" Nova
Gradiška, Maksimilijana Benkovićeva 39
3.
Osnovna škola "Antun Matija Reljković“
Bebrina b.b.
4.
Osnovna škola "Viktor Car Emin" D.
Andrijevci, Trg kralja Tomislava
5.
Osnovna škola Augusta Šenoe Gundinci,
Stjepana Radića 3
6.
Osnovna škola "Vjekoslav Klaić" Garčin,
Kralja Tomislava 75
7.
Osnovna škola "Ivan Mažuranić"
Sibinj,108.brigade ZNG 4
8.
Osnovna škola "Josip Kozarac" Slavonski
Šamac, Trg Stjepana Radića 3
9.
Osnovna škola Sikirevci, Sikirevci,
Ljudevita Gaja 11
10.
Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević"
Oriovac, Frankopanska bb
11.
Osnovna škola "Ljudevit Gaj" Lužani,
Vladimira Nazora 59
12.
Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje,
Bana Jelačića 50
13.
Osnovna škola "Ivan Filipović" Velika
Kopanica, Trg Presvetog Trojstva 15
14.
Osnovna škola „Stjepan Radić“ Oprisavci
15.
OŠ "Matija Gubec" Cernik, Školska 20
16.
Osnovna škola "Matija Antun Relković"
Davor, Ignjata Brlića 1
17.
Osnovna škola Dragalić, Dragalić, Trg
svetog Ivana Krstitelja 3
18.
Osnovna škola Antun Mihanović Nova
Kapela Batrina, Stjepana Radića 156
19.
Osnovna škola Okučani, Okučani,
Zagrebačka 15
20.
Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari,
Vladimira Nazora 23
21.
Osnovna škola "Vladimir Nazor"
Adžamovci, Stjepana Radića 3
22.
Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića
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23.

Staro Petrovo Selo, Matije Gupca 29
Osnovna škola Markovac Vrbova

Članak 5.
Sredstva za financiranje minimalnog financijskog
standarda osnovnog školstva isplaćuju se
dobavljačima na temelju financijskog plana škola
usklađenim s ovom Odlukom i mjesečnog zahtjeva
o ostvarenim rashodima za protekli mjesec, do 1/12
godišnjeg plana.

Školama se priznaju izdaci za tekuće održavanje
koje se odnosi na popravak kvarova koji se ne mogu
planirati, a nužni su radi održavanja sredstava rada i
opreme i osiguranja pretpostavki za redovito
funkcioniranje škole.
Izdaci tekućeg održavanja škole su:
-

Zahtjev za doznaku sredstava za protekli mjesec, uz
skenirani račun stvarnog rashoda škole prosljeđuju
Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu
najkasnije do 15-tog u tekućem mjesecu za protekli
mjesec.

-

Članak 6.
Hitne intervencije
Rashode za propisane kontrole radnog prostora,
instalacija i postrojenja, rashode nastale zbog
otklanjanja nedostataka utvrđenih inspekcijskim
nalazom, bojenje zidova, škola realizira uz
prethodnu suglasnost Upravnog odjela za
obrazovanje, šport i kulturu.
U izdatke otklanjanja nedostataka utvrđenih
inspekcijskim nalazom priznaju se:
-

-

ispitivanje hidrantske mreže
periodični pregled i kontrolno ispitivanje te
servisiranje vatrogasnih aparata,
ispitivanje aparata i oruđa s povećanim
opasnostima
pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih
sustava centralnog grijanja prije početka
sezone grijanja
ispitivanje električnih instalacija
ispitivanje gromobranskih instalacija
izrada procjene opasnosti i odgovarajućih
planova prema propisima kojima se regulira
zaštita na radu i zaštita od požara

Broj: 21

izvanredne intervencije na elektroinstalacijama
izvanredne intervencije na uređajima
centralnog grijanja
izvanredne intervencije na sanitarnim
čvorovima
izvanredne intervencije na kanalizaciji
izvanredne intervencije na vodovodnoj
mreži
izvanredne intervencije na krovovima
popravak peći na kruta goriva i čišćenje
dimnjaka na objektima koji za grijanje
koriste kruta goriva
servis plamenika, cirkulacijskih pumpi,
detektora plina i ostalog u vezi s centralnim
grijanjem

Članak 7.
Energenti
Osnivač raspisuje javno nadmetanje za nabavu
energenata za škole kojima je osnivač.
Rashode za energente koje škola koristi za grijanje,
pogon školskih postrojenja i rasvjetu, škola iskazuje
u okviru zahtjeva za plaćanje ukupnih mjesečnih
troškova.
Škola usklađuje nabavku energenata s godišnjim
planom potrošnje, uz prethodnu suglasnost
Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu.

Članak 8.
Prijevoz učenika
Osnivač raspisuje javno nadmetanje za nabavu

Broj: 21
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usluge prijevoza učenika za škole kojima je osnivač.
Sredstva namijenjena za prijevoz učenika osnovnih
škola posebnim linijskim prijevozom namjenski se
koriste za prijevoz učenika, za potrebe odgojno –
obrazovnog procesa, a u okviru nastavnog plana i
programa.
Plaćanje usluga prijevoza vrši se temeljem
ispostavljenih računa u mjesecu za prethodni
mjesec. Prijevoznik dostavlja račun školi na
kontrolu i ovjeru, a potom Upravnom odjelu za
obrazovanje, šport i kulturu na plaćanje u skladu s
Ugovorom.

Članak 9.
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iznosima utvrđenim ugovorom koji korisnik
zaključuje sa zakupodavcem u skladu s Odlukom o
uvjetima i kriterijima za davanje i uzimanje na
korištenje prostora i opreme u školskim i drugim
objektima koju je donijela Županijska skupština
Brodsko-posavske županije na 10. sjednici održanoj
16. prosinca 2014. godine.

Članak 12.
Osiguranje imovine
Škola zaključuje ugovor sa osiguravajućom kućom,
a sredstva za osiguravanje imovine planira u okviru
materijalnih i financijskih rashoda (opseg
djelatnosti).

Pedagoška dokumentacija
Rashode za pedagošku dokumentaciju za početak i
kraj školske godine škola iskazuje Upravnom odjelu
za obrazovanje, šport i kulturu u okviru zahtjeva za
doznaku ukupnih mjesečnih troškova ( sa
skeniranim računom ovjerenim od strane ravnatelja
škole u privitku).
Popis potrebne pedagoške dokumentacije utvrđuje
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa -Uprava
za školstvo.

Članak 10.
Zdravstveni pregledi zaposlenika
Rashodi za zdravstvene i sistematske preglede
zaposlenika iskazuju se temeljem Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“
broj 43/09) i Temeljnog kolektivnog ugovora za
službenike i namještenike u javnim službama
(„Narodne novine“ broj 115/10). Ovu vrstu rashoda
škola iskazuje u okviru mjesečnog zahtjeva sa
skeniranim računom i popisom djelatnika.
Članak 11.
Zakupnine
Rashodi za zakupnine podmiruju se u stvarnim

Članak 13.
Kapitalna ulaganja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
podrazumijevaju sve kapitalne projekte za kojima
postoji opravdana potreba. Pri tome se obavezno
primjenjuju standardi i normativi prostora i opreme
koje utvrđuje Ministar znanosti, obrazovanja i
sporta.
Sredstva za kapitalne projekte biti će raspoređena
prema Planu rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu
Brodsko-posavske županije u prvom tromjesečju
2016. godine kojim se planiraju kapitalni projekti
osnovnog školstva koji će se realizirati u prvom
tromjesečju 2016. godine.

Članak 14.
Investicijsko održavanje i opremanje
Pod rashodima za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola podrazumijeva se:
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-

-

investicijsko održavanje školskog prostora
kao predvidivo i plansko održavanje i
obnavljanje školskih zgrada
predvidivo i plansko održavanje i
obnavljanje ugrađene opreme, kao i
obnavljanje i zamjena pokretne opreme,
nastavnih sredstava i pomagala.

Sredstva za materijal, dijelove i usluge
investicijskog održavanja škola raspoređivat će se
prema Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja u prvom
tromjesečju 2016. godine.
Redoslijed prioriteta u izvođenju investicijskih
radova na školskim objektima
-

održavanje kotlovnica i sustava grijanja
održavanje sanitarija i vodovodnih
instalacija
održavanje krovova
održavanje elektroinstalacija
održavanje vanjskih zatvora (prozori i
vrata)
ostali zahvati

Članak 15.
Sredstva za pokriće navedenih decentraliziranih
funkcija osiguravaju se putem izvornih prihoda iz
dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9%
i s pozicije potpore izravnanja za decentralizirane
funkcije Državnog proračuna Republike Hrvatske u
prvom tromjesečju 2016. godine.

Članak 16.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije", a stupa na snagu 1.
siječnja 2016. godine.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Broj: 21

KLASA: 021-01/15-01/250
URBROJ: 2178/1-01-15/1
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl. ing. građ., v.r.

66.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela
ZAKLJUČAK
u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Mato Lovrak
Nova Gradiška

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Mato
Lovrak Nova Gradiška kojeg je utvrdio Školski
odbor na sjednici održanoj 9. studenog 2015.

Broj: 21
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II.

II.

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

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-2
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

67.
68.
Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole "Antun
Matija Reljković" Bebrina

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole "Viktor Car
Emin" Donji Andrijevci

I.

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
"Antun Matija Reljković" Bebrina kojeg je utvrdio
Školski odbor na sjednici održanoj 2. studenog
2015.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
"Viktor Car Emin" Donji Andrijevci kojeg je utvrdio
Školski odbor na sjednici održanoj 9. studenog
2015.
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Broj: 21

II.

II.

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

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-3
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-4
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

69.

70.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Augusta
Šenoe Gundinci

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole "Vjekoslav
Klaić" Garčin

I.

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
Augusta Šenoe Gundinci kojeg je utvrdio Školski
odbor na sjednici održanoj 9. studenog 2015.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
"Vjekoslav Klaić" Garčin kojeg je utvrdio Školski
odbor na sjednici održanoj 10. studenog 2015.

Broj: 21
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II.

II.

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

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-5
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-6
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

71.

72.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole "Ivan
Mažuranić" Sibinj

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole "Josip
Kozarac" Slavonski Šamac

I.

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Ivan
Mažuranić" Sibinj kojeg je utvrdio Školski odbor na
sjednici održanoj 9. studenog 2015.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
"Josip Kozarac" Slavonski Šamac kojeg je utvrdio
Školski odbor na sjednici održanoj 9. studenog
2015.
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Broj: 21

II.

II.

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

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-6
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-7
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

74.
73.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela
ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK
u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Sikirevci

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole "Dr. Stjepan
Ilijašević" Oriovac

I.

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
Sikirevci kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici
održanoj 6. studenog 2015.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Dr.
Stjepan Ilijašević" Oriovac kojeg je utvrdio Školski
odbor na sjednici održanoj 10. studenog 2015.

Broj: 21
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II.

II.

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

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-8
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-9
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

75.

76.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole "Ljudevit
Gaj" Lužani

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole "Ivan
Meštrović" Vrpolje

I.

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
"Ljudevit Gaj" Lužani kojeg je utvrdio Školski
odbor na sjednici održanoj 9. studenog 2015.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Ivan
Meštrović" Vrpolje kojeg je utvrdio Školski odbor
na sjednici održanoj 9. studenog 2015.
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II.

II.

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

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-10
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-11
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

77.

78.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole "Ivan
Filipović" Velika Kopanica

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole "Stjepan
Radić" Oprisavci

I.

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Ivan
Filipović" Velika Kopanica kojeg je utvrdio Školski
odbor na sjednici održanoj 5. studenog 2015.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
"Stjepan Radić" Oprisavci kojeg je utvrdio Školski
odbor na sjednici održanoj 9. studenog 2015.

Broj: 21
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II.

II.

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

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-12
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-13
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

79.

80.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Ljudevita
Gaja Nova Gradiška

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole "Matija
Gubec" Cernik

I.

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
Ljudevita Gaja Nova Gradiška kojeg je utvrdio
Školski odbor na sjednici održanoj 9. studenog
2015.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
"Matija Gubec" Cernik kojeg je utvrdio Školski
odbor na sjednici održanoj 9. studenog 2015.
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II.

II.

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

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-14
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-15
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

81.

82.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Dragalić

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole "Antun
Mihanović" Nova Kapela Batrina

I.
I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
Dragalić kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici
održanoj 6. studenog 2015.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
"Antun Mihanović" Nova Kapela Batrina kojeg je
utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj 6.
studenog 2015.

Broj: 21
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II.

II.

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

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-16
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-17
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

83.

84.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Okučani

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Ante
Starčevića Rešetari

I.
I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
Okučani kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici
održanoj 10. studenog 2015.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ante
Starčevića Rešetari kojeg je utvrdio Školski odbor
na sjednici održanoj 9. studenog 2015.
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II.

II.

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

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-18
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-19
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

85.

86.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole "Vladimir
Nazor" Adžamovci

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Ivana
Gorana Kovačića Staro Petrovo Selo

I.

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
"Vladimir Nazor" Adžamovci kojeg je utvrdio
Školski odbor na sjednici održanoj 10. studenog
2015.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivana
Gorana Kovačića Staro Petrovo Selo kojeg je
utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj 9.
studenog 2015.

Broj: 21
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II.

II.

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

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-20
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-15-21
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

87.

88.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Markovac,
Vrbova

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole "Matija
Antun Relković" Davor

I.

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
Markovac, Vrbova kojeg je utvrdio Školski odbor na
sjednici održanoj 9. studenog 2015.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
"Matija Antun Relković" Davor kojeg je utvrdio
Školski odbor na sjednici održanoj 6. studenog
2015.
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Broj: 21

II.

II.

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

Zadužuje se Školski odbor da u konačni tekst
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ugradi
prijedlog iz točke I. ovog Zaključka.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
III.
KLASA: 021-01/15-01/251
URBROJ:2178/1-01-22
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

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

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/252
URBROJ:2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

89.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela
ZAKLJUČAK
u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Elektrotehničke i
ekonomske škole, Nova Gradiška

90.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela
ZAKLJUČAK

I.
Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Elektrotehničke i ekonomske škole, Nova Gradiška
kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj
12. studenog 2015., uz prijedlog da se u istoj briše
članak 6.

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Industrijsko-obrtničke škole
Nova Gradiška

Broj: 21
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I.

I.

Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška kojeg je
utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj 4.
studenog 2015.

Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Srednje medicinske škole Slavonski Brod kojeg je
utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj 9.
studenog 2015., uz prijedlog da se u istoj briše
članak 5.

II.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/252
URBROJ:2178/1-01-15-2
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni tekst
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ugradi
prijedlog iz točke I. ovog Zaključka.

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

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/252
URBROJ:2178/1-01-15-3
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

91.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela
ZAKLJUČAK
u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Srednje medicinska škola
Slavonski Brod

92.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela
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ZAKLJUČAK

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Gimnazije "Matije Mesić"
Slavonski Brod

I.
Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Gimnazije "Matije Mesić" Slavonski Brod kojeg je
utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj 10.
studenog 2015., uz prijedlog da se u istoj briše
članak 4.

Broj: 21

93.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela
ZAKLJUČAK
u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Gimnazije Nova Gradiška

II.

I.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni tekst
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ugradi
prijedlog iz točke I. ovog Zaključka.

Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Gimnazije Nova Gradiška kojeg je utvrdio Školski
odbor na sjednici održanoj 10. studenog 2015., uz
prijedlog da se u istoj briše članak 4.

III.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Zadužuje se Školski odbor da u konačni tekst
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ugradi
prijedlog iz točke I. ovog Zaključka.
III.

KLASA: 021-01/15-01/252
URBROJ:2178/1-01-15-4
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/252
URBROJ:2178/1-01-15-5
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Broj: 21
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KLASA: 021-01/15-01/252
URBROJ:2178/1-01-15-6
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela
ZAKLJUČAK
u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Ekonomsko-birotehničke
škole Slavonski Brod

I.
Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Ekonomsko-birotehničke škole Slavonski Brod
kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj
2. studenog 2015., uz prijedlog da se u istoj briše
članak 5.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

95.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela
ZAKLJUČAK
u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Srednje škole Matije Antuna
Reljkovića Slavonski Brod

II.
Zadužuje se Školski odbor da u konačni tekst
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ugradi
prijedlog iz točke I. ovog Zaključka.

III.

I.
Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Slavonski
Brod kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici
održanoj 9. studenog 2015.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
II.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/252
URBROJ:2178/1-01-15-7
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

Broj: 21

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/252
URBROJ:2178/1-01-15-8
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

96.

97.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Tehničke škole
Slavonski Brod

u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta
Obrtničke škole Slavonski Brod

I.

I.

Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Tehničke škole Slavonski Brod kojeg je utvrdio
Školski odbor na sjednici održanoj 11. studenog
2015.

Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Obrtničke škole Slavonski Brod kojeg je utvrdio
Školski odbor na sjednici održanoj 5. studenog
2015.
II.

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

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

Broj: 21
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/252
URBROJ:2178/1-01-15-9
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/252
URBROJ:2178/1-01-15-10
Slavonski Brod, 25. studeni 2015.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

98.

99.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/19,
90/11, 5/12, 116/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 16.
sjednici, održanoj 25. studenog 2015. donijela

Na temelju čl.35 Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/01, 129/05… i 19/13) i članka 34. Statuta
Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 15/13- pročišćeni
tekst), Županijska skupština na 16. sjednici održanoj
dana 25. studenog 2015. donijela je
ODLUKU

ZAKLJUČAK
u povodu razmatranja o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Industrijsko-obrtničke škole
Slavonski Brod

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima,
kriterijima i postupku dodjele stipendija
iz sredstava Županijskog proračuna

Članak 1.
I.
Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Industrijsko-obrtničke škole Slavonski Brod kojeg
je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj 6.
studenog 2015.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

U Odluci o uvjetima , kriterijima i postupku dodjele
stipendija iz sredstva Županijskog proračuna
KLASA:021-01/14-01/180, URBROJ:2178/1-0114-1 od 16. prosinca 2014 („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 25/14) članak 6.
točka 3. podtočka 2. mijenja se i glasi:
“BODOVI PO OSNOVI MATERIJALNOG
STATUSA
(prosječni prihod po članu obitelji)
do 450,00 kn
35 bodova
451,00-550,00
30 bodova
551,00-750,00
25 bodova
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751,00-850,00
851,00-950,00
951,00-1.050,00

20 bodova
15 bodova
10 bodova“

Broj: 21

Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije", 15/13pročišćeni tekst) Županijska skupština na 16.
sjednici održanoj 25. studenog 2015. godine, donosi

Članak 2.

ODLUKU

U članku 15. riječi „ za fiskalnu godinu“ brišu se i
dodaje se tekst koji glasi :
„ svake kalendarske godine i to za jedanaest (11)
mjeseci u godini (siječanj-srpanj,rujan-prosinac)“

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
centara za socijalnu skrb Brodsko-posavske
županije i pomoći za stanovanje korisnicima
koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2016.

Članak 3.

Članak 1.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz
sredstava Županijskog proračuna stupa na snagu
osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji,
mjerila i način financiranja centara za socijalnu skrb
u Brodsko-posavskoj županiji (Slavonski Brod i
Nova Gradiška)i pomoći za stanovanje korisnicima
koji se griju na drva u u prvom tromjesečju 2016.

KLASA: 021-01/15-01/253
URBROJ:2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.

100.

Na temelju članka 43,100 ,117. i članka 120.
Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj
157/2013.), Zakona o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne
novine“, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00.,
127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03.,
132/06., 26/07., 73/08., 25/12. i 147/14., 100/15.) ,
Odluke o minimalnim financijskim standardima
materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima
koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2016.
("Narodne novine", br. 122/2015.) i članka 34.

Članak 2.
Brodsko-posavska županija za centre za
socijalnu skrb koji imaju sjedište na njenom
području, osigurava sredstva za materijalne i
financijske rashode centara.
Materijalni rashodi centara su:
naknade troškova zaposlenima (službena
putovanja, rad na terenu i odvojeni život,
stručno usavršavanje zaposlenika).
rashodi za materijal i energiju (uredski
materijal i ostali materijalni rashodi,
materijal i sirovine, energija, materijal i
dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje, sitni inventar i auto gume),
rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i
prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog
održavanja, usluge promidžbe i
informiranja, komunalne usluge, zakupnine
i najamnine, zdravstvene usluge,
intelektualne i osobne usluge, računalne
usluge i ostale usluge),
ostali nespomenuti rashodi poslovanja,
naknade za rad predstavničkih izvršnih
tijela povjerenstava i slično (premije
osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali

Broj: 21

»SLUŽBENI VJESNIK«

nespomenuti rashodi poslovanja).

Članak 3.

Financijski rashodi su:
ostali financijski rashodi (bankarske usluge
i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i
valutna klauzula, zatezne kamate i ostali
nespomenuti financijski rashodi).

CENTRI
ZA
SOCIJALNU SKRB
BRODSKO-POSAVSKE
ŽUPANIJE
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Kriterij za materijalne i financijske rashode
je broj radnika zaposlenih u centrima.
Mjerilo je prosječni mjesečni iznos po radniku.
Minimalni financijski standard materijalnih
i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u
prvom tromjesečju 2016., sukladno stavcima 1. i 2.
ovog članka, u Brodsko-posavskoj županiji iznosi:

Broj
zaposlenih

Prosječni mjesečni
izdatak po radniku

68

2.040,00 kn

Materijalni i financijski
rashodi u prvom
tromjesečju 2016.
416.150,00

CZSSB

238.680,00

CZSNG

177.470,00
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Članak 4.

Brodsko-posavska županija osigurava
sredstva za pomoć za stanovanje korisnicima koji se
griju na drva.
Mjerilo je iznos od 950,00 kuna po
korisniku pomoći za stanovanje korisnicima koji se
griju na drva.
BRODSKO-POSAVSKA
ŽUPANIJA

Broj: 21

Minimalni financijski standard izdataka
pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na
drva u u prvom tromjesečju 2016, sukladno
stavcima 1., 2. i 3. ovog članka u Brodsko-posavskoj
županiji iznosi:

Broj korisnika

I.-III. 2016.

2.600

617.500,00 kn

- opcine i gradovi

Članak 5.
U slučaju da broj korisnika pomoći za stanovanje
korisnicima koji se griju na drva bude veći od broja
utvrđenog Odlukom o minimalnim financijskim
standardima materijalnih i financijskih rashoda
centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje
korisnicima koji se griju na drva u prvom
tromjesečju 2016. ("Narodne novine", br.
122/2015.) iznos iz stavka 3. točke 4. ove Odluke
umanjiti će se razmjerno broju korisnika iskazanom
po zahtjevima jedinica lokalne samouprave na dan
31. ožujka 2016., a visinu pomoći posebnim
zaključkom odrediti će župan.

Članak 6.
Minimalni financijski standardi utvrđeni u članku 3.
i 4. ove Odluke čine osnovicu za izračun potpora
izravnanja za decentralizirane funkcije Brodskoposavskoj županiji, u skladu sa Zakonom o
financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave.

Članak 7.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke Brodskoposavska županija dužna je rasporediti centrima za

socijalnu skrb u županiji, a sredstva iz članka 4.
Odluke jedinicama lokalne samouprave na svom
području.

Članak 8.
Doznaka sredstava centrima za rashode izvršava se
na temelju mjesečnog izvještaja centara o stvarnim
rashodima poslovanja centara za protekli mjesec (na
četvrtoj razini Računskog plana ), koji potpisuju
odgovorne osobe (računovođa i ravnatelj).
Mjesečno izvješće i zahtjev centara dostavljaju se
Upravnom odjelu Brodsko-posavske županije
najkasnije do 10. u tekućem mjesecu, za protekli
mjesec.

Članak 9.
Radi osiguranja sredstava za troškove ogrijeva,
jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev s
podacima o korisnicima zajamčene minimalne
naknade koji se griju na drva jedinici područne
(regionalne) samouprave, najkasnije do rujna tekuće
godine, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o
socijalnoj skrbi.
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Članak 10.

Sredstva iz čl. 4 ove Odluke Županija doznačuje
jedinicama lokalne samouprave sukladno broju
korisnika kojima je to pravo rješenjem priznato.

Članak 11.
Zahtjev za doznaku sredstava jedinice lokalne
samouprave dostavljaju Upravnom odjelu za
zdravstvo i socijalnu skrb Županije .
Zahtjevu se prilaže popis korisnika koji sadržava
ime i prezime, OIB i adresu stanovanja te klasu,
urbroj i datum rješenja korisnika zajamčene
minimalne naknade,a koji se griju na drva.
O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva
odlučuje jedinica područne (regionalne)
samouprave, te sukladno priznatom pravu i popisu
korisnika sredstva po mjesnoj nadležnosti dostavlja
jedinici lokalne samouprave radi isplate istog.
Jedinice lokalne samouprave dužne su na kraju
tekuće godine dostaviti Izvješće o dodijeljenim
sredstvima korisnika pomoći za ogrjev, za proteklu
godinu, presliku financijske kartice proračunskog
računovodstva ili popisnu listu korisnika s potpisom
korisnika iz koje je razvidna pojedinačna isplata
sredstava pomoći za ogrjev.
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101.

Na temelju članka 117., 120. i članka 121 .
Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“broj,
157./2013. i 152/2014.) članka 37. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne(regionalne)
samouprave («Narodne novine», broj 117 / 93.,
69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01.,
150/02., 147/03., 132/06. 26/07., 73/08., 25/12. i
14/14.), Odluke o minimalnim standardima,
kriterijima i mjerilima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u
prvom tromjesečju 2016. godine («Narodne
novine«, broj 122/2015.) te članka 34. Statuta
Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije», broj 15/13.pročišćeni tekst), Županijska skupština na 16.
sjednici održanoj 25. studenoga 2015. godine
donijela je
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja
Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski
Brod u prvom tromjesečju 2016. godine

I.
Članak 12.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije», a primjenjuje se od 1.
siječnja 2016.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/254
URBROJ:2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl. ing., v.r.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila te
način financiranja rashoda Doma za starije i
nemoćne osobe Slavonski Brod (u daljnjem tekstu:
Dom) u prvom tromjesečju 2016. godine, a koje
čine:
-

rashodi za zaposlene
materijalni rashodi
rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

II.
Odlukom o minimalnim standardima, kriterijima i
mjerilima za decentralizirano financiranje domova
za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju
2016. godine («Narodne novine», broj 122/2015.)
planirana sredstva za Dom su:
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I. UKUPNI RASHODI U IZNOSU OD:
3.449.736,00
OD ČEGA ZA:
1. rashode za zaposlene
1.851.000,00
2. materialne i financijske rashode
1.100.250,00
3. rashode za nefinancijsku imovinu
460.986,00
4. hitne intervencije, investicijskog i tekućeg
održavanja objekata, prostora, opreme i vozila
37.500,00
II. PLANIRANI PRIHODI ZA POSEBNE
NAMJENE U IZNOSU OD: 1.825.000,00

III. RAZLIKA SREDSTAVA IZMEĐU
UKUPNIH RASHODA I PLANIRANIH
PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE
1.624.736,00 KOJE OSIGURAVA
ŽUPANIJA:

III.
Razliku sredstava između ukupnih rashoda i
planiranih rashoda za posebne namjene osigurava
Brodsko-posavska županije u Proračunu u prvom
tromjesečju 2016. u ukupnom iznosu od
1.624.736,00 kuna i to za:
- Rashode za zaposlene
1.126.250,00
-Rashode za nabavu nefinancijske imovine:
460.986,00
(rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
133.485,75
rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
290.000,00
dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu)
37.500,00
hitne intervencije (investicijsko
održavanje, oprema i nabava nefinancijske
imovine)
37.500,00
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Planirani prihod Doma za posebne namjene je
prihod koji Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan
vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan
vlastite obitelji između Doma i korisnika, odnosno
obveznika plaćanja cijene skrbi izvan vlastite
obitelji ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih
usluga ili na drugi način.

IV.
RASHODI ZA ZAPOSLENE SU:
plaće,
ostali rashodi za zaposlene
doprinosi na plaće.
Kriteriji za financiranje rashoda za
zaposlene utvrđuju se prema:
Pravilniku o minimalnim uvjetima za
pružanje socijalnih usluga
Zakonu o plaćama u javnim službama i
Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijenata
složenosti poslova u javnim službama,
Osnovici za izračun plaće radnika u javnim
službama utvrđenoj kolektivnim ugovorom ili
odlukom Vlade Republike Hrvatske,
Odredbama Temeljnog kolektivnog
ugovora za službenike i namještenike u javnim
službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost
socijalne skrbi koje se primjenjuju kao pravna
pravila.
Mjerila za financiranje rashoda za
zaposlene utvrđuju se prema broju zaposlenih,
odnosno po korisniku (stalnog smještaja,
korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike
pomoći i njege u kući i dostave i pripreme obroka za
vanjske korisnike).

V.
MATERIJALNI RASHODI DOMA SU:
naknade troškova zaposlenicima (službena
putovanja, naknade za prijevoz, rad na terenu i
odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika),
rashodi za materijal i energiju (uredski
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materijal i ostali materijalni rashodi, materijali i
sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume),
rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i
prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog
održavanja, usluge promidžbe i informiranja,
komunalne usluge, zakupnine i najamnine,
zdravstvene, intelektualne i osobne usluge,
računalne usluge i ostale usluge),
ostali nespomenuti rashodi poslovanja
(premije osiguranja, reprezentacija, članarine i
ostali nespomenuti rashodi poslovanja),
ostali financijski rashodi (bankarske usluge
i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i
valutne klauzule, zatezne kamate i ostali
nespomenuti financijski rashodi).
Kriteriji za financiranje materijalnih i financijskih
rashoda utvrđuju se prema broju korisnika Doma.
Mjerila za financiranje materijalnih i financijskih
rashoda utvrđuju se po korisniku.

FINANCIJSKI RASHODI SU:
ostali financijski rashodi (bankarske usluge
i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i
valutne klauzule, zatezne kamate i ostali
nespomenuti financijski rashodi).
Broj korisnika je kriterij i mjerilo za podmirenje
materijalnih i financijskih rashoda.

VI.
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1.

Pravilniku o minimalnim uvjetima za
pružanje socijalnih usluga,
2.
Stanju prostora i opreme prema intenzitetu
ulaganja u prethodnim godinama te
ulaganju po korisniku.
Mjerila za financiranje rashoda za nefinancijsku
imovinu utvrđuju se po korisniku.

VII.
Doznaka sredstava za rashode poslovanja Doma
izvršava se na temelju zahtjeva, odnosno mjesečnog
izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za
protekli mjesec (na četvrtoj razini Računskog plana)
i ostvarenih prihoda za posebne namjene za protekli
mjesec (na četvrtoj razini Računskog plana), koji
potpisuju odgovorne osobe, a dostavlja se
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb
Brodsko-posavske županije najkasnije do 10. u
tekućem mjesecu za protekli mjesec.
Doznaka sredstava za rashode za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini izvršava se na temelju
dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa
zakonom te na temelju ovjerenih računa o nabavi
robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih
situacija za izvršene radove .
Dom je obvezatan zahtjev i dokumentaciju iz
prethodnog stavka kao i uz zahtjev za potrebe hitnih
intervencija ( investicijsko održavanje, oprema i
nabava nefinancijske imovine), dostaviti Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE SU:
VIII.
-

materijalna imovina-prirodna bogatstva
(zemljište),
građevinski objekti,
postrojenja i oprema,
prijevozna sredstva,
rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini.

Kriteriji za financiranje rashoda nefinancijske
imovine utvrđuju se prema:

Sredstva planirana za nabavu nefinancijske imovine
iz točke III. Ove Odluke koriste se na temelju plana
nabave nefinancijske imovine koji donosi nadležno
tijelo Doma i koji je Dom dužan s financijskim
planom dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo i
socijalnu skrb županije.
Sredstva utvrđena za hitne intervencije koriste se
prema stvarnim potrebama i opravdanosti,a u okviru
planiranih sredstava za tu namjenu.
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Broj: 21

IX.

ODLUKU

Ovlašćuje se župan Brodsko-posavske županije da
Zaključkom utvrdi Popis prioriteta rashoda na
nefinancijskoj imovini Doma u okviru planiranih
iznosa utvrđenih ovom Odlukom.

o rasporedu sredstava za rashode na
nefinancijskoj imovini Doma za starije i
nemoćne osobe Slavonski Brod u prvom
tromjesečju 2016. godine

X.

I.

Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije», a primjenjuje se od 1.
siječnja 2016.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored sredstava za
rashode na nefinancijskoj imovini Doma za starije i
nemoćne osobe Slavonski Brod u prvom
tromjesečju 2016. godine.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
II.
KLASA: 021-01/15-01/256
URBROJ: 2178/1-01-15/1
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl. ing. , v.r.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima
za decentralizirano financiranje domova za starije i
nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2016. godini,
Vlada Republike Hrvatske za Brodsko-posavsku
županiju utvrdila je rashode za nabavu
nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od
460.986,00 kuna.

III.
102.

Na temelju članka 120. i članka 121.
Zakona o socijalnoj skrbi(„Narodne novine“,
br.157/13. i 152/14.), točke V. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u
prvom tromjesečju 2016. godine(„Narodne novine“,
broj 122/15.) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, br. 15/13- pročišćeni tekst), Županijska
skupština na 16. sjednici, održanoj 25. studenoga
2015. godine, donijela je

Primjenom kriterija i mjerila utvrđenih u Odluci o
minimalnim financijskim standardima za
decentralizirano financiranje domova za starije i
nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2016. godini,
ukupan iznos sredstava iz točke II. ove Odluke
rasporediti će se za rashode nabave proizvedene
dugotrajne imovine u iznosu od 133.485,75 kuna, za
rashode za dodatna ulaganja na građevinskim
objektima iznos od 290.000,00 kuna i za dodatna
ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu iznos od
37.500,00 kuna.

IV.
Raspored sredstava planiranih za nabavu
nefinancijske imovine iz točke III. Ove Odluke
predložit će nadležno tijelo Doma, a Župan će
Zaključkom utvrditi Popis prioriteta i rashode u
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okviru planiranih iznosa.
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Članak 1.

V.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije», a primjenjuje se od 1.
siječnja 2016.

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o
rasporedu sredstava za rashode na nefinancijskoj
imovini Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski
Brod za 2015. godinu.
(„Službeni vjesnik“, broj 2/2015.).

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/257
URBROJ:2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl. ing., v.r.

Članak 2 .

Točka III. Odluke mijenja se i glasi:
„Primjenom kriterija i mjerila utvrđenih u Odluci o
minimalnim financijskim standardima za
decentralizirano financiranje domova za starije i
nemoćne osobe u 2015. godini ukupan iznos
sredstava iz točke II. ove Odluke rasporedit će se za
rashode nabave proizvedene dugotrajne
imovine u ukupnom iznosu od 537.741,09
Postrojenja i oprema

103.
Na temelju članka 120. i članka 121.Zakona
o socijalnoj skrbi („Narodne novine“,br. 157/13.),
članka 4. i 7. Uredbe o načinu izračuna pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne(regionalne)samouprave u 2015.
godini („Narodne novine“, broj 15/15.), točke VI.
Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu
financiranja Doma za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod u 2015.godini („Službeni vjesnik“,
broj 2/2015.) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, br. 15/13- pročišćeni tekst), Županijska
skupština na 16. sjednici, održanoj 25. studenoga
2015. godine, donijela je

-

računala i računalna oprema , 57.691,25 kn,
ostala komunikacijska oprema/modul za
komun. putem interneta , 5.931,25kn
oprema za grijanje, ventilaciju, hlađenje
i klima uređaje , 44.050,00kn
ostala oprema za održavanje i zaštitu ,
11.700,56 kn
medicinska oprema , 164.475,59 kn,
strojevi, 173.500,00 kn,
kuhinjska oprema i ostala oprema
80.392,44 kn,

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
ukupno 1.306.201,91 kn
Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 1.141.191,28 kn

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu
sredstava za rashode na nefinancijskoj imovini
Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski
Brod u 2015. godini

izrada projektne dokumentacije-glavnog
projekta za dogradnju odjela 245.875,00
kn, stacionara/hospicij i objekta za oboljele
od Alzheimer sa stambenim blokom
II. faza,
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izrada projekta rušenja postojeće
zgrade/na lokaciji za dogradnju odjela,
stacionara, 6.713,00 kn,
izrada projektne dokumentacije –glavnog
objekta za dogradnju odjela
Stacionara/hospicij i objekta za oboljele od
Alzheimerove bolesti 12.500,00 kn

Broj: 21
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u“Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

-

geomehanički istraživački radovi i izrada
geotehničkog elaborata (Slav. Brod),
12.000,00 kn

-

geomehanički istraživački radovi-(Nova
Kapela) 12.000,00kn

-

konzalting-kontrola Glavnog projekta
–dogradnja Doma 7.187,00 kn

-

izrada geotehničkog elaborata – N. Kapela
12.187,50kn

-

-

izrada projektne dokumentacije-Dom sv.
Vinko Nova Kapela, 120.000,00 kn,

104.

-

ugradnja vatrodojavnog sustava IV. i V.
etapa, 151.800,00 kn,

-

Dom sv. Vinko u Novoj Kapeli/prilagodba
objekta i opreme standardima, 31.591,25
kn,

-

modernizacija kotlovnice, 267.082,50 kn,

-

modernizacija liftova , 162.000,00 kn,

-

uređenje, sanacija podrumskih prostorija,
87.755,03 kn,

-

izrada dokumentacije za sunčanu
elektranu 12.500,00 kn

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane
funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini
(«Narodne novine» 15/2015.,97/2015.) i točke IX.
Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja
i rasporedu decentraliziranih funkcija u zdravstvu u
2015. godini na području Brodsko-posavske
županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» 2/ 2015., 16/2015. ), suglasnosti
Ministarstva zdravlja ( KLASA : 404-05/15-01/20,
URBROJ: 534-08-1-1/4-15-09 od 27. studenoga
2015. godine) i članka 56. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» 15/2013. – pročišćeni tekst),
Župan Brodsko-posavske županije dana 3. prosinca
2015.godine donio je

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku
imovinu ukupno 165.010,63 kn
-Uređenje okoliša, prilaznih cesta i staza oko
objekta 165.010,63 kn
SVEUKUPNO : 1.843.943,00 kn“

KLASA: 021-01/15-01/258
URBROJ:2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 25. studenoga 2015.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl. ing., v.r.

akti župana:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu
sredstava za decentralizirane funkcije između
zdravstvenih ustanova na području Brodskoposavske županije u 2015. godini
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I.

U Odluci o rasporedu sredstava za
decentralizirane funkcije između zdravstvenih
ustanova na području Brodsko-posavske županije u
2015. godini («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» 7/2015., 10/2015., 19/2015.) mijenjaju se
prioriteti za raspored decentraliziranih funkcija u
Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod,
lokacija Slavonski Brod i lokacija Nova Gradiška,
Domu zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška i
Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske
županije, a prema tablici koja je sastavni dio ove
Odluke.
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II.

Ova Odluka objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije», a stupa na
snagu osmog dana od dana objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
Klasa: 023-01/15-01/838
Urbroj: 2178/1-11-01/15-1
Slavonski Brod, 3. prosinca 2015. godine
ŽUPAN
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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29.

Opći dio Proračuna sadrži izvršenje u računu prihoda i rashoda i računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji :
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Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Okučani za 2015. godinu sadrži:

Članak 1.

za 2015. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠZAJ

Na temelju članka 39.st. 1 i 2. Zakona o proračunu (N.N. br.87/08 i 136/12) i čl. 34. Statuta općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/09 i 04/13), Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj 20. 2015. godine donijelo je sljedeći:
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Članak 6.

Strana: 2653

od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

Ovo Izvješće stupa na snagu 8. dana od
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-06/15-01-10
Urbr: 2178-21-01-15-02
Okučani, 20. studenoga 2015. godine

Klasa . 400-06-15-01-10
Urbroj: 2178/21-15-01
U Okučanima, 20. studenoga 2015. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

31.

30.

Na temelju članka 34. Statuta općine
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 10/09. i 3/13), 39. Poslovnika
općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik
br. 16/09 i Zakona o proračunu (“Narodne novine”
br. 92/94), Općinsko vijeće općine Okučani na
svojoj 16. sjednici održanoj 20. studenoga 2015.
godine donijelo

Na temelju članka 10. stavka 1. 3., 4. i 5.
Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08, i 116/08,
76/09- OUSRH i 114/11) i članka 34. Statuta općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije", broj 10/09 i 04/13), Općinsko vijeće
općine Okučani na 16. sjednici održanoj 20.
studenog 2015. godine donijelo je
ODLUKU

ZAKLJUČAK

o trgovini na malo izvan prodavaonice
pokretnom prodajom na području općine
Okučani

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna općine Okučani za 2015. godine

Članak 1.

I
Usvaja se Polugodišnji izvještaj Proračuna
općine Okučani za 2015. godine.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana

Ovom Odlukom utvrđuje se prodaja robe i
usluga na malo, izvan trgovina, pokretnom
prodajom.
Pod prodajom putem pokretnih
prodavaonica smatra se prodaja mješovite robe i
drugih proizvoda iz posebno prilagođenih vozila, a u
skladu s odredbama posebnih propisa.
Prodaja putem pokretnih prodavaonica
stalnog je i povremenog karaktera.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Stalnom prodajom putem pokretnih
prodavaonica smatra se prodaja organizirana
svakodnevno ili u kontinuitetu s određenim tjednim
vremenskim razmacima.
Svako vozilo namijenjeno stalnoj prodaji u
smislu ovog članka smatra se izdvojenom
poslovnom jedinicom i mora imati na vozilu jasno
naznačen naziv i adresu tvrtke.
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pokretne trgovine iznosi 500.00 kn mjesečno, i
prihod je Proračuna općine Okučani.

Članak 5.
Naknadu iz prethodnog članka prodavatelj
je dužan platiti prije početka obavljanja prodaje
putem pokretne trgovine.

Članak 2.
KAZNENE ODREDBE
Trgovina robe na malo izvan prodavaonica
može se obavljati temeljem odobrenja Jedinstvenog
upravnog odjela, u skladu s ovom Odlukom.
Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja u
zahtjevu je dužan navesti osnovne podatke o
podnositelju, robu koju će prodavati i način na koji
će je prodavati, površinu gdje će je prodavati,
površinu gdje će je prodavati i koju će zauzeti, te
priložiti ispravu nadležnog tijela kojom dokazuje da
je registriran za obavljanje djelatnosti.
Odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela sadrži
sljedeće podatke: osnovne podatke o podnositelju
zahtjeva, lokaciju i površinu na kojoj se prodaje
roba, način prodaje robe i vrstu robe, vrijeme
trajanja odobrenja (početak i završetak trajanja
odobrenja), obvezu čišćenja površine.
Odobrenja iz ove Odluke neće se izdati
ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih
dugovanja prema općini Okučani po bilo kojoj
osnovi.

Članak 3.
Prodaja putem pokretnih trgovina može se
obavljati svaki dan u tjednu u vremenu od 8,00 –
20,00 sati u svim naseljenim mjestima na području
općine Okučani, na javnim površinama,
parkirališnim površinama i ugibalištim, uz uvjet da
se ne remeti sigurnost prometa i ne narušava čistoća
javnih površina.

Članak 4.
Naknada za obavljanje prodaje putem

Članak 6.
Osoba kojoj je izdano odobrenje u skladu s
odredbama ove Odluke dužna se pridržavati
odredaba ove Odluke, odluke kojom se uređuje
komunalni red, te posebnih propisa koji uređuju
djelatnost trgovine.

Članak 7.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi
gospodarska inspekcija i komunalni redar. U
provođenju nadzora nad ovom Odlukom komunalni
redar ima ovlasti propisane Zakonom o
komunalnom gospodarstvu.

Članak 8.
Novčanom kaznom od 2.000,00 do
5.000,00 kuna, kaznit će se pravna osoba, počinitelj
prekršaja, koja obavlja trgovinu na malo izvan
prodavaonice na području općine Okučani suprotno
odredbama ove Odluke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije".

Broj: 21
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČNI
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O b r a z l o ž e nj e

ODLUKU

Davor Tomljanović iz Okučana, bl. kard.
Alojzija Stepinca br. 30, se je obratio općinskom
Vijeću općine Okučani pismenom zamolbom da ga
općinsko vijeće oslobodi duga za najam stana koji
iznosi 18.414,00 kn.
U zamolbi imenovani navodi kako je
zaključio s općinom Okučani Ugovor o najmu stana
u vlasništvu općine Okučani 19. veljače 2009.
godine s mogućnošću produljenja Ugovora. Stan mu
je dodjeljen u najam dok ne izgradi obiteljsku kuću u
ulici HVO u Okučanima, za koji je kupio
građevinsko zemljište, a građevinski materijal po
rješenju treba dobiti od nadležnog Ministarstva RH.
Prvih nekoliko godina je plaćao naknadu za najam
stana, ali kako od obećanog građevinskog materijala
od strane Ministrstva nema ništa, prije tri godine je
otišao s obitelji u Dubrovnik na sezonski rad i tamo
ostao.
Po odlazku u Dubrovnike ne živi u
Okučanima, pa nije ni koristio stan, pa moli
općinsko vijeća da mu otpiše navedeni dug.
Vjećnici općinskog vijeća su ocijenili
zamolbu opravdanom pa su izglasali narečenu
Odluku.

o oslobađanju plaćanja najamnine stana u
vlasništvu općine okučani

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 300-01/ 15-01/01
URBROJ: 2178/21-01-15-1
Okučani, 20. studenoga 2015. godine
Predsjenik
Općinskog vijeća
općine Okučani
Ivica Pivac, v.r.

32.

Općinsko vijeće općine Okučani na temelju
članka 39. Poslovnika općinskog vijeća općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br 16/09 i 16/13), na svojoj 16. sjednici
održanoj 20. studenog 2015. godine donijelo je

I.
Davor Tomljanović iz Okučana, bl. kard.
Alojzija Stepinca br. 30A, oslabađa se plaćanja
najamnine stana u vlasništvu općine Okučani u ulici
121. brigade HV br. 11, u izunosu od 18.414,00 kn.

II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Klasa: 021-05/15-01-17
Ur.broj: 2178/21-01-15-01
Okučani, 20. studenoga 2015. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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OPĆINA PODCRKAVLJE

22.

1.
2.
3.

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o
zaštiti potrošača ( NN br. 41/14 ) i članka 47. Statuta
općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 4/13) općinski načelnik
općine Podcrkavlje donosi:
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu
potrošača javnih usluga općine Podcrkavlje

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu
potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet)
na području općine Podcrkavlje, kao savjetodavno
tijelo općinskom načelniku, u smislu članka 25.
stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača.

Članak 2.
Za članove Savjeta imenuju se:

Barbara Mikulčić - za Predsjednika,
Goran Andrić - za prvog člana ,
Vlatko Galović - predstavnik Udruge za
zaštitu potrošača - za drugog člana .

Članak 3.
Savjet se osniva radi praćenja cijena javnih
usluga na području općine Podcrkavlje.
Savjet prati stanje koje se odnosi na prava i obveze
potrošača javnih usluga, razmatra i daje mišljenje o
aktima koji se odnose na prava i obveze potrošača
javnih usluga, daje preporuke i predlaže mjere za
unapreðenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga
na području općine Podcrkavlje, obavlja i druge
poslove u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, te
ostalim propisima kojima se ureðuje područje
zaštite potrošača.
Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga općine
Podcrkavlje:
•
prati ukupno stanje cijena javnih usluga na
području općine Podcrkavlje,
•
predlaže općinskom načelniku
unaprijeðenje uvjeta i načina korištenja
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javnih usluga na području općine
Podcrkavlje,
•
razmatra i daje mišljenje općinskom
načelniku na prijedlog cijena javnih usluga
na području općine Podcrkavlje,
•
prati stanje i daje mišljenje općinskom
načelniku o utvrðivanju cijena javnih
usluga,
•
razmatra i očituje se o prijedlozima akata
koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na
obveze i prava potrošača javnih usluga,
•
obavlja i druge poslove posredno ili
neposredno u vezi sa zaštitom potrošača
glede utvrðivanja cijena javnih usluga s
ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.
Svoje preporuke i mišljenja Savjet daje na
transparentan i ne diskriminirajući način.
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Članak 5.

Predsjednik Savjeta saziva, te vodi sjednice Savjeta.
Predsjednik Savjeta je dužan sazvati sjednicu na
pisani zahtjev jednog člana Savjeta i općinskog
načelnika i to u roku od najkasnije pet dana od dana
zaprimanja pisanog zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Savjeta ne sazove sjednicu u
roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati
općinski načelnik u daljnjem roku od pet dana.
Uz poziv za sjednicu Savjeta dostavlja se i prijedlog
dnevnog reda, te materijal o kojem će se raspravljati
na sjednici. Iznimno, ako za to postoje opravdani
razlozi, članovima Savjeta se materijal za pojedinu
točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj
sjednici.

Članak 4.
Mandat članova Savjeta traje četiri (4) godine.
Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka
(redovitog) četverogodišnjeg mandata u sljedećim
slučajevima:
−
danom podnošenja (zaprimanja) pisane
ostavke, ukoliko u ostavci nije naveden
drugi dan prestanka članstva,
−
danom razrješenja od strane općinskog
načelnika,
−
smrću.
Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka
mandata :
−
ako sam zatraži razriješenje,
−
ako ne ispunjava dužnosti člana,
−
ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i
dužnost koju obnaša,
−
ako postoje okolnosti koje razrješenje
opravdavaju (dugotrajna bolest, gubitak
poslovne sposobnosti, odsluženje zatvorske
kazne, pokretanje kaznenog postupka i sl.).
U slučaju razrješenja člana Savjeta, novi se član
imenuje u roku od 30 dana, kojem mandat traje do
isteka tekućeg mandata članu koji je razrješen.

Članak 6.
U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti predsjednika Savjeta, njegove ovlasti
utvrðene ovom Odlukom preuzima prvi član.

Članak 7.
Savjet može pravovaljano odlučivati ako je
na sjednici nazočna većina svih članova Savjeta.
Savjet o svim pitanjima iz svoje nadležnosti
odlučuje većinom glasova svih članova Savjeta.

Članak 8.
O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na
sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u
raspravi, te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o
pojedinom predmetu.
Zapisnik sa sjednice Savjeta potpisuje
predsjednik, odnosno prvi član Savjeta, tj. onaj tko
je predsjedao sjednicom.
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Strana: 2658

Broj: 21

Članak 9.

I.

Članovi Savjeta imaju pravo na novčanu
naknadu za svoj rad u Savjetu, jednaku kao i članovi
Općinskog vijeća, a u skladu s Odlukom o naknadi
troškova za rad u Općinskom vijeću, Općinskom
poglavarstvu, te visini dnevnice i naknade troškova
za službeno putovanje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 2/94 i 3/96).

Razrješuje se dužnosti službena osoba
mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na
pristup informacijama (u daljnjem tekstu:
službenik za informiranje) Ružica Janković,
bacc.theol., privremena pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela u općini Podcrkavlje.

II.
Članak 10.
Stručne i administrativne poslove za Savjet
obavljat će Upravni odjel općine Podcrkavlje.

Ovom odlukom imenuje se Marija
Pandurić,dipl.iur., komunalni redar u općini
Podcrkavlje za službenika za informiranje.

Članak 11.

III.

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

Službenik za informiranje je posebna
službena osoba mjerodavna za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama,
sukladno Zakonu o pravu na pristup
informacijama.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 023-01/15-01/32
URBROJ: 2178/13-02-15-3
U Podcrkavlju, 1. lipnja 2015. godine
NAČELNIK
Tomislav Trtanj, v.r.

23.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona
o pravu na pristup informacijama ("Narodne
novine" broj 25/13, 85/15) općinski načelnik
općine Podcrkavlje donosi

IV.
Službenik za informiranje obavlja
poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i
redovitog objavljivanja informacija sukladno
svom unutarnjem ustroju općine Podcrkavlje,
unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i
objavljivanja informacija koje su sadržane u
službenim dokumentima koji se odnose na rad
općine Podcrkavlje, osigurava neophodnu pomoć
podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem
prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup
informacijama, obavlja i druge poslove utvrđene
Zakonom o pravu na pristup informacijama i
podzakonskim propisima koji su donijeti na
temelju tog Zakona.

ODLUKU

V.

o razrješenju i imenovanju službenika za
informiranje

Službenik za informiranje vodi poseban
službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i
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odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija u
Zakonom propisanom obliku.

VI.
Odluka će se dostaviti Povjereniku za
informiranje, u roku od mjesec dana od dana
donošenja odluke.
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prava na pristup informacijama, proaktivnu
objavu informacija i otvaranje podataka,
transparentnost rada javne uprave, s naglaskom
na fiskalnu transparentnost i
sudjelovanje
javnosti u oblikovanju i provedbi javnih politika.
U skladu sa člankom 14. Zakona o pravu na
pristup informacijama ("Narodne novine" broj
25/13, 85/15) i Pravilnika o ustroju, sadržaju i
načinu
vođenja
službenog
upisnika
o
ostvarivanju prava na pristup informacijama
("Narodne novine" broj 83/14), Općinski
načelnik općine Podcrkavlje donio je i objavio

VII.
ODLUKU
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika
za
informiranje
Klasa:023-01/04-01/52,
Urbroj:2178/13-02-04-3, Podcrkavlje, 14. listopada
2004. godine.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije", a objavit će se na
službenoj web stranici općine i dostupna je
javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu
na pristup informacijama.
Klasa : 023-01/15-01/43
Urbroj: 2178/13-02-15-5
Podcrkavlje, 20. studenoga 2015.
Načelnik općine
Tomislav Trtanj, v.r.

o ustroju Službenog upisnika o ostvarivanju
prava na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija općine Podcrkavlje

I.
Ovom Odlukom ustrojava se posebni
Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i
odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija
(dalje u tekstu: Upisnik) kojeg je općina
Podcrkavlje u obvezi voditi u skladu s
odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama ("Narodne novine" broj 25/13,
85/15) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu
vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava
na pristup informacijama ("Narodne novine" broj
83/14).

II.
24.

Na temelju Odluke Vlade Republike
Hrvatske, na 174. sjednici održanoj 10. srpnja
2014. godine kada je prihvaćen Akcijski plan za
provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu
vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. 2016. godine kojim su preuzete obveze
provedbe mjera i aktivnosti koje se odnose na
poboljšanje zakonskog okvira za ostvarivanje

Upisnik će voditi imenovani službenik
za informiranje koji je dužan poduzeti sve
radnje i mjere radi urednog vođenja Zpisnika, te
postupati u skladu s ovlastima propisanim
Zakonom.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
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od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije", a objavit će se na
službenoj web stranici općine i dostupna je
javnosti u skladu s odredbama Zakona o pravu
na pristup informacijama.
Klasa : 023-01/15-01/43
Urbroj: 2178/13-02-15-6
Podcrkavlje, 20. studenoga 2015.
Načelnik općine
Tomislav Trtanj, v.r.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
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preslik jedne stranice u boji veličine A3 1,60 kuna
elektronički zapis na jednom CD-u - 4,00
kuna
elektronički zapis na jednom DVD-u - 6,00
kuna
elektronički zapis na memorijskoj kartici
ovisno o količini memorije - 210 kuna za 64
Gb, 150 kuna za 32 Gb, 120 kuna za 16 Gb,
50 kuna za 8 Gb, 30 kuna za 4 Gb
pretvaranje jedne strane dokumenata iz
fizičkog u elektronički oblik - 0,80 kuna i
pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički oblik - 1,00
kuna.

Troškovi dostave inormacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih
poštanskih usluga.

25.

Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona
o pravu na pristup informacijama ("Narodne
novine" broj 25/13, 85/15) i članka 2. do članka
5. Kriterija za određivanje visine naknade
stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave
informacije ("Narodne novine" broj 12/14,
15/14), općinski načelnik općine Podcrkavlje
donosi
ODLUKU
o visini naknade (cjenik) stvarnih
materijalnih troškova

II.
Visinu naknade stvarnih materijalnih
troškova i troškova dostave za usluge koje nisu
navedene u članku 1. ove Odluke, općina
Podcrkavlje odredit će na način da u visinu
naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za
uslugu, trošak amortizacije koju ima općina
Podcrkavlje te trošak poštanskih usluga.
Vrijeme
koje
zaposlenik
općine
Podcrkavlje provede prikupljajući, pripremajući i
pružajući informaciju korisniku prava na pristup
informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni
trošak.

I.
Visina naknade stvarnih materijalnih
troškova u postupcima ostvarivanja prava na
pristup informacijama, određena je u sljedećem
iznosu:
1.
2.
3.

preslik jedne stranice veličine A4 - 0,25
kuna
preslik jedne stranice veličine A3 - 0,50
kuna
preslik jedne stranice u boji veličina A4 1,00 kuna

III.
Općina Podcrkavlje dostavit će korisniku
informaciju po primitku dokaza o izvršenoj
uplati.
Općina Podcrkavlje zatražit će od
korisnika da unaprijed položi sredstva u korist
Proračuna
općine
Podcrkavlje
IBAN:
HR2023400091833800001, očekivani
iznos
stvarnih materijalnih troškova, odnosno troškova
dostave u roku od 8 (osam) dana, ukoliko iznos
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prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava
na pristup informaciji u roku ne položi navedeni
iznos, smatrat će se da je korisnik prava na
pristup informaciji odrustao od zahtjeva.

IV.
Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti
te ostvarivanju razmjernosti u zaštiti prava
stranaka i javnog interesa, općina Podcrkavlje
može odlučiti da korisnik prava na informaciju
ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i
dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze
iznos od 50,00 kuna.
Općina Podcrkavlje donosi Odluku o ne
zaračunavanju troškova iz prethodnog stavka za
stvarne materijalne troškove koji nastaju
pružanjem i dostavom informacije koji ne
prelaze iznos od 50,00 kuna, kao i iznimno
troškova koji prelaze iznos od 50,00 kuna, koji
se uplaćuju u korist Proračuna općine
Podcrkavlje IBAN: HR2023400091833800001, a
prije preuzimanja ili dostave informacija u
traženom obliku.
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26.

Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
25/13, 85/15) i čl. 92. i 93. Statuta općine
Podcrkavlje (»Službeni vjesnik Brodsko - posavske
županije«, broj 04/13), Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na svojoj 19. sjednici održanoj dana 23.
studenoga 2015. godine donijelo je
PRAVILNIK
o ostvarivanju prava na pristup informacijama
i ponovnu uporabu informacija
općine Podcrkavlje

I.

Opće odredbe
Članak 1.

U postupku ostvarivanja prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija koje
posjeduje općina Podcrkavlje primjenjuju se
odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama
(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

V.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije", a objavit će se na
službenoj web stranici općine i dostupna je
javnosti u skladu s odredbama Zakona o pravu
na pristup informacijama.
Klasa : 023-01/15-01/43
Urbroj: 2178/13-02-15-8
Podcrkavlje, 20. studenoga 2015.
Načelnik općine
Tomislav Trtanj, v.r.

Članak 2.
Ovim se Pravilnikom o ostvarivanju prava na
pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija općine Podcrkavlje (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) uređuju uvjeti pod kojima »Korisnik
prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija« (u daljnjem tekstu: korisnik) je svaka
domaća ili strana fizička i pravna osoba koja
ostvaruje pravo na pristup informacijama koje
posjeduje, kojima raspolaže općina Podcrkavlje kao
tijelo javne vlasti, pravila postupka u kojem
ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje
pravo na pristup informacijama a općina
Podcrkavlje ispunjava svoju obvezu omogućavanja
pristupa zatraženoj informaciji te ograničenja prava
na pristup informacijama.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2662
Članak 3.

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13,
85/15) pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
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temelju odredbi čl. 10. i 12. Zakona o pravu na
pristup informacijama, na temelju čl. 1. ovog
Pravilnika i čl. 92. i 93. Statuta općine Podcrkavlje.

Članak 5.
(1)
»Informacija« je svaki podatak koji
posjeduje općina Podcrkavlje kao tijelo javne vlasti
u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra,
neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani,
nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički,
elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo
izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili
dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru
djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela
javne vlasti,
(2)
»Pravo na pristup informacijama«
obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje
informacije kao i obvezu općine Podcrkavlje da
omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da
objavljuje informacije neovisno o postavljenom
zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz
obveze određene zakonom ili drugim propisom,
(3)
»Ponovna uporaba« znači uporabu
informacija općine Podcrkavlje od strane fizičkih ili
pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu
svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su
informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru
zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga
ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.
Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi
obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne
predstavlja ponovnu uporabu,
(4)
»Test razmjernosti i javnog interesa« je
procjena razmjernosti između razloga za
omogućavanje pristupa informaciji i razloga za
ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji
ako prevladava javni interes.

II.

Obveze

Općina Podcrkavlje dužna je dokumente iz čl. 10. st.
1. toč. 2. i 4. Zakona o pravu na pristup
informacijama u elektroničkom obliku dostavljati u
Središnji katalog službenih dokumenata Republike
Hrvatske radi njihove trajne dostupnosti.Članak 6.
Općina Podcrkavlje obvezna je radi osiguravanja
prava na pristup informacijama donijeti Odluku
kojom će odrediti posebnu službenu osobu
mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na
pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik
za informiranje).

Članak 7.
Općina Podcrkavlje obvezna je upoznati javnost sa
službenim podacima o službeniku za informiranje
službenom objavom na Internet stranici na lako
pretraživ način.

Članak 8.
Općina Podcrkavlje dužna je provoditi savjetovanje
s javnošću putem Internet stranice pri donošenju
nacrta propisa, općih akata odnosno drugih
strateških ili planskih dokumenta kad se njima
utječe na interese građana i pravnih osoba u skladu s
čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama
objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog
dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se
žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog
dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje
prijedloge i mišljenja.

Članak 4.
Općina Podcrkavlje ima obvezu na internetskim
stranicama objaviti na lako pretraživ način i u
strojno čitljivom formatu informacije koje posjeduje
i kojima raspolaže iz svog djelokruga rada na

Članak 9.
Općina Podcrkavlje obvezna je provoditi
savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30
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dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje
provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak
procjene učinaka propisa.
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rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup
informacijama i ponovne uporabe informacija.

Članak 15.
Članak 10.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga
općina Podcrkavlje dužna je izraditi i objaviti na
internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s
javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i
primjedbe te očitovanja s razlozima za
neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade
nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi
propis, opći akt ili dokument.

Službenik za informiranje unapređuje način obrade,
razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija
koje su sadržane u službenim dokumentima koji se
odnose na rad općine Podcrkavlje.

Članak 16.
Službenik za informiranje osigurava neophodnu
pomoć podnositeljima zahtjeva - korisnicima u vezi
s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu
na pristup informacijama i pratećim propisima:

Članak 11.
(1)
Općina Podcrkavlje dužna je donijeti i na svojoj
internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s
javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka
prethodne kalendarske godine. O izmjenama plana
savjetovanja općina Podcrkavlje dužna je istim
putem izvijestiti javnost.
Članak 12.

(2)
(3)

Nakon provedenog savjetovanja dokumentaciju
koja nastaje u postupku savjetovanja s javnošću, bilo
u elektroničkom obliku bilo na papiru, općina
Podcrkavlje dužna je čuvati u skladu s propisima o
arhivskom gradivu.
(4)
III.

Službenik za informiranje
(5)
Članak 13.
(6)

Službenik za informiranje može biti isključivo
osoba zaposlena u općini Podcrkavlje.
(7)
Članak 14.
Službenik za informiranje obavlja poslove
redovitog objavljivanja informacija, sukladno
unutarnjem ustroju općine Podcrkavlje, kao i

(8)

zaprima usmeni i pisani zahtjev
podnositelja zahtjeva,
postupa po zaprimljenom usmenom i
pisanom zahtjevu podnositelja zahtjeva,
ustupa informacije podnositelju zahtjeva po
zaprimljenom zahtjevu (neposrednim
davanjem informacije, davanjem
informacije pisanim putem, uvidom u
dokumente i izradom preslika dokumenata
koji sadrže traženu informaciju,
dostavljanjem preslika dokumenta koji
sadrži traženu informaciju, na drugi način
koji je prikladan za ostvarivanje prava na
pristup informaciji),
obavještava podnositelja zahtjeva o tome
gdje je, kada i kako tražena informacija
objavljena,
obavještava podnositelja zahtjeva o
produženju roka za dostavu informacije,
u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog
zahtjeva bez odgode poziva podnositelja
zahtjeva da ga ispravi,
ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispravi
zahtjev na odgovarajući način zadržava
pravo da nepotpun ili nerazumljiv zahtjev
odbaci po rješenju općine Podcrkavlje u
skladu sa Zakonom o pravu na pristup
informacijama,
upućuje podnositelja zahtjeva na naknadu
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(9)

stvarnih materijalnih troškova nastalih u
svezi s pružanjem i dostavom tražene
informacije,
zaprimljene zahtjeve upisuje u službeni
Upisnik o zahtjevima, postupcima i
odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu
informacija po redoslijedu zaprimljenih
zahtjeva.

(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Članak 21.
Općina Podcrkavlje može ograničiti pristup
informaciji:
1)

Članak 17.

2)

Službenik za informiranje obavlja i druge poslove
određene ovim Pravilnikom i drugim aktima.

3)
4)

IV.

Službeni upisnik
5)
Članak 18.

Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i
odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija (u
daljnjem tekstu: Upisnik), u skladu s odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama vodi
službenik za informiranje.

6)

Članak 19.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup
informacijama prema evidenciji iz Upisnika
službenik za informiranje dostavlja Povjereniku za
prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće
godine.

V.

Ograničenja prava na pristup
informaciji

7)

ako je informacija klasificirana stupnjem
tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje
tajnost podataka,
ako je informacija poslovna ili
profesionalna tajna, sukladno zakonu,
ako je informacija porezna tajna, sukladno
zakonu,
ako je informacija zaštićena zakonom kojim
se uređuje područje zaštite osobnih
podataka,
ako je informacija zaštićena propisima
kojima se uređuje pravo intelektualnog
vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog
pristanka nositelja prava,
ako je pristup informaciji ograničen
sukladno međunarodnim ugovorima ili se
radi o informaciji nastaloj u postupku
sklapanja ili pristupanja međunarodnim
ugovorima ili pregovora s drugim državama
ili međunarodnim organizacijama, do
završetka postupka, ili se radi o informaciji
nastaloj u području održavanja
diplomatskih odnosa,
u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Članak 22.
Općina Podcrkavlje može ograničiti pristup
informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino
objavljivanje:
1)

Članak 20.
Općina Podcrkavlje ograničit će pristup
informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode
nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama
za vrijeme trajanja tih postupaka u skladu sa čl. 15.
Zakona o pravu na pristup informacijama
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2)

onemogućilo učinkovito, neovisno i
nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili
drugog pravno uređenog postupka,
izvršenje sudske odluke ili kazne,
onemogućilo rad tijela koja obavljaju
upravni nadzor, inspekcijski nadzor,
odnosno nadzor zakonitosti.
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Članak 23.

Članak 27.

Općina Podcrkavlje može ograničiti pristup
informaciji ako je:

Pristup informaciji iz čl. 23. st. 1. ovoga Pravilnika
može se ograničiti i nakon što je informacija
dovršena, osobito ako bi ta objava ozbiljno narušila
proces odlučivanja i izražavanja mišljenja ili dovela
do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, osim
ako postoji prevladavajući javni interes za objavu
informacije.

1)

2)

informacija u postupku izrade unutar
jednog ili među više tijela javne vlasti, a
njezino bi objavljivanje prije dovršetka
izrade cjelovite i konačne informacije
moglo ozbiljno narušiti proces njezine
izrade,
informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata
te u razmjeni stavova i mišljenja unutar
jednog ili među više tijela javne vlasti, a
njezino bi objavljivanje moglo dovesti do
pogrešnog tumačenja sadržaja informacije,
ugroziti proces donošenja propisa i akata ili
slobodu davanja mišljenja i izražavanja
stavova.

Članak 28.
Općina Podcrkavlje provodi test razmjernosti i
javnog interesa u skladu sa čl. 16. Zakona o pravu na
pristup informacijama.

VI.
Načini ostvarivanja prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija
Članak 29.

Članak 24.
Ako tražena informacija sadrži i podatak koji
podliježe ograničenju iz čl. 21. i 22. ovoga
Pravilnika, preostali dijelovi informacije učinit će se
dostupnim.

Općina Podcrkavlje omogućuje pristup
informacijama:
(1)

Članak 25.
Informacije kojima se ograničava pravo na pristup iz
razloga navedenih u čl. 21. st. 5. ovoga Pravilnika
postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi
objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena
šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je
informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim
propisom nije određen duži rok.

Članak 26.
Informacije iz čl. 21. i 22. ovoga Pravilnika postaju
dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na
temelju kojih je tijelo javne vlasti ograničilo pravo
na pristup informaciji.

(2)

pravodobnim objavljivanjem informacija o
svome radu na primjeren i dostupan način,
odnosno davanjem priopćenja, objavom na
službenoj Internet stranici, objavom u
javnom glasilu i Središnjem katalogu
službenih dokumenata Republike Hrvatske
i objavom na oglasnoj ploči općine
Podcrkavlje radi informiranja javnosti,
davanjem informacije korisniku koji je
podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
1)
neposrednim davanjem
informacije,
2)
davanjem informacije pisanim
putem,
3)
uvidom u dokumente i izradom
preslika dokumenata koji sadrže
traženu informaciju,
4)
dostavljanjem preslika dokumenta
koji sadrži traženu informaciju,
5)
na drugi način koji je prikladan za
ostvarivanje prava na pristup
informaciji.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2666

Broj: 21

Članak 30.

Članak 35.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji
naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a
ako ne naznači informacija će se dostaviti na način
na koji je podnesen zahtjev, odnosno na
najekonomičniji način.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona,
sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen
putem elektroničke komunikacije smatrat će se da je
podnesen pisani zahtjev. Zahtjev i službena bilješka
evidentiraju se u službenom Upisniku redoslijedom
prema vremenu nastanka.

Članak 31.
Članak 36.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu
informacija u komercijalne ili nekomercijalne
svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na
pristup informacijama.

Zahtjevi u skladu sa odredbom Zakona o pravu na
pristup informacijama:
(1)

Članak 32.
U svrhu ponovne uporabe općina Podcrkavlje nema
obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili
izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva
nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od
općina Podcrkavlje može zahtijevati da nastavi
ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u
svrhu ponovne uporabe.
(2)
VII.

Zahtjev
Članak 33.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji
podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva u skladu
s naknadom propisanom u Kriteriju za određivanje
visine naknade stvarnih materijalnih troškova i
troškova dostave informacije (»Narodne novine«,
broj 12/14).

(3)

Članak 34.
Zahtjev za pristup informaciji korisnik može
podnijeti u pisanom obliku (fax, pošta, elektronička
pošta) ili usmenom obliku (osobno, telefonskim
putem).
(4)

Pisani zahtjev u skladu sa odredbom
Zakona o pravu na pristup informacijama
sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti
kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su
važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe
podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno
naziv pravne osobe i njezino sjedište. Pisani
zahtjev također sadrži način pristupa
informaciji, vlastoručni potpis podnositelja
zahtjeva, mjesto i datum podnošenja
pisanog zahtjeva.
Usmeni zahtjev sadrži iste elemente kao i
pisani zahtjev (navedeno u čl. 36. st. 1.). O
usmeno podnesenom zahtjevu, službenik za
informiranje sastavit će službenu bilješku
kojeg će potpisati korisnik i službenik za
informiranje. O usmeno podnesenom
zahtjevu koji je podnesen telefonskim
putem, službenik za informiranje sastavit će
službenu bilješku koju vlastoručno
potpisuje službenik za informiranje.
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev
(navedeno u čl. 36. st. 1.) sadrži: datum
podnošenja zahtjeva od strane korisnika za
pristup informaciji, zatim koja je
informacija zatražena, datum zaprimanja
informacije, te opis informacija za koje se
traži dopuna ili ispravak informacije koja je
zatražena, vlastoručni potpis podnositelja
zahtjeva, mjesto i datum.
Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama
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pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev
(navedeno u čl. 36. st. 1.) sadrži:
informacije koje se žele ponovno
upotrijebiti, način primanja tražene
informacije, svrhu u koju se želi ponovno
upotrijebiti informacije, vlastoručni potpis
podnositelja zahtjeva, mjesto i datum.
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Članak 41.

Općina Podcrkavlje odlučit će o zahtjevu za
ponovnu uporabu informacija rješenjem u roku od
15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Rješenje obvezno sadrži vrstu dozvole kojom se
utvrđuju uvjeti uporabe te visinu i način izračuna
troškova.

Članak 37.
VIII.
Na temelju zahtjeva za pristup informaciji općina
Podcrkavlje odlučit će najkasnije u roku od 15 dana
od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Članak 38.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva
općina Podcrkavlje će bez odgode pozvati
podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana
od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako
podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na
odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne
može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj
informaciji radi, općina Podcrkavlje odbacit će
zahtjev rješenjem.

Članak 39.
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji
mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana
kad je općina Podcrkavlje trebala odlučiti o zahtjevu
za pristup informaciji propisanih u čl. 22. st. 1.
točkama 1., 2. 3. i 4. Zakona o pravu na pristup
informacijama.

Članak 40.
O produženju rokova općina Podcrkavlje će bez
odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana
zaprimanja urednog zahtjeva obavijestiti
podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je
taj rok produžen.

Prijelazne i završne odredbe
Članak 42.

U dijelu prava na pristup informacijama koji nije
uređen ovim Pravilnikom, neposredno se
primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.

Članak 43.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije», a objavit će se na službenoj web stranici
općine radi dostupnosti javnosti u skladu sa
odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
KLASA: 023-01/15-01/43
URBROJ: 2178/13-02-15- 11
Podcrkavlje 23. studenoga 2015.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Samardžija, v.r.
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27.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 32. Statuta općine
Podcrkavlje (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, broj 04/13), a sukladno odredbama Zakona o
udrugama (Narodne novine, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih
organizacija (Narodne novine, broj 121/14) – u daljnjem tekstu Zakon i Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(Narodne novine, broj 26/15) – u daljnjem tekstu: Uredba, Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 19.
sjednici održanoj dana 23. studenoga 2015. donosi
PRAVILNIK
o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge
sredstvima Proračuna općine Podcrkavlje

I. OPĆE ODREDBE
Područje primjene
Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna općine
Podcrkavlje (u daljnjem tekstu: općina) udrugama koje provode aktivnosti, projekte i/ili programe od interesa za
opće dobro.
(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge na odgovarajući se način primjenjuju i na druge
organizacije civilnog društva kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva (u daljnjem
tekstu: natječaj) za financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro prihvatljivi
prijavitelji, odnosno partneri (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice, ostale neprofitne organizacije).
(3) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa ustanova čiji je
osnivač ili suosnivač općina, trgovačkih društava kojima je općina osnivač ili suosnivač i/ili ima udio te
dodjeljivanje financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama na
ime članarine u udruzi.
(4) Iznosi i uvjeti dodjele financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške iz stavka 3. ovog članka bit će
definirani od nadležnog tijela općine kroz proračun i program javnih potreba.

Članak 2.
(1) Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se kada se udrugama
odobravaju i dodjeljuju financijska sredstva iz proračuna općine za:
-

podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge (potpore za redovni rad udruga korisnika
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sredstava proračuna općine kojima se osigurava trajnost i stabilnost onih udruga koje su od posebnog značaja za
općinu),
sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih
iz fondova Europske unije i inozemnih izvora te potpore za projekte koje udruge provode u partnerstvu s Općinom
ili s jednim ili više partnera na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini,
provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim
dokumentima općine,
-

provedbu programa javnih potreba na području općine utvrđenih posebnim zakonom,

-

obavljanje određene javne ovlasti na području općine povjerene posebnim zakonom,

-

pružanje socijalne usluge na području općine temeljem posebnog propisa,

-

programe ili projekte zapošljavanja,

-

donacije i sponzorstva,

-

provedbu nacionalnih, regionalnih i lokalnih programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom i

-

druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna općine.

(2) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju i kada se udrugama odobravaju nefinancijske
podrške u pravima, pokretninama i nekretninama.

Članak 3.
(1) Financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške se odobravaju i dodjeljuju udrugama koje imaju
registrirano sjedište na području općine i/ili aktivnosti, projekte i/ili programe od interesa za opće dobro
obavljaju, u većoj mjeri na području općine, odnosno na zemljopisnom području različitom od teritorija općine
ako na taj način promoviraju općinu i doprinose njezinom ugledu i prepoznatljivosti na lokalnoj, regionalnoj,
nacionalnoj i inozemnoj razini.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, udrugama koje imaju registrirano sjedište izvan područja općine,
odobravaju se i dodjeljuju financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške u smanjenom obliku, i to samo ako
se njihovim aktivnostima, projektima i/ili programima potiče i razvija suradnja s udrugama s područja općine ili
promovira općina ili na drugi način doprinosi ugledu i prepoznatljivosti općine.
(3) Udrugama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odobrit će se i dodijeliti financijska sredstva, odnosno nefinancijske
podrške za djelatnosti vezane uz:
-

sport (nogomet, košarka, rukomet, odbojka, borilački sportovi, šah, gimnastika, streljaštvo, lov i dr.),

kulturu i tehničku kulturu (njegovanje povijesne baštine, pjevanje, ples, izrada raznih rukotvorina,
slikarstvo, promicanje i razvoj turizma, promicanje informatičke pismenosti i kulture i dr.),
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djelatnosti udruga vezane uz promicanje i razvoj gospodarstva (poljoprivreda, prerada proizvoda,
prehrana, ruralni razvoj, šumarstvo, poduzetništvo i dr.),
ostala područja (briga za djecu i mlade, zaštita okoliša i prirode, skrb za starije i nemoćne, dobrovoljno
vatrogastvo, promicanje i razvoj volonterstva, socijalne usluge i humanitarna djelatnost, održivi razvoj, razvoj
lokalne zajednice, razvoj i promicanje znanosti i obrazovanja i dr.).

Pojmovi
Članak 4.
(1) Aktivnostima od interesa za opće dobro smatraju se osobito aktivnosti udruga koje pridonose zaštiti i
promicanju ljudskih prava, zaštiti i promicanju prava nacionalnih manjina, zaštiti i promicanju prava osoba s
invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i
borbi protiv nasilja i diskriminacije, promicanju vrijednosti Domovinskog rata, zaštiti, brizi i izobrazbi djece i
mladih te njihovom aktivnom sudjelovanju u društvu, prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti, razvoju
demokratske političke kulture, zaštiti i promicanju prava manjinskih društvenih skupina, promicanju i razvoju
volonterstva, socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti, poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti
prava potrošača, zaštiti okoliša i prirode i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, održivom razvoju, razvoju lokalne
zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, zaštiti zdravlja, razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja,
cjeloživotnog učenja, kulture i umjetnosti, tehničke i informatičke kulture, sporta, dobrovoljnog vatrogastva,
traganja i spašavanja te drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o
financiranju javnih potreba u određenom području mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro.
(2) Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem
odgovoriti na uočeni problem i otkloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.
(3) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih
aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji, a mogu biti jednogodišnji ili višegodišnji.
(4) Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva s ciljem
davanja dodatne ponude na području općine i razvoja općine općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne,
socijalne, gastronomske i dr.
(5) Građanske inicijative predstavljaju skup aktivnosti koje s ciljem rješavanja uočenog problema na dijelu ili
cijelom području općine osmisli i provodi dio građana okupljenih u mjesni odbor, školu i sl., a u pravilu su
komunalnog ili humanitarnog karaktera s ciljem podizanja razine kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje
aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala.

Nadležnost i djelokrug
Članak 5.
(1) Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima odobravanja i dodjele financijskih sredstava, odnosno
nefinancijske podrške udrugama nadležan je Jedinstveni upravni odjel općine preko Povjerenstva za provedbu
natječaja i ocjenjivanje prijavljenih aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode
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udruge (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka je nezavisno stručno tijelo koje odlukom osniva i njegove članove
imenuje Načelnik općine Podcrkavlje (u daljnjem tekstu: Načelnik). Prilikom donošenja odluke o imenovanju
članova Povjerenstva Načelnik će voditi računa o njihovoj stručnosti, poznavanju djelovanja i rada udruga u
određenom području, nepristranosti i spremnosti za stručno i objektivno ocjenjivanje. Odlukom o imenovanju
članova Povjerenstva odredit će se i iznos primjerene novčane naknade za dodatne članove Povjerenstva iz stavka
5. ovog članka.
(3) Povjerenstvo broji 3 – 5 članova koji se imenuju iz reda zaposlenika općine. Za potrebe ovog Pravilnika
zaposlenikom općine smatra se i zamjenik Načelnika ako svoju dužnost obavlja volonterski, osobe na stručnom
osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u općini za vrijeme trajanja ugovora o stručnom
osposobljavanju te osobe koje se nalaze na radu u općini putem ostalih mjera aktivne politike zapošljavanja koju
provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (javni rad, Mladi za EU i sl.).
(4) Broj članova Povjerenstva mora biti neparan.
(5) Ako članovi Povjerenstva imenovani iz reda zaposlenika općine ne raspolažu dovoljnim stručnim znanjem iz
područja koje je predmet odobravanja i dodjele financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške može se,
kao dodatni član Povjerenstva imenovati jedna ili više osoba koja se svojim radom i djelovanjem istaknula u
području koje je predmet odobravanja i dodjele financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške uz uvjet da
ukupan broj članova Povjerenstva bude neparan te da većina od ukupnog broja članova Povjerenstva budu članovi
imenovani iz reda zaposlenika općine. Prije imenovanja dodatnih članova Povjerenstva, općina može raspisati
javni poziv za prijavu osoba koje su spremne sudjelovati u radu Povjerenstva.
(6) Povjerenstvo većinom glasova svih članova između sebe bira predsjednika Povjerenstva.
(7) Predsjednik Povjerenstva predstavlja Povjerenstvo, potpisuje akte Povjerenstva, donosi odluku koje se prijave
nakon ocjenjivanja propisanih uvjeta natječaja upućuju u daljnji postupak, o radu Povjerenstva izvještava
Načelnika, a za svoj rad je odgovoran Povjerenstvu i Načelniku.
(8) Povjerenstvo radi na temelju poslovnika kojeg svi članovi Povjerenstva prihvaćaju potpisivanjem izjave o
prihvaćanju, a obvezni su potpisati i izjavu o nepristranosti i povjerljivosti iz članka 27. stavka 3. Uredbe.
(9) Članovi Povjerenstva imenovani iz reda zaposlenika općine nemaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad u
Povjerenstvu, ukoliko poslove iz nadležnosti Povjerenstva obavljaju u uredovno vrijeme.
(10) Dodatni članovi Povjerenstva za svoj rad u Povjerenstvu imaju pravo na primjerenu novčanu naknadu čija se
visina određuje odlukom iz stavka 2. ovog članka, a sredstva se osiguravaju u proračunu općine.

Članak 6.
Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika u svome radu:
-

predlaže prioritete, uvjete, kriterije i programska područja natječaja,

-

predlaže natječajnu dokumentaciju,
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prati tijek javnog objavljivanja i provedbe natječaja,

-

ispituje ispunjavaju li prijavitelji natječaja uvjete postavljene natječajem,

-

ocjenjuje kvalitetu prijave,
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utvrđuje prijedlog odluke o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro
koje provode udruge,
daje prijedloge za načine stručnog praćenja provedbe aktivnosti, projekata i/ili programa financiranih na
temelju natječaja,
-

priprema izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge,

-

obavlja druge poslove i aktivnosti vezane uz natječaj.

Definiranje prioritetnih područja financiranja
Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel općine će u postupku donošenja proračuna općine utvrditi prioritete financiranja te će se
u proračunu općine, u okviru mogućnosti, osigurati financijska sredstva za njihovo financiranje, a sve u skladu s
odredbama Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

Okvir za dodjelu financijskih sredstava
Članak 8.
Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u proračunu općine namijenjen za zadovoljenje
dijela javnih potreba kroz dodjelu udrugama putem natječaja, općina će unaprijed predvidjeti financijski okvir
dodjele financijskih sredstava udrugama po objavljenom natječaju, koji obuhvaća:
-

ukupan iznos raspoloživih sredstava,

iznose predviđene za pojedina programska područja ako će se natječaji raspisivati za više programskih
područja,
-

najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava,

očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za
opće dobro.
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Članak 9.
Općina će pri financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge
primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe financiranja te praćenje, vrednovanje i izvještavanje
financiranja, definirane Uredbom.

Članak 10.
Općina će, prije objave natječaja, izraditi obrasce natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge prijavljivati
svoje aktivnosti, projekte i/ili programe od interesa za opće dobro.

II. MJERILA ZA FINANCIRANJE, KRITERIJI ODABIRA I POSTUPCI FINANCIRANJA I
UGOVARANJA
Prihvatljivi prijavitelji
Članak 11.
Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro
udrugama, potencijalnim korisnicima ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
-

upisani su u odgovarajući Registar,

registrirani su kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje
dobiti (organizacije civilnog društva),
svojim su se statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i
kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
aktivnost, projekt i/ili program koji prijavljuju na natječaj ocijenjen je kao značajan (kvalitetan,
inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva,
uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna općine i
drugih javnih izvora,
nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza
te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu općine,
protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja aktivnosti, projekta i/ili programa ne
vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. stavkom
2. alinejama c) i d) Uredbe,
općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja
sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
-

imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti, projekata i/ili
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programa od interesa za opće dobro, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,
-

imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća općini i drugim institucijama.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka općina može natječajem propisati i dodatne uvjete natječaja koje moraju
ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su:
u provedbu aktivnosti, projekata i/ili programa su uključeni volonteri, posebice mladi koji na taj način
stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu,
umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s
predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja natječaja
Članak 12.
(1) Jedinstveni upravni odjel općine će, u roku od 30 dana od usvajanja proračuna općine, izraditi i na mrežnim
stranicama općine ili na drugi prikladan način objaviti godišnji plan objave natječaja za financiranje aktivnosti,
projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge.
(2) Godišnji plan objave natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, odnosno nefinancijske
podrške, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava,
rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedine aktivnosti, projekta odnosno programa, očekivanom
broju aktivnosti, projekata i/ili programa koji će se ugovoriti za financiranje i po potrebi druge podatke.

Javni natječaj
Članak 13.
(1) Financiranje svih aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u
područjima navedenim u članku 3. stavku 3. ovog Pravilnika provodi se putem javnog natječaja ili javnog poziva
čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške i omogućava
dobivanje što većeg broja prijava i odabir najkvalitetnijih aktivnosti, projekata, odnosno programa, a šira javnost
se obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.
(2) Iznimno, financijska sredstva proračuna općine, odnosno nefinancijske podrške dodjeljuju se bez
objavljivanja natječaja u sljedećim slučajevima:
kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške da
u suradnji s udrugama hitno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i
problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,
kada se financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje
imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva,
odnosno nefinancijske podrške dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na
području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,
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kada se financijska sredstva, odnosno nefinancijska podrška dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim
propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti,
kada se prema mišljenju Povjerenstva iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika, jednokratno dodjeljuju
financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u
godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u
proračunu za financiranje svih aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Članak 14.
(1) Natječaj iz članka 13. stavka 1. ovog Pravilnika raspisuje Načelnik.
(2) Natječajem se određuju rokovi i uvjeti za podnošenje prijava, sklapanje ugovora o korištenju financijskih
sredstava, odnosno nefinancijske podrške, način provjere te izvještavanja u vezi korištenja dodijeljenih sredstava.
(3) Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama općine ili na drugi
prikladan način, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u dnevnim ili tjednim glasilima, na
društvenim mrežama ili slanjem elektroničke pošte na odgovarajuće adrese.
(4) Natječaj za podnošenje prijava za financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro
koje provode udruge bit će otvoren najmanje 30 dana od datuma objave.
(5) Ocjenjivanje prijavljenih aktivnosti, projekata i/ili programa, donošenje odluke o njihovom financiranju i
vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čije su aktivnosti, projekti i/ili programi od interesa za opće dobro
prihvaćeni mora biti dovršeno u roku od 120 dana, računajući od isteka roka za dostavu prijava aktivnosti,
projekata i/ili programa.

Članak 15.
Pripremu natječajne dokumentacije i poslove oko raspisivanja natječaja provodi Povjerenstvo iz članka 5. stavka
1. ovog Pravilnika, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Dokumentacija za provedbu natječaja
Članak 16.
(1) Dokumentaciju za provedbu natječaja, na prijedlog Povjerenstva iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika,
utvrđuje Načelnik.
(2) Obveznu natječajnu dokumentaciju čine:
-

tekst natječaja,

-

upute za prijavitelje,
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obrasci za prijavu aktivnosti, projekta i/ili programa:

-

obrazac opisa aktivnosti, projekta i/ili programa,

-

obrazac proračuna aktivnosti, projekta i/ili programa,

-

popis priloga koji se prilažu prijavi,

-

obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti aktivnosti, projekta i/ili programa,

-

obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

-

obrazac ugovora o financiranju aktivnosti, projekta i/ili programa,

-

obrasci za izvještavanje:

-

obrazac opisnog izvješća provedbe aktivnosti, projekta i/ili programa,

-

obrazac financijskog izvješća provedbe aktivnosti, projekta i/ili programa.
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(3) Tekstom natječaja može se utvrditi da se kao prilog financijskom planu dostavljaju dokumenti na osnovu kojih
je isti utvrđen (ponude, procjene troškova i sl.).
(4) Ovisno o vrsti natječaja i aktivnostima, projektima i/ili programima od interesa za opće dobro koje provode
udruge, Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika može predložiti, a Načelnik utvrditi da natječajnu
dokumentaciju čine i:
-

obrazac izjave o partnerstvu, kad je primjenjivo,
obrazac životopisa voditelja aktivnosti, projekta i/ili programa,

-

obrazac izjave o aktivnostima, projektima i/ili programima udruge financiranim iz javnih izvora,

obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenog u opisu projektnih ili programskih aktivnosti da je
upoznat s aktivnostima, projektom i/ili programom i svojim sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo.

Članak 17.
(1) Sva natječajna dokumentacija po svome obliku i sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i ovog
Pravilnika.
(2) Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju putem računala ili ručno i šalju u
papirnatom obliku.
(3) Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje organizacije te
ovjerene službenim pečatom organizacije.
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(4) Dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) uz napomenu (naziv
natječaja).

Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja
Članak 18.
(1) Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika pristupit
će postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, sve sukladno odredbama Uredbe i ovog
Pravilnika.
(2) Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ne smije trajati duže od 8 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava na natječaj, nakon čega predsjednik Povjerenstva donosi odluku koje se prijave upućuju u
daljnji postupak, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta
natječaja.

Članak 19.
U postupku provjere ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja provjerava se:
-

je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanome roku,

-

je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju,

-

ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe aktivnosti, projekta i/ili programa prihvatljiva,

-

ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja,

-

jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te

-

jesu li ispunjeni drugi propisani uvjeti natječaja.

Članak 20.
(1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju biti
obaviještene u roku od najviše 8 dana od dana donošenja odluke, nakon čega mogu u roku od 8 dana od dana
prijema obavijesti, podnijeti prigovor Načelniku, koji će u roku od 8 dana od primitka prigovora o istome odlučiti.
(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane Načelnika, prijava će biti upućena u daljnji postupak, a u slučaju
neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.
(3) Na način podnošenja prigovora i postupak Povjerenstva po zaprimanju prigovora, na utjecaj prigovora na
daljnji tijek postupka te na konačnost odluke o prigovoru, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 24.
stavaka 5. - 7. ovog Pravilnika.
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Kriteriji za ocjenu aktivnosti, projekata i/ili programa

Članak 21.
(1) Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile propisane
uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani ovim Pravilnikom te daje prijedlog za odobravanje i
dodjelu financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške za aktivnosti, projekte i/ili programe, o kojem,
uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje Načelnik.
(2) Kriteriji za bodovanje za dodjeljivanje financijskih sredstava za namjenu iz članka 2. stavka 1. alineje 1. ovog
Pravilnika za svaku pojedinu prijavu su sljedeći:
I. Nastupi i natjecanja
Na opcinskoj razini
Na županijskoj razini

1 bod
Najniži rang

2 boda

Srednji rang

4 boda

Najviši rang

6 bodova

Na državnoj razini
Inozemna gostovanja

6 bodova
8 bodova
10 bodova

Ukupan broj bodova po ovom kriteriju dobije se tako da se broj nastupa na pojedinoj razini pomnoži s brojem
bodova koji ta razina nosi. Kod vrednovanja broja bodova po ovom kriteriju uzima se broj bodova koji je ostvaren
za najvišu razinu nastupa i/ili natjecanja ili, iznimno broj bodova ostvaren za nižu razinu ako se po pravilima za
izračun ukupnog broja bodova iz ovog stavka za tu razinu ostvaruje više bodova, nego za nastupe i/ili natjecanja
na višoj razini.
Rangovi natjecanja na županijskoj razini se odnose prvenstveno na udruge kojima je sport osnovna djelatnost i
koje sudjeluju u organiziranim oblicima natjecanja (npr. I. ŽNL, II. ŽNL, III. ŽNL i sl.).

II. Uključenost djece i mladih do 18 godina starosti
Do 15

1 bod

16 - 25

3 boda

26 - 50

5 bodova

50 i više

8 bodova

III. Masovnost članova udruge
Do 15

članova

1 bod

16 - 30 članova

2 boda

31 - 50 članova

4 boda

51 - 100 članova

6 bodova

Preko 100 članova

8 bodova
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IV. Vrijeme djelovanja udruge
1 - 3 godina djelovanja

1 bod

3 - 7 godina djelovanja

2 boda

7 - 10 godina djelovanja

4 boda

10 - 14 godina djelovanja
Više od 14 godina djelovanja

7 bodova
10 bodova

V. Organizacija manifestacija (natjecanja, sajmovi, tribine, predavanja, obilježavanja važnih datuma) koje su
značajne za općinu, a u koju je uključeno
Do 50 sudionika

1 bod

51 - 100 sudionika

2 boda

101 - 200 sudionika

3 boda

201 - 300 sudionika

4 boda

Više od 300

sudionika

5 bodova

Kod vrednovanja po ovom kriteriju uzimaju se u obzir sve manifestacije koje je udruga organizirala, a ukupan broj
bodova se dobije tako da se zbroji broj bodova za svaku pojedinu manifestaciju.
U slučaju da udruga ne ispunjava minimalne uvjete za ocjenjivanje po nekom od kriterija, prijava se po tim
kriterijima ne ocjenjuje.
VI. Značajnost udruge za općinu (promocija u bilo kojem obliku i sl.)
Nema značenja
Značajno

0 bodova
2 boda

Vrlo značajno

5 bodova

Osobito značajno

7 bodova

(3) Za svaki od propisanih kriterija, osim za kriterij pod točkom VI. podnositelj zahtjeva uz prijavu na natječaj
dostavlja odgovarajuće dokaze.
(4) Provjeru svakog pojedinog dokaza Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika može provjeriti uvidom
u dokumentaciju organizacije i/ili izravno na terenu.
(5) Bodove za kriterij pod točkom VI. Povjerenstvo daje po slobodnoj ocjeni.
Ukoliko se članovi ne mogu složiti o broju bodova, tada svaki od članova daje svoje bodove te se određuje
prosječni broj bodova (bodovi svakog pojedinog člana se zbroje pa podjele s brojem prisutnih članova
Povjerenstva koji su vrednovali prijavu).
U slučaju da je bodove davalo najmanje 5 članova Povjerenstva, prosječna ocjena se utvrđuje na način da se od
ukupnog zbroja svih bodova oduzme najviši i najniži iznos bodova koji je pojedini član dao, a ostatak podijeli s
onim brojem članova koji su bodovali prijavu nakon oduzimanja najviše i najniže vrijednosti.
Prosječna ocjena se zaokružuje na najbliži cijeli broj.
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(6) Podnositelj zahtjeva kod podnošenja prijave dokaze prema kojima se vrši bodovanje prilaže prema stanju na
dan 31. prosinca godine koja je prethodila godini u kojoj se podnosi prijava na natječaj.
(7) Broj bodova za svaku pojedinu prijavu ostvarenih po ovom kriteriju izračunava se na način da se svi bodovi iz
ovog članka zbroje i na taj način utvrđuje ukupno ostvareni broj bodova.
(8) Ukupan iznos sredstava za pojedino programsko područje, predviđen natječajem koji se odobrava i dodjeljuje
korisnicima dijeli se s ukupnim zbrojem bodova, izračunatih prema kriterijima iz stavka 2. ovog članka, koji su
ostvarile sve prijave zajedno u istom programskom području i na taj način se dobiva vrijednost boda.
(9) Iznos sredstava koji će biti odobren i dodijeljen svakoj pojedinoj udruzi dobije se tako da se vrijednost boda iz
stavka 8. ovog članka pomnoži s brojem bodova koji je pojedina prijava ostvarila prema kriterijima iz stavka 2.
ovog članka.
Radi usklađivanja obrasca proračuna aktivnosti, projekta i/ili programa ukupan iznos sredstava koji se dobije na
opisani način može se zaokružiti na najbliži viši ili niži cijeli broj, višekratnik broja 500.
(10) Ako se financijska sredstva dodjeljuju za namjene iz članka 2. stavka 1. alineja 2. – 10. ovog Pravilnika
kriteriji za svaku pojedinu prijavu su sljedeći:
I. Institucionalna sposobnost prijavitelja/partnera
Iskustvo prijavitelja i stručni kapacitet za provedbu projekta/programa
Iskustvo partnera i stručni kapacitet za provedbu projekta/programa (ako
se projekt/program prijavljuje u partnerstvu)
Upravljački kapacitet (osoblje, oprema i sposobnost vođenja
projekta/programa) prijavitelja/partnera za vođenje projekta/programa
Struktura upravljanja projektom/programom (jasno definiran projektni tim
i obveze njegovih članova)

1-5 bodova
1-5 bodova

1-5 bodova
1-5 bodova

II. Relevantnost projekta/programa
Usklađenost projekta/programa s područjem natječaja
Jesu li ciljevi projekta/programa jasno definirani i realno dostižni?
Jesu li aktivnosti projekta/programa jasne, opravdane, razumljive i
provedive?
Jesu li rezultati jasno određeni i hoće li aktivnosti dovesti do ostvarenja tih
rezultata?
Ima li projekt/program jasno definirane korisnike (broj, dob, spol i sl.)?
Definira li projekt/program i u kojoj mjeri njihove probleme i potrebe?
Pridonosi li projekt/program u kojoj mjeri rješenj u problema ili potreba
korisnika?
U kojoj mjeri su rezultati projekta/programa održivi? Jesu li kvalitetno
osmišljeni mehanizmi upravljanja rizicima u provedbi projekta/programa?
Uspostavlja li projekt/program model koji će druge organizacije na razini
županije i/ili Republike Hrvatske moći primijeniti/ponoviti?

1-5 bodova
1-5 bodova
1-5 bodova
1-5 bodova

1-5 bodova
1-5 bodova

1-5 bodova
1-5 bodova
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III. Proračun (troškovi)
Jesu li troškovi projekta/programa realni u odnosu na rezultate i
predviđeno vrijeme trajanja?
Jesu li troškovi projekta/programa usklađeni s planiranim aktivnostima
projekta/programa?
IV. Prednost u financiranju
Uključenost volontera u provedbu projekta/programa
Hoće li udruge tijekom provedbe projekta/programa zaposliti najmanje
jednog stručn jaka odgovarajuće struke u određenom području i
koordinatora volontera?
Uključenost dodatnih partnera u provedbu projekta/programa (osim
obveznog partnera)
Prijavljeni projekt/program predviđa nove inicijative u zajednicama s
nižim stupnjem razvijenosti

(1 -5)x2 bodova
(1 -5)x2 bodova

1-5 bodova
1-5 bodova
1-5 bodova
1-5 bodova

V. Opisna ocjena
Opisna ocjena mora biti sukladna broju bodova iz brojčane ocjene projekta/programa.
(11) Svaki član Povjerenstva iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika samostalno ocjenjuje pojedine prijave udruga,
upisujući u obrazac za procjenu kvalitete prijave bodove od 1-5 za svako postavljeno pitanje.
(12) Ukupan broj bodova za svaku pojedinu prijavu ostvaren po ovom kriteriju dobije se zbrajanjem svih bodova
koje je pojedinoj prijavi dodijelio svaki član Povjerenstva.
(13) Kada je predmet natječaja dodjela nefinancijske podrške, bodovanje svake pojedine prijave vrši se prema
kriterijima iz stavaka 2. ili 10. ovog članka, ovisno o namjeni iz članka 2. ovog Pravilnika.
Tekstom natječaja će se odrediti koja su prava, pokretnine i nekretnine predmet dodjele.
Pri utvrđivanju prijedloga koja će udruga dobiti koje pravo, pokretninu i nekretninu, Povjerenstvo iz članka 5.
stavka 1. ovog Pravilnika će voditi računa o dosadašnjim korisnicima prava, pokretnine i nekretnine koji su
predmet dodjele.
Javna objava rezultata
Članak 22.
(1) Nakon donošenja odluke o aktivnostima, projektima i/ili programima kojima su odobrena financijska
sredstva, odnosno nefinancijske podrške općina će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama,
aktivnostima, projektima i/ili programima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava
financiranja, odnosno pravima, pokretninama i nekretninama koja su odobrena.
(2) općina će, u roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, odnosno nefinancijskih
podrški obavijestiti udruge čije aktivnosti, projekti i/ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima
nefinanciranja njihovih aktivnosti, projekata i/ili programa uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim
kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanih aktivnosti, projekata i/ili
programa.
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Pravo uvida
Članak 23.
Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške može se na njihov zahtjev u
roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihove
aktivnosti, projekta i/ili programa uz pravo općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale
aktivnosti, projekte i/ili programe.

Prigovor
Članak 24.
(1) općina će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava, odnosno nefinancijske
podrške omogućiti podnošenje prigovora na odluku o dodjeli financijskih sredstava, odnosno nefinancijske
podrške što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu natječaja.
(2) Prigovor se može podnijeti u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja, odnosno
od dana primitka odluke o dodjeli financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške.
(3) Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko
korisnik smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.
(4) Prigovor se ne može podnijeti iz razloga nezadovoljstva visinom odobrenih sredstava.

(5) Prigovor ne odgađa izvršenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške, kao ni
daljnji tijek postupka.
(6) Prigovor se podnosi Povjerenstvu iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika neposredno u pisanom obliku, poštom
ili usmeno na zapisnik, koje će preispitati navode prigovora te ga uputiti Načelniku, koji uzimajući u obzir sve
okolnosti slučaja, donosi odluku o prigovoru.
(7) Odluka Načelnika o prigovoru je konačna.
(8) Rok za donošenje odluke o prigovoru je 8 dana od dana zaprimanja prigovora.

Sklapanje ugovora
Članak 25.
(1) Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške (u daljnjem
tekstu: korisnici) općina će potpisati ugovor o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa, odnosno ugovor o
odobravanju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama najkasnije 30 dana od dana
donošenja odluke o financiranju.
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(2) U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa, Povjerenstvo iz
članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika će pregovarati o stavkama proračuna aktivnosti, projekta i/ili programa i
opisnog dijela aktivnosti, projekta i/ili programa koje treba izmijeniti, a postupak pregovaranja je potrebno
okončati do potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava, odnosno ugovora o odobravanju nefinancijske
podrške. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora o dodjeli financijskih sredstava, odnosno
ugovora o odobravanju nefinancijske podrške.
(3) U slučajevima iz članka 13. stavka 2. ovog Pravilnika općina i korisnik sredstava dužni su sklopiti ugovor o
izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna općine
utrošiti te poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje,
praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.
(4) Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske se na odgovarajući način
primjenjuju i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna općine, odnosno nefinancijske podrške
dodjeljuju bez raspisivanja natječaja.
Članak 26.
(1) Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru jednog natječaja, i posebnog
dijela.
(2) Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava, odnosno
nefinancijske podrške udrugama iz javnih izvora za aktivnosti, projekte i/ili programe od interesa za opće dobro te
posebni dio ugovora uredit će se temeljem odredbi ovog Pravilnika, Uredbe i drugih pozitivnih propisa
Republike Hrvatske i općine.
(3) Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava udrugama utvrđuju se
opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, odgovornost, sukob interesa,
povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i
dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok aktivnosti, projekta i/ili programa, produženje, odgađanje, viša
sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani troškovi, plaćanje i kamate na zakašnjelo
plaćanje, računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih
sredstava, odnosno nefinancijske podrške te povrat sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje
povrata sredstava u slučaju nevraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.
(4) Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv aktivnosti, projekta
i/ili programa, iznos financiranja, rokovi provedbe i sl.

III. PRAĆENJE PROVEDBE AKTIVNOSTI, PROJEKATA I/ILI PROGRAMA
Članak 27.
(1) općina će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja
proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih aktivnosti,
projekata i/ili programa udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o
financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim pozitivnim
propisima Republike Hrvatske.
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(2) Praćenje provedbe financiranih aktivnosti, projekata i/ili programa će se vršiti na dva načina: prihvaćanjem
opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava te, po potrebi, kontrolom na licu mjesta od strane ovlaštenog
službenika Jedinstvenog upravnog odjela općine.
(3) Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski odnos između davatelja financijskih sredstava, odnosno
nefinancijske podrške i udruge kao provoditelja aktivnosti, projekta i/ili programa, a na temelju praćenja i
vrednovanja rezultata pojedinačnih aktivnosti, projekata i/ili programa, u cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja
i razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi potpore,
općina će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog natječaja i planirati buduće aktivnosti u pojedinom
prioritetnom području financiranja.
Članak 28.
(1) Korisnik sredstava proračuna općine dužan je na propisanim obrascima dostaviti opisno i financijsko izvješće.
(2) Izvješća iz prethodnog stavka ovog članka dostavljaju se najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za aktivnosti,
projekte i/ili programe za koje su u prethodnoj kalendarskoj godini dodijeljena sredstva proračuna općine.
(3) Uz opisna izvješća mogu se, po potrebi, dostaviti i popratni materijali (isječci iz novina, video i audio zapisi,
fotografije i dr.).
(4) U financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi aktivnosti, projekta i/ili programa, neovisno o tome iz
kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava proračuna
općine (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju
istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).
Članak 29.
Vrednovanje provedenih aktivnosti, projekata i/ili programa u pravilu provodi i sam korisnik financijskih
sredstava, odnosno nefinancijske podrške dodatnim analizama rezultata aktivnosti, projekta i/ili programa
(samovrednovanje, anketni upitnici i dr.).
Zabrana dvostrukog financiranja
Članak 30.
Bez obzira na kvalitetu predložene aktivnosti, projekta i/ili programa općina neće dati financijska sredstva za
aktivnosti, projekte i/ili programe koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima - kada je
u pitanju ista aktivnost, projekt i/ili programkoji se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike,
osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.
IV. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA I MODELI FINANCIRANJA
Članak 31.
(1) Dodijeljena financijska sredstva korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju aktivnosti, projekta i/ili
programa utvrđenih ugovorom o dodjeli financijskih sredstava i proračunom aktivnosti, projekta i/ili programa
koji je sastavni dio ugovora o dodjeli financijskih sredstava.
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(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i
opravdanih troškova u realizaciji aktivnosti, projekta i/ili programa utvrđenih ugovorom.
(3) Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela općine smatrat će se
nenamjenskim trošenjem sredstava.
(4) Nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama korisnik je dužan koristiti isključivo za
realizaciju aktivnosti, projekta i/ili programa utvrđenih ugovorom o odobravanju nefinancijske podrške.
Prihvatljivi troškovi
Članak 32.
Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve slijedeće kriterije:
nastali su za vrijeme razdoblja provedbe aktivnosti, projekta i/ili programa u skladu s ugovorom, osim
troškova koji se odnose na završna izvješća, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma
odobravanja završnog izvješća. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka
provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora,
moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu aktivnosti, projekta i/ili programa,
nužni su za provođenje aktivnosti, projekta i/ili programa koji je predmetom dodjele financijskih
sredstava,
mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja
prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito
u odnosu na štedljivost i učinkovitost.
Članak 33.
(1) U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj
nabavi, opravdanim se smatraju slijedeći izravni troškovi korisnika i njihovih partnera:
troškovi zaposlenika angažiranih na projektima i/ili programima koji odgovaraju stvarnim izdacima za
plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog
Pravilnika i Uredbe,
putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u aktivnosti, projektu i/ili
programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju
iz sredstava državnog proračuna,
troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za
aktivnost, projekt i/ili program te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama,
troškovi potrošne robe,
troškovi podugovaranja,
troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga
(informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje itd.).
(2) Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su:
energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi neizravni troškovi koji nisu povezani s
provedbom aktivnosti, projekta i/ili programa, u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog odobrenog iznosa
financiranja iz proračuna općine.
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Neprihvatljivi troškovi
Članak 34.
Neprihvatljivim troškovima aktivnosti, projekta i/ili programa smatraju se:
dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,
dospjele kamate,
stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,
kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje aktivnosti, projekta i/ili
programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika i/ili partnere najkasnije po završetku aktivnosti, projekta
i/ili programa,
gubitci na tečajnim razlikama,
zajmovi trećim stranama,
troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje
s Jedinstvenim upravnim odjelom općine dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak),
troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim slučajevima
kada se kroz pregovaranje s Jedinstvenim upravnim odjelom općine dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv
trošak).
Visina sredstava i model isplate
Članak 35.
(1) Visina sredstava koju će svaki korisnik financijskih sredstava ostvariti iz proračuna općine bit će definirana
kroz postupak propisan ovim Pravilnikom.
(2) općina će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno
odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.
(3) U slučaju da općini niti jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može utvrditi i
drugačiji model plaćanja, koji u oba primjera mora biti istaknut u natječaju.

Članak 36.
(1) Konačan iznos sredstava koji općina treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa
bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni
ukupan proračun naveden u obrascu proračuna aktivnosti, projekta i/ili programa.
(2) Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika,
općina će, temeljem obrazložene odluke ako se aktivnosti, projekt i/ili program ne provodi ili se neadekvatno,
djelomično ili s odlaganjem provodi, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim
provođenjem aktivnosti, projekta i/ili programa pod uvjetima sadržanim u ugovoru.
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V. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA
Članak 37.
(1) Sva financijska sredstva, koje općina dodjeljuje putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti, projekte
i/ili programe koji će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim višegodišnjeg financiranja
koje se odobrava na rok do četiri (4) godine, što će se definirati samim natječajem.
(2) Korisnici kojima općina odobri višegodišnja financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu tu istu vrstu
potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekne prethodna višegodišnja potpora općine.
(3) Korisnici višegodišnjeg financiranja općine mogu se u razdoblju trajanja financiranja javiti na druge natječaje
općine isključivo kroz predlaganje drugih aktivnosti, projekata i/ili programa, inicijativa i manifestacija u tom i
ostalim programskim područjima.
(4) Ugovor o odobravanju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama (korištenje prostorija)
sklapa se na određeno vrijeme u najdužem trajanju od 4 godine.
VI. OBVEZA DOKUMENTIRANJA AKTIVNOSTI
Članak 38.
(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje aktivnosti, projekta
i/ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih
organizacija.
(2) Računi i troškovi vezani uz aktivnosti, projekt i/ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se
može ostvariti korištenjem odvojenih računa za danu aktivnost, projekt i/ili program ili osigurati da se troškovi
vezani uz aktivnost, projekt i/ili program mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i
knjigovodstvenih sustava udruge.
Članak 39.
Korisnik financiranja je obvezan omogućiti službenicima ili predstavnicima općine, inspektorima proračunskog
nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi da provjere,
ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje aktivnosti, projekata i/ili programa i po
potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale
dokumente relevantne za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa, i u razdoblju od sedam godina nakon
izvršene isplate.
Članak 40.
Korisnik financiranja je obvezan dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima koji vrše nadzor
temeljem Uredbe da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u važećim propisima
za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će
omogućiti odgovarajući pristup službenicima ili predstavnicima općine, proračunskom nadzoru kao i svim
vanjskim revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno Uredbi mjestima i lokacijama na kojima se provodi
aktivnost, projekt i/ili program, uključujući njegovim informatičkim sustavima te svim dokumentima i bazama
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podataka vezanim uz tehničko i financijsko upravljanje aktivnostima, projektom i/ili programom te poduzeti sve
mjere da olakša njihov rad.
Članak 41.
Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje
u slučaju nadzora uključuju:
popis članova i podatke o uplaćenim članarinama,
računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava korisnika,
poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih
računovodstvenih podataka,
dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja i izvješća o
procjenama,
dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata,
dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvješća, narudžbenica, prijevoznih karata
(uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima
(uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde) itd.,
dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača,
dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika,
dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,
dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju
podugovarača,
za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila,
troškove goriva i održavanja,
evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a za zaposlenike
koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu
odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje,
osiguranje i neto primanja.
Povrat sredstava
Članak 42.
Općina će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenih aktivnosti,
projekta i/ili programa u slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja:
-

nije realizirao aktivnosti, projekt i/ili program utvrđene proračunom i ugovorom,
nije utrošio sva odobrena sredstva,
sredstva nije koristio namjenski,
iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće iz članka 28. stavka 1. ovog Pravilnika u propisanom roku.
Članak 43.

(1) Korisnik financiranja će općini, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama općine
da to učini vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te
nenamjenski utrošena sredstva.
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(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdila općina, općina će povećati dospjele iznose
dodavanjem zatezne kamate.
(3) Iznosi koji se trebaju vratiti općini mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koje korisnik financiranja ima
prema općini. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama.
Članak 44.
(1) U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio sredstva sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika,
općina će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koje je korisnik financiranja sukladno uvjetima natječaja
dostavio prije potpisivanja ugovora, ukoliko je uvjetima natječaja bila propisana obvezna dostava sredstava
osiguranja plaćanja.
(2) Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu realizirana, vraćaju se korisniku financiranja nakon odobrenja
konačnog izvješća o provedbi aktivnosti, projekta i/ili programa.
Članak 45.
(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava općini, općina će donijeti odluku da prijave koje na
natječaj pristignu od strane tog prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme u razmatranje. U tom slučaju, takva
odredba mora biti istaknuta u natječaju.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 46.
Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili
kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za
financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.
Članak 47.
Odredbe natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna općine koje nisu
definirane ovim Pravilnikom ili su u suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i Zakon), primjenjivat će se
direktno na način kako su ih definirale odredbe tih akata.
Članak 48.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine da u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika
pripremi prijedloge natječajne dokumentacije definirane ovim Pravilnikom.
Članak 49.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu protekom 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije".
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 402-08/15-01/71
URBROJ : 2178/13-01-15-1
Podcrkavlje, 23. 11. 2015.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Samardžija, v.r.

28.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'' br. 143/12.), članka 12. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 32. Statuta općine Podcrkavlje
(“Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije'' br. 4/13.), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj
sjednici održanoj dana , 23. studenog 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine
Podcrkavlje evidencijski broj: K01/2015.
I
Podaci o Davatelju koncesije:
OPĆINA PODCRKAVLJE, 35 201 Podcrkavlje, Trg 108. brigade ZNG 11; OIB: 36913161208
Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Trtanj, općinski načelnik
Na temelju provedenog postupka davanja koncesije za obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga
na području općine Podcrkavlje i prijedloga Stručnog povjerenstva za koncesije, kao najpovoljniji ponuditelj
odabire se:
naziv

Dimnjačarski obrt ''DIMO PROM''
vl. Milan Bradić

sjedište

Palančani 89
43240 Čazma - Palančani

OIB

85832815284
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II
Vrsta i predmet koncesije je koncesija za javne usluge za obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga
na području općine Podcrkavlje.
III
Priroda i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije utvrđuje se kako slijedi:
 područje obavljanja djelatnosti koncesije: Općina Podcrkavlje,
 provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,
 obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,
 čišćenje dimnjaka i ureðaja za loženje,
 poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako
štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.
IV
Rok na koji se daje koncesija: 5 godina sukladno Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti (''Službeni vjesnik
Brodsko- posavske županije'' br. 3/14.)
V
Obveze davatelja koncesije:
– da vrši nadzor nad obavljanjem koncesije,
– da upozorava koncesionara na uočene nedostatke te može zahtijevati da usluge budu izvršene u skladu sa
odredbama ugovora o koncesiji, i to isključivo pismenim putem.
Obveze koncesionara su:
– da najmanje jedanput godišnje, a prema zahtjevu i više puta dostavi davatelju koncesije izvješće o svom
poslovanju, vezano za obavljanje dimnjačarskih usluga,
– redovito plaćati naknadu za koncesiju,
– obavljati djelatnost po načelu dobrog gospodarstvenika,
– da u slučaju potrebe promjene cijena usluga iz cjenika koji čini sastavni dio ugovora o koncesiji, a
sukladno članku 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama Zakona o koncesijama, dužan je
pribaviti prethodnu suglasnost predstavničkog tijela davatelja koncesije. Zahtjev za promjenu cijena
usluge mora biti obrazložen.
VI
Koncesijska naknada je izražena u fiksnom iznosu u visini od 1.000,00 kuna godišnje.
Ukoliko Koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, davatelj koncesije obračunat će pripadajuću
zakonsku kamatu.
Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se ugovorom o koncesiji, sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
VII
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje ugovora o koncesiji, kojim će se urediti prava i
obveze davatelja koncesije i Koncesionara.
Ugovor o koncesiji sklopit će se nakon isteka roka mirovanja koji iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke
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svakom ponuditelju, odnosno najkasnije u roku od 10 dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala
izvršna.
VIII
Koncesionar je dužan prije sklapanja ugovora o koncesiji dostaviti davatelju koncesije jamstvo osiguranja naplate
naknade za koncesiju koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji, sukladno dokumentaciji
za nadmetanje.
Ukoliko koncesionar ne postupi na način utvrđen u stavku 1. ove točke, ugovor o koncesiji neće biti sklopljen.
Obrazloženje
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje donijelo je Odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti (''Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije'' br. 3/14.). U Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2015/S 01K0013972 od 2. travnja 2015. godine; datum slanja objave: 1. travnja 2015. godine, objavljena je Obavijest o
namjeri davanja koncesije sukladno članku 19. stavku 1. i članku 21. Zakona o koncesijama. U Obavijesti je
navedeno da se koncesija daje na rok od 5 godina, uz primjenu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.
Na objavljeno javno prikupljanje ponuda pristigla je jedna ponuda ponuditelja:
r.
br.

naziv, adresa, sjedište i OIB ponuditelja

1

2
Dimnjačarski obrt ''DIMO PROM'', vl. Milan Bradić
Palančani 89

1.

43240 Čazma - Palančani
OIB: 85832815284

Stručno povjerenstvo za postupak davanja koncesije (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) utvrdilo je da
ponuda ponuditelja Dimnjačarski obrt ''DIMO PROM'' iz Palančana-Čazma, vl. Milan Bradić, Palančani 89, OIB:
85832815284, valjana, prikladna i pravilna ponuda sposobnog ponuditelja sukladno kriteriju ekonomski
najpovoljnije ponude sukladno članku 25. stavku 1. točki 1. Zakona o koncesijama.
Stručno povjerenstvo stoga predlaže da Općinsko vijeće pozivom na članak 26. Zakona o koncesijama donese
odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine
Podcrkavlje.
Razlozi za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
Prema uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, najpovoljnija ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Ocjenjivanje ponuda izvršeno je prema kriterijima, vezanih uz predmet koncesije, s razmjerima vrijednosti:
1. cijena usluge za krajnje korisnike
(ukupan zbroj jediničnih cijena označenih pod r.br.1.-6. na Obrascu ponude)
= 60%
2. broj važećih ugovora o koncesiji
= 20%
3. stručna osposobljenost
= 20%
Nakon ocjenjivanja ponuda prema propisanim kriterijima, izvršeno je rangiranje valjanih ponuda, kako slijedi:
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rang

r.
br.

1

2

1

1.

naziv, adresa, sjedište i OIB
ponuditelja
(ukoliko se radi o zajednici
ponuditelja upisati naziv i
sjedište svakog člana zajednice
ponuditelja)
3
Dimnjačarski obrt ''DIMO
PROM''
vl. Milan Bradić
Palančani 89
43240 Čazma - Palančani
OIB: 85832815284

ukupna
cijena
ponude
(s PDV om)
izražena u
kunama
4

60,00
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Broj
važećih
ugovora o
koncesiji

Broj
zaposlenih
dimnjačara

Ukupan
broj
bodova

5

6

7

20,00

20,00

100,00

Temeljem navedenog, a na prijedlog Stručnog povjerenstva, utvrđuje se da je najpovoljniji ponuditelj
Dimnjačarski obrt ''DIMO PROM'' iz Palančana- Čazma, vl. Milan Bradić, Palančani 89, OIB: 85832815284, pa
je stoga odlučeno kao u izreci ove Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke, a dostavlja se
neposredno ili putem pošte, preporučeno.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta
43/IV, 10000 Zagreb. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe
dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način.
OPĆINA PODCRKAVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/15-01/10
URBROJ: 2178/13-01-15-8
Podcrkavlje, 23. studenoga 2015.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Tomo Samardžija, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod
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