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OPĆINA BEBRINA

29.

Članak 3.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na 10. sjednici održanoj 14. lipnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o plaćanju naknade za priključak na
vodovodnu mrežu

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje vrijediti Odluka od 10. 3. 2005. godine,
Klasa: 023-01/95-01/105, Urbroj:2178/04-95-01.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Članak 1.
Osobe s područja općine Bebrina koje
žele izvršiti priključak na gradsku vodovodnu
mrežu obvezni su uplatiti iznos od 700,00 kn u
Općinski proračun.

Članak 2.
Ako podnositelj zahtjeva za priključak
vode može dokazati da je plaćao samodoprinos
(pismenom potvrdom) bit će oslobođen plaćanja.

Klasa : 021-05/06-02/25
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 14. lipnja 2006. godine
Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.
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30.

31.

Na temelju članka 31. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001.) i članka 25. Poslovnika
Vijeća općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 10/2001.),
Općinsko vijeće općine Bebrina na 10. sjednici
održanoj 14. lipnja 2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 11. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03 pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 15.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
10/01.),
Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 10.
sjednici održanoj 14. lipnja 2006. godine,
donijelo je

ODLUKU
ODLUKU
o izboru člana Komisije za davanje u zakup
poslovnih prostora na području općine
Bebrina

o dodjeli koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području
općine Bebrina

Članak 1.
Članak 1.
Za člana Komisije za davanje u zakup
poslovnih prostora na području općine Bebrina
izabran je Zlatko Tambur, Stupnički Kuti 78,
umjesto Stjepana Pavkovića, kojemu je prestao
mandat u Vijeću na temelju dane ostavke.

Općinsko vijeće općine Bebrina dodjeljuje
koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području općine Bebrina tvrtki "INFOHIT" d.o.o.
za trgovinu, proizvodnju i usluge, Radovanje 96,
35250 Oriovac.

Članak 2.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/06-02/24
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 14. lipnja 2006. godine
Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.

Koncesija se dodjeljuje na vrijeme od pet
(5) godina, a vrijeme počinje teći danom
potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Ugovor o koncesiji, na temelju ove
Odluke, sklopit će općinski načelnik u ime
Općinskog poglavarstva.

Članak 3.
Koncesionar iz čl. 1. ove Odluke
obvezuje se općini Bebrina plaćati naknadu za
koncesiju i to: 7% na ukupno naplaćenu cijenu
usluge, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine
za prethodnu godinu.

Članak 4.
Cijenu za izvršenu uslugu koncesionar
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naplaćuje od korisnika usluge po cijenama koje
su navedene u ponudbenom troškovniku koji je
sastavni dio Ponude dostavljene na javni natječaj
objavljen u "Posavskoj Hrvatskoj" 21. 4. 2006.
godine.
Cijene
usluge
prihvaćene
su
po
Ponudbenom troškovniku, koncesionar ne može
mijenjati bez suglasnosti, odnosno odluke
Općinskog vijeća.

Članak 5.
Koncesionar je dužan najkasnije u roku
15 dana po primitku ove Odluke zaključiti
Ugovor o koncesiji.

Članak 6.
Koncesionar je obvezan pridržavati se
Odluke o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih
poslova ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 4/06.), odredbi Ugovora o
koncesiji i pravila struke.

Broj: 10
Članak 7.

Koncesija prestaje: istekom vremena iz
čl. ove Odluke, prestankom pravne osobe
korisnika koncesije, otkazom ugovora o koncesiji
i sporazumom korisnika i davatelja koncesije.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/06-02/21
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 14. lipnja 2006. godine
Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.
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OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

10.

II.

Na temelju članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik, na svojoj 7. sjednici održanoj
21. svibnja 2006. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika
Komisije za izbor i imenovanje

I.
Ivica Kezerić, razrješuje se dužnosti
predsjednika Komisije za izbor i imenovanje
općine Brodski Stupnik na osobni zahtjev.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 013-01/06-01/02
Urbroj: 2178/03-02-06-2
Brodski Stupnik, 21. svibnja 2006. godine
Zamjenik predsjednika
Općinskog vijeća
Anto Blatančić, v.r.
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11.

12.

Na temelju članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik, na svojoj 7. sjednici održanoj
21. svibnja 2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 29. Statuta općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik, na svojoj 7. sjednici održanoj
21. svibnja 2006. godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika
Komisije za izbor i imenovanje

o razrješenju člana Općinskog poglavarstva i
zamjenika općinskog načelnika

I.

I.

Ivan Čuljak, imenuje se za predsjednika
Komisije za izbor i imenovanje općine Brodski
Stupnik.

Mato Hrvojević, razrješuje se dužnosti
člana Općinskog poglavarstva i zamjenika
općinskog načelnika općine Brodski Stupnik na
vlastiti zahtjev.

II.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 013-01/06-01/04
Urbroj: 2178/03-02-06-1
Brodski Stupnik, 21. svibnja 2006. godine
Zamjenik predsjednika
Općinskog vijeća
Anto Blatančić, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 013-01/06-01/03
Urbroj: 2178/03-02-06-2
Brodski Stupnik, 21. svibnja 2006. godine
Zamjenik predsjednika
Općinskog vijeća
Anto Blatančić, v.r.
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13.

Na osnovi odredbi čl. 4. st. 1. i 2.
Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" broj 26/03 - pročišćeni tekst), 82/04. i
178/04.), te članka 29. Statuta općine Brodski
Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije"), Općinsko vijeće općine Brodski
Stupnik, na svojoj 7. sjednici održanoj 21.
svibnja 2006. godine, donijelo je
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Odluke o osnivanju od 13. 12. 1996. godine
grada Slavonskog Broda, općina Bebrina,
Brodski Stupnik, Donji Andrijevci, Klakar,
Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj i Vrpolje.

Članak 3.

o povjeravanju javnih ovlasti iz oblasti
obavljanja komunalne djelatnosti za
odvodnju otpadnih voda na području
općine Brodski Stupnik.

S obzirom da sustav odvodnje na
području općine Brodski Stupnik nije izgrađen,
ovlašćuje
se
Općinsko
poglavarstvo
da
međusobnim sporazumom i ugovorom regulira
uređenje poslova s tvrtkom Vodovod d.o.o.
Slavonski Brod, glede daljnjeg projektiranja i
izgradnje.
Općinsko poglavarstvo dužno je o svim
zaključenim sporazumima i ugovorima redovito
izvješćivati Općinsko vijeće.

Članak 1.

Članak 4.

Pod
odvodnjom
i
pročišćavanjem
otpadnih voda podrazumijeva se odvodnja i
pročišćavanje
otpadnih
voda,
odvodnja
oborinskih voda, te crpljenje, odvoz i
zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama, sabirnih i
crnih jama.

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

ODLUKU

Članak 2.
Poslovi iz članka 1. ove Odluke
povjeravaju se tvrtki "Vodovod" d.o.o. Slavonski
Brod, Nikole Zrinskog 25.
Općina Brodski Stupnik je suosnivač
tvrtke "Vodovod" d.o.o. Slavonski Brod temeljem
Društvenog ugovora o osnivanju društva i

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 363-01/06-01/33
Urbroj: 2178/03-02-05-2
Brodski Stupnik, 21. svibnja 2006. godine
Zamjenik predsjednika
Općinskog vijeća
Anto Blatančić, v.r.
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

14.

2005. godini utvrđeni su u iznosu od 3.227.459
kn.

Na temelju članka 128. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.) i članka
26. Statuta općine Donji Andrijevci ("Službeni
vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
10/2001.), Općinsko vijeće općine Donji
Andrijevci na 8. sjednici održanoj 25. 5. 2006.
godine, donosi

IV
Razlika između raspoloživih prihoda i
rashoda iznosi 634.287 kn što ujedno predstavlja
manjak prihoda.

ODLUKU

V

o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna
općine Donji Andrijevci za 2005. godinu

Sastojak Godišnjeg obračuna Proračuna
za 2005. godinu su:
-

I
Ovom Odlukom prihvaća se Godišnji
obračun Proračuna općine Donji Andrijevci za
2005. godinu.

II
Godišnjim obračunom
2005. godinu utvrđeni su:

Proračuna

za

-

Prihodi Proračuna ostvareni
u 2005. godini

2.593.172 kn

Ukupno raspoloživi prihodi
u 2005. godini

2.593.172 kn

Usporedni pregled planiranih i ostvarenih
prihoda i rashoda
Izvještaj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima
Bilanca
Izvještaj o novčanim tijekovima
Promjene u vrijednosti i obujmu imovine
i obveza
Izvještaj o vlastitim prihodima
Izvještaj o obvezama
Izvještaj
o
rashodima
prema
funkcionalnoj klasifikaciji
Bilješke

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

III
Rashodi prema pozicijama Proračuna u

Predsjednik
Vlatko Krznarić, v.r.

REALIZACIJA PRORAČUNA
OD 1. 1. 2005. DO 31. 12. 2005.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

24.

IV.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu
(“Narodne novine” br. 96/03) i članka 30. Statuta
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 03/2006.), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na svojoj 8. sjednici održanoj
30. svibnja 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna
općine Gornja Vrba za 2005. godinu

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
izvršenih rashoda daje manjak prihoda:
Ostvareni prihodi i
primici u 2005. godini:

3.281.818,36 kn

Izvršeni rashodi
u 2005. godini:
3.713.019,97 kn
__________________________________________
manjak prihoda u
2005. godini:

431.201,61 kn

Ostvareni manjak prihoda podmiren je iz
prenesenog viška prihoda iz prethodne godine u
iznosu 555.981,15 kn.

OPĆI DIO
I.
Ovom Odlukom usvaja se Godišnji obračun
Proračuna općine Gornja Vrba za 2005. godinu.
II.
Godišnjim obračunom Proračuna općine
Gornja Vrba za 2005. godinu utvrđeni su ostvareni
prihodi i primici u iznosu 3.281.818,36 kn.

V.
Stanje žiro-računa Proračuna broj 24890041856900007 na dan 1. 1.2005. godine bilo je
1.295.175,15 kn.
Stanje žiro-računa Proračuna broj 24910051856900007 na dan 31.12.2005. godine je
124.779,25 kn.
VI.

III.
Rashodi utvrđeni prema pozicijama
Proračuna za 2005. godini izvršeni su u ukupnom
iznosu 3.713.019,97 kn.

Stanje potraživanja na dan 31. 12. 2005. godine
iznosi 2.934.488,00 kn, od čega se 1.387.968,00 kn
odnosi na dospjela potraživanja.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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VII.

XI.

Na dan 31. 12. 2005. godine nema
nepodmirenih dospjelih obveza.

Posebni dio Godišnjeg obračuna u okviru
bilance izvršenja Proračuna, sadrži rashode izvršene
po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim i
posebnim namjenama.

VIII.
Općina Gornja Vrba tijekom 2005. godine
nije primala niti davala zajmove.

XII.

U Proračunu za 2005. godinu nisu planirana
sredstva za tekuću pričuvu.

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna
Proračuna općine Gornja Vrba za 2005. godinu
zajedno s usporednim pregledom planiranih i
ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna za 2005.
godinu bit će objavljena u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».

X.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

IX.

Izvršenje bilančnog dijela prihoda i rashoda
Proračuna općine Gornja Vrba za 2005. godinu daje se
u Usporednom pregledu planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka i rashoda Proračuna za 2005.
godinu koji je sastojina Godišnjeg obračuna
Proračuna općine Gornja Vrba za 2005. godinu.

Klasa: 400-08/06-01/2
Ur. br: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 30. svibnja 2006. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Stanko Jurić,v.r.

6112

6113

6114
6115

6116

6117

612
6121

3.

4.

5.

6.
7.

7.a

8.

9.

-70.000
279.000
279.000

-----

4.000
15.000

16.000

40.000

-88.000
167.000
167.000

200

---

3.500
4.500

20.000

55.000

0

6112

1.
2.
1.700

Porez i prirez na dohodak
Porez i prirez na doh.od nes.rada
Porez i prirez na doh od nesam.rada do
propisanih iznosa
Porez i prirez na dohodak od obrta i
na dohodak od slob.zanimanja
Porez i prirez na dohodak od drugih
samost.djelatnosti koje se povr.obav.
Porez i prirez na dohodak od imovine i
imovinskih prava
Porez i prirez na dohodak od kapitala
Porez i prirez na dohodak po godišanjoj
prijavi
Porez i prirez na doh.utvrđen u
postupku nadzora za prot.godine
Povrat poreza i prireza po godišanjoj
prijavi
Porez na dobit
Porez na dobit od poduzetnika

611
6111
6111

1.373.200
435.200
440.000

1.469.700

I. PRIHODI OD POREZA

61

3.544.700

5

IZMJENE PLANA

386.700
380.000

3.486.200

4

3

PRIHODI POSLOVANJA

2

1

PRORAČUN ZA
2005. GODINU
IZVORNI PLAN

PRIHOD

6

Račun
iz
računskog
plana

Red.
broj

87.052
196.410
196.410

189

---

3.602
4.035

20.157

52.618

0

436.837
443.288

1.425.163

3.206.311

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01.01.-31.12.05.

USPOREDNI PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA
PRORAČUNA OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2005. GODINU
A PRIHODI I PRIMICI

98,9
117,6
117,6

94,5

---

102,9
89,7

100,8

95,6

--

100,4
100,7

103,8

90,5

7

INDEKS
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600.000

600.000

Pomoći od ostalih subjekata unutar
opće dr~ave
ž
Ostale kapitalne pomoći unutar opć e
drž~ave

634

6342

310.000
10.000
300.000

Pomoći iz prora čuna
Tekuće pomo ći iz prorač una
Kapitalne pomoći iz prorač una

633
6331
6332

124.500

124.500

1.001.500
1.500
1.000.000

1.126.000

0

0

930.894
1.500
929.394

930.894

----129.935
129.935
34.893
9.976
9.976
24.917
24.917

627.088

757.023
627.088
---

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01.01.-31.12.05.

---

---

92,9
100,0
92,9

82,7

----96,2
96,2
96,9
99,8
99,8
95,8
95,8

104,5

103,0
104,5
---

7

INDEKS
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19.

17.
18.

16.

15.

910.000

13.

14.

6131
6134
6134
614
6142
6142
6145
6145
63

12.
--135.000
135.000
36.000
10.000
10.000
26.000
26.000

6131

11.

735.000
600.000
---

2.000
250.000
250.000
52.000
12.000
12.000
40.000
40.000

6131

10.

752.000
502.000
---

5

600.000
---

613
6131
6131

4

3

IZMJENE PLANA

500.000
---

2

1

PRORAČUN ZA
2005. GODINU

PRIHOD

Porez na imovinu
Stalni porezi na imovinu
Porez na neobra eno poljoprivredno
zemljiate
Porez na neizgrađeno gra đevno
zemljišate
Porez na neiskorišatene poduzetnič ke
nekretnine
Porez na korišatenješjavnih površaina
Povremeni porezi na imovinu
Porez na promet nekretnina
Porezi na robu i usluge
Porez na promet
Porez na potrošanju
Porez na koriat.
š dobara ili izv.aktivn.
Porez na tvrtku
II. POMOĆI IZ INOZEM.I OD
SUB.UNUTAR OPĆE DR}Ž AVE

Račun
iz
računskog
plana

Red.
broj
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6423

65

24.

25.

652
6523
6523
6524
6526
6526

6422

22.
23.

27.
28.
29.
30.
31.

IV. PRIHODI OD ADMINIST.
PRISTOJBI I PO POSEBNIM
PROPISIMA
Administrativne upravne pristojbe
Ostale naknade utvrđene
gradskom/općinskom odlukom
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinos
Komunalne naknade
Doprinosi za šaume
Ostali nes.prihodi - sufinan.građana
Ostali nespomenuti prihodi

642
6421
6422

21.

651
6512

Prihodi od nefinacijske imovine
Naknade za koncesije
Prihodi od zakupa poljoprivrednog
zemljiata
Ostali prihodi od iznajm. i zakupa
imovine
Ostali prihodi od nefinancijske
imovine

6414

20.

26

Prihodi od financijske imovine
Kamate na oročena sredstva i depozite
po viđenju
Prihodi od zateznih kamata

641
6413

50.000
914.000
703.000
200.000
1.000
5.000
5.000

964.000
50.000

30.000
867.900
620.000
240.000
0
1.300
6.600

897.900
30.000

13.000

6.600

70.000

80.000
5.000
6.000

139.600
50.000

8.000
---

8.000

147.600

5

IZMJENE PLANA

141.000
50.000

1.000
500

1.500

142.500

4

3

III. PRIHODI OD IMOVINE

2

1

PRORAČUN ZA
2005. GODINU

PRIHOD

64

Račun
iz
računskog
plana

Red.
broj

28.140
710.845
454.365
248.668
0
1.280
6.532

738.985
28.140

13.461

5.100

33.802

102.395
50.032

8.874
---

8.874

111.269

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01.01.-31.12.05.

93,8
81,9
73,3
103,6
--98,4
98,9

82,3
93,8

103,5

77,3

48,3

73,3
100,1

110,9
---

110,9

75,4

7

INDEKS
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Račun
iz
računskog
plana

PRIHOD

1

2

3
66
V. OSTALI PRIHODI
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba
izvan opće dr~ave
ž
6631
Tekuće donacije
32.
6632
Kapitalne donacije
7
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.
IMOVINE
71
VI. PRIHODI OD PRODAJE
NEPROIZVEDENE IMOVINE
711
Prihodi od prodaje materijalne
imovine prirodnih bogatstava
33.
7111
Zemljišate
72
VII PRIHODI OD PRODAJE
PROIZVEDENE IMOVINE
721
Prihodi od prodaje građevinskih
objekata
34.
721
Prihodi od prodaje građ. objekata
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUĐ
} IVANJA
83
VIII. PRIMICI OD PRODAJE
DIONICA I UDJELA U GLAVNICI
834
Primici od prodaje dionica i udjela u
glavnici trgovačkih druatava
š
izvan
javnog sektora
35.
8341
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih
trgovačkih druatava
š
izvan javnog
sektora
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA, PRIHODI OD
PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I PRIMICI
OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ
} IVANJA
9221
Višaak prihoda preneseni
UKUPNO PRORAČUN ZA 2005. GODINU

Red.
broj

----

----

3.686.200

----

----

75.507
75.507

75.507

75.507

6

3.281.818
555.981
3.837.799

----

----

----

---------

----

-----

-----

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01.01.-31.12.05.

----

----

----

---------

----

-----

-----

89,5
100,00
90,1

61,6
61,6

61,6

61,6

7

INDEKS
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3.667.300
555.981
4.223.281

----

----

3.686.200

---------

---------

122.600
122.600

200.000
200.000
----

122.600

200.000

----

122.600

-----

-----

5

200.000

-----

IZMJENE PLANA

-----

4

PRORAČUN ZA
2005. GODINU
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IV. Pomoći dane u inozemstvo i unutar
opće dr~ave
ž
Pomoći unutar opć e dr~ave
ž

36

8.

372

38
381
385

10.

11.
12.

37

163.000
158.000
5.000

64.000

64.000

9.100
9.100

5.000
5.000

571.000
20.000
148.000
303.000
100.000

228.100
180.000
8.000
40.100

1.040.200

4

PRORAČUN ZA
2005. GODINU
IZVORNI PLAN

166.000
166.000
0

51.000

51.000

9.100
9.100

3.600
3.600

538.000
15.000
94.600
314.900
113.500

212.700
176.000
6.400
30.300

980.400

5

IZMJENE
PLANA

165.888
165.888
0

48.051

48.051

9.004
9.004

3.295
3.295

511.124
14.788
91.710
295.468
109.168

212.559
175.904
6.400
30.255

949.921

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01.01.-31.12.05.

7

99,9
99,9
--

94,2

98,9
98,9
94,2

91,5

98,5
96,9
93,8
96,2
91,5

99,9
100
99,9
95,0

96,9
99,9

INDEKS
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VI. Ostali rashodi
Tekuće donacije
Izvanredni rashodi

V. Naknade građ.i ku ćanst. tem.osig.i
druge naknade
Naknade građanima i ku ćanstvima iz
proraćuna

III. Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi

34
343

4.
5.
6.
7.

363

II. Materijalni rashodi
Naknade trošakova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

32
321
322
323
329

1.
2.
3.

9.

I. Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće

31
311
312
313

3

RASHODI POSLOVANJA

2

1

OPIS

3

Račun iz
računskog
plana

Red.
broj

RASHODI I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE OPĆI DIO

Broj: 10
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17.

14.
15.
16.

13.

451

45

421
422
426

42

411

UKUPNO RASHODI

Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima

VIII. Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina

VII. Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Zemljićate

41

3

RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE

2

1

OPIS

4

Račun iz
računskog
plana

Red.
broj

3.686.200

20.000

20.000

3.2626.000
2.230.000
1.000
395.000

-----

2.646.000

4

PRORAČUN ZA
2005. GODINU
IZVORNI PLAN

4.223.281

7.500

7.500

3.235.381
2.942.581
--292.800

3.713.020

0

0

2.763.099
2.400.118
--234.240

---

---

---

---

2.763.099

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01.01.-31.12.05.

3.242.881

5

IZMJENE
PLANA

7

87,9

---

---

85,4
81,6
--80,0

---

---

85,2

INDEKS
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2

1

3

RASHOD

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 01 TEKU I PROGRAM JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Aktivnost Stručno administrativno osoblje
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
1.
3111
Plaće za zaposlene
312
Ostali rashodi za zaposlene
2.
3121
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
3.
3132
Doprinos za zdrav.osiguranje
4.
3133
Doprinos za zapoaljavanje
32
Materijalni rashodi
321
Naknada trošakova zaposlenima
5.
3211
Služ~bena putovanja
6.
3212
Nak.za prijevoz, rad na terenu
7.
3213
Stručno usavraavanje
š
zaposlenih

Račun iz
računskog
plana

Broj
pozicije

4.223.281
334.900
334.900
227.700
212.700
176.000
176.000
6.400
6.400
30.300
27.300
3.000
15.000
15.000
15.000
0
0

376.100
376.100
248.100
228.100
180.000
180.000
8.000
8.000
40.100
37.000
3.100
20.000
20.000
17.000
1.000
2.000

5

IZMJENE PLANA

3.686.200

4

PRORAČUN ZA
2005. GODINU
IZVORNI PLAN

RASHODI I IZDACI POSEBNI DIO

227.337
212.559
175.904
175.904
6.400
6.400
30.255
27.265
2.990
14.778
14.778
14.778
0
0

325.363
325.363

3.713.020

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01.01.-31.12.05.

99,8
99,9
99,9
99,9
100
100
99,9
99,9
99,7
98,5
98,5
98,5

97,1
97,1

87,9

7

INDEKS

-----
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Račun iz
računskog
plana

RASHOD

3434

23.

24.

Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog
prometa
Ostali nespomenuti fin.rashodi

1.100
12.000
10.800
31.000
2.500
8.500
7.000
--7.000
---

2.000
10.000
12.000
30.000
3.000
9.000
10.000
3.000
7.000
---

4.000
1.000

3.500
100

3.600
3.600

2.500

5.000

5.000
5.000

600
77.000
8.600

8.500
10.500
---

12.000
13.000
2.000
1.000
79.000
8.000

107.200
103.600
19.600

5

IZMJENE PLANA

122.000
117.000
28.000

4

PRORAČUN ZA
2005. GODINU
IZVORNI PLAN

3.242
53

3.295
3.295

5.568
--5.568
---

1.043
11.557
8.057
30.131
1.915
8.329

1.805

514
71.101
8.264

7.592
9.956
---

98.026
94.731
18.062

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01.01.-31.12.05.

92,6
53

91,5
91,5

79,5
--79,5
---

94,8
96,3
74,6
97,2
76,6
97,9

72,2

85,7
92,3
96,1

89,3
94,8
---

91,4
91,4
92,2

7

INDEKS
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34
343
3431

1
2
3
Aktivnost Opći poslovi opć inske uprave
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
8.
3221
Uredski materijal i ostali
mat.rashodi
9.
3223
Energija
10.
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održ~avanje
11.
3225
Sitni inventar
323
Rashodi za usluge
12.
3231
Usluge telefona, pošate i prijevoza
13.
3232
Usluge tek.i invest.održ~avanja
zgrade
14.
3232
Usluge tek.i
invest.odr~.postrojenja i opreme
15.
3233
Usluge promidž~be i informiranja
16.
3234
Komunalne usluge
17.
3237
Intelektualne i osobne usluge
18.
3238
Računalne usluge
19.
3239
Ostale usluge
329
Ostali nespom.rashodi
poslovanja
20.
3292
Premije osiguranja
21.
3293
Reprezentacija
22.
3299
Ostali nespomenuti rashodi posl.

Broj
pozicije

Strana: 1110
Broj: 10

2

1

3

RASHOD

13.800
20.000
1.000
0
0

15.000
15.000
1.000
5.000
5.000

0

34.800
34.800
34.800

36.000
31.000
31.000

-----

---

---------

---

---

11.224
19.964
778
-----

31.966
31.966
31.966

31.966

142.881

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01.01.-31.12.05.

81,3
99,8
77,8

91,8
91,8
91,8

91,8

98,0

7

INDEKS

-------

---

---

---------

-----
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5.000

34.800

36.000

PROGRAM REDOVNA DJELATNOST JLS
Aktivnost Poslovanje Općinskog vijeć a
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nes. rashodi poslovanja
28.
3291
Naknade za rad predstavničkih i
izvršanih tijela, povjerenstava i sl.
29.
3293
Reprezentacija
Članarine
30.
3294
38
Ostali rashodi
385
Izvanredni rashodi
31.
3851
Nerasp.rashodi do visine
proračunske pri čuve

145.800

0
0

5.000
5.000
176.000

0

5.000

0
0
0

1.000
1.000
1.000
-----

0

5

IZMJENE PLANA

1.000

4

PRORAČUN ZA
2005. GODINU
IZVORNI PLAN

PREDSTAVNIČKA I IZVR`Š NA TIJELA

GLAVA 02

Aktivnost Informatizacija poslovanja
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
426
Nematerijalna proizvedena
imovina
27.
4262
Ulaganja u računalne programe

Aktivnost Opremanje ureda
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
25.
4221
Uredski namješataj i oprema
26.
4223
Oprema za održ~avanje i zaatitu

Račun iz
računskog
plana

Broj
pozicije

Broj: 10
Strana: 1111

2

1

3

RASHOD

50.000

20.000
20.000
20.000
20.000

PROGRAM OPĆINSKA OBILJEŽ
} JA

Aktivnost Izrada općinskog grba
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
35.
3239
Ostale usluge

Projekt Izgradnja spomenika
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
36.
4214
Ostali građevinski objekti

68.800
39.000
39.000
39.000

49.000
39.000
39.000
39.000

0

0
0
0

30.000

30.000
30.000
30.000

0
0
0
0

0

111.000
72.000
3.200
3.200
68.800

111.000

5

IZMJENE PLANA

90.000
90.000
2.000
2.000
49.000

90.000

4
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Aktivnost Izbori za Općinsko vijeć e
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
32.
3239
Ostale usluge
329
Ostali nes. rashodi poslovanja
33.
3291
Naknade za rad predstavničkih i
izvranih tijela, povjerenstava i sl.
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
34.
3811
Tekuće donacije polit. strankama

PROGRAM PROVOĐENJE LOKALNIH IZBORA

Račun iz
računskog
plana

Broj
pozicije

-------

---

-------

---

---

99,9
100
100
100

99,9
99,8
97,7
97,7
99,9

99,9

7

INDEKS

»SLUŽBENI VJESNIK«

-------

---

-------

---

---

68.788
39.000
39.000
39.000

110.915
71.915
3.127
3.127
68.788

110.915

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01.01.-31.12.05.

Strana: 1112
Broj: 10

71.000

PROGRAM TEK. PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Aktivnost Podmirenje trošakova stanovanja socijalno
ugrož~enim obiteljima
Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zašatita
37
Naknade građanima i kućanst.
na temelju osig. i ostale naknade
372
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz prora čuna
39.
3721
Naknade građ. i kuć. u novcu
40.
3722
Naknade građ. i kuć. u naravi
Aktivnost Humanitarna djelatnost Crvenog križ~a
Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zašatita
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
41.
3811
Tekuće donacije udrugama
građana

900
900
900
900
74.000

2.000
2.000
2.000
2.000
93.400

51.000
51.000
51.000
38.000
13.000
5.000
5.000
5.000
5.000

64.000
64.000
64.000
60.000
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000

57.000

9.800
9.800
9.800
9.800

5

9.000
9.000
9.000
9.000

4

IZMJENE PLANA

10.700
10.700

3
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11.000
11.000

2

1

RASHOD

GLAVA 03 ODGOJ I OBRAZOVANJE
PROGRAM PREDŠ
` KOLSKI ODGOJ
Aktivnost Provođenje predšakolskog minimuma
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
37.
3237
Intelektualne i osobne usluge
Aktivnost Rad s djecom s posebnim potrebama
Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
38.
3811
Ostale tekuće donacije
GLAVA 04 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Račun iz
računskog
plana

Broj
pozicije

100
100
100
100

94,2
93,0
97,7

94,2

94,2

94,8

100
100
100
100
92,9

99,1
99,1
99,1
99,1

99,2
99,2

7

INDEKS
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5.000
5.000
5.000
5.000

48.051
35.350
12.701

48.051

48.051

54.051

900
900
900
900
68.814

9.715
9.715
9.715
9.715

10.615
10.615

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01.01.-31.12.05.

Broj: 10
Strana: 1113

R ačun iz
računskog
plana

RASHOD

GLAVA 05 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠ
` TITA
PROGRAM Zašatita od po~ara
ž
Aktivnost Zašatita od po~ara
ž
Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
45.
3811
Ostale tekuće donacije - JVP
Aktivnost Izrada planova zašatite od po~ara
ž
Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
46.
3237
Intelektualne usluge

1
2
3
Aktivnost Humanitarna skrb kroz udruge građana
Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zašatita
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
42.
3811
Tekuće don. udrugama građana
PROGRAM DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I
PREVENTIVA
Aktivnost: Deratizacija
Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
43.
3234
Komunalne usluge
Aktivnost Prevencija ovisnosti
Funkcijska klasifikacija: 07 Zdravstvo
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
44.
3811
Tek.donacije zdravstvenim
neprof. organizacijama

Broj
pozicije

36.100
36.100
25.000
25.000
25.000
25.000
6.100
6.100
6.100
6.100

36.100
36.100
25.000
25.000
25.000
25.000
6.100
6.100
6.100
6.100

-------

17.000
17.000
17.000
17.000

22.400
22.400
22.400
22.400

-------

17.000

22.400

---

1.000
1.000
1.000
1.000

2.000
2.000
2.000
2.000

---

5

IZMJENE PLANA
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-------

---

100
100
100
100

-------

---

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

86,8
86,8
86,8
86,8

86,8

7
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6.100
6.100
6.100
6.100

25.000
25.000
25.000
25.000

36.100
36.100

14.763
14.763
14.763
14.763

14.763

1.000
1.000
1.000
1.000

6
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Strana: 1114
Broj: 10

Račun iz
računskog
plana

RASHOD

Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tek. donacije sportskim
drušatvima

50.

32
323
3239
329

Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi

20.000
20.000
20.000

20.000
20.000
20.000

3.700
3.700
800
800
2.900

20.000

20.000

14.500
14.500
4.500
4.500
10.000

23.700

34.500

40.000
40.000
40.000
40.000

55.000
55.000
55.000
55.000

5.000
98.560
54.992

5.000
98.800
55.000

99.500
40.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000
5.000

96,5
96,5
90,7
90,7
98,1

100
100
100

20.000
20.000
20.000
3.572
3.572
726
726
2.846

100

99,4

99,9
99,9
99,9
99,9

100
99,7
99,9

100
100

100

7

INDEKS

20.000

23.572

54.992
54.992
54.992
54.992

5.000

5.000

5.000

6

OSTVARENO U
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Aktivnost Obilje~avanje dana općine
Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija

PROGRAM KULTURA
Aktivnost Djelovanje KUD-a VRBA
Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i
religija
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
49.
3811
Tekuće donacije za kulturu

48.

38
381
3811

Aktivnost Redovno djelovanje sportskih udruga
Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija

1
2
3
Aktivnost Civilna zašatita
Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost
36
Pomoći dane u inozemstvo i
unutar opće drž~ave
363
Pomo i unutar op e dr~ave
47.
3631
Tekuće pomo ći unutar opć e
drž~ave
GLAVA 06 DRUŠ
` TVENE DJELATNOSTI
PROGRAM SPORT

Broj
pozicije

Broj: 10
Strana: 1115

Broj
pozicije

1

GLAVA 07 ZAŠ
` TITA OKOLIŠ
`A
PROGRAM ZAŠ
` TITA OKOLI`Š A
Aktivnost: Gospodarenje otpadom
Funkcijska klasifikacija: 05 Zašatita okolišaa
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge

38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
52.
3811
Tek. don. vjerskim zajednicama
PROGRAM RAD UDRUGA GRAĐANA I
POLITI KIH ORGANIZACIJA
Aktivnost Suradnja s političkim organizacijama
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
53.
3811
Tekuće donacije udrugama
građana i polit. organizacijama
Aktivnost Pomoći udrugama građana
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
54.
3811
Tekuće donacije udrugama
grać ana i polit. organizacijama

Aktivnost Suradnja s vjerskim zajednicama
Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija

3

RASHOD

Reprezentacija

PROGRAM RELIGIJA

Račun iz
računskog
plana

2

3293

51.

2.500
2.500
2.500
2.500

2.000
2.000
2.000
2.000

0
0
0

13.000

13.000

100.000
100.000
100.000

13.000
13.000
13.000

13.000
13.000
13.000

4.100
0

15.500

15.000

104.100
100.000

4.600
4.600
4.600
4.600

4.600

5

IZMJENE PLANA

2.900

10.000
10.000
10.000
10.000

10.000

4
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10.000

-------

97,6
---

100
100
100
100

99,7

99,7
99,7
99,7

99,7

98,5
98,5
98,5
98,5

98,5

7

INDEKS

98,1
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-------

4.004
---

2.500
2.500
2.500
2.500

12.965

12.965
12.965
12.965

15.465

4.531
4.531
4.531
4.531

4.531

6

OSTVARENO U
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01.01.-31.12.05.

2.846

Strana: 1116
Broj: 10

2

1

3

RASHOD

Komunalne usluge

PROGRAM ZAŠ
` TITA IMOVINE I GRAĐANA
Aktivnost Obrana od tuče
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
36
Pomoći
363
Pomćo i unutar opć e dr~ave
ž
56.
3631
Tekuće pomo ći ~upanijskom
ž
proračunu
GLAVA 08 GRADITELJSTVO, KOMUNALNI
POSLOVI I INFRASTRUKTURA
PROGRAM ODRŽ
} AVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Aktivnost Javna rasvjeta
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
57.
3223
Energija
323
Rashodi za usluge
58.
3232
Ostale usluge tekućeg odr~avanja
ž
Aktivnost Mjesno groblje
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
59.
3232
Usluge tek. i invest.održ~avanja
Aktivnost Nerazvrstane ceste i kanalska mrež~a
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
60.
3232
Usluge tek. i invest.održ~avanja

3234
Račun iz
računskog
plana

55.
Broj
pozicije

4.100
4.100
4.100
4.100
4.100
3.226.081
276.000
80.000
80.000
75.000
75.000
5.000
5.000
6.000
6.000
6.000
6.000
190.000
190.000
190.000
190.000

4.100
4.100
4.100
4.100
2.400.000
180.000
125.000
125.000
120.000
120.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
50.000

5

IZMJENE PLANA

0

4.100

4
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100.000

95,9
95,9
95,9
95,9

100
100
100
100

94,1
94,1
98,2
98,2
32,3
32,3

95,5

86,5

97,6

97,6
97,6
97,6

97,6

7

INDEKS

---
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182.319
182.319
182.319
182.319

6.000
6.000
6.000
6.000

75.264
75.264
73.647
73.647
1.617
1.617

263.583

2.792.443

4.004

4.004
4.004
4.004

4.004

6
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---

Broj: 10
Strana: 1117

Račun iz
računskog
plana

RASHOD

Rashodi za nabavu proizvedene
dug.imovine
Građevinski objekti
Poslovni objekti

421
4214

200.000

4.000

4.000
4.000

0

0
0

0

0
0

0

0

-----

-----

-----

-----

2.528.860

6
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---

-----

---

-----

---

---

-----

-----

85,7

7

INDEKS

-----

-----
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64.

200.000

Projekt Uređenje okoliaa
š mjesnog doma
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice

200.000
200.000

7.500
7.500

20.000
20.000

4.000

7.500

20.000

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Ostali nespomenuti građevinski
objekti

7.500

20.000

42

0
0

0

0
0
0

0

2.950.081
0

5

IZMJENE PLANA

30.000
30.000
30.000

30.000

20.000
20.000

20.000
20.000

2.220.000

4
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Rashodi za nabavu proizvedene
dug.imovine
421
Građevinski objekti
62.
4212
Poslovni objekti
Projekt Dogradnja mjesnog doma Gornja Vrba
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i
zajednice
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinan. Imovini
451
Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima
63.
4511
Dod.ulag.na građ. Objektima

42

Projekt Izgradnja nove općinske zgrade (projektna
dokumentacija)
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice

61.

421
4212

42

Projekt Izgradnja mjesnog doma Donja Vrba
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice

1
2
3
PROGRAM IZGRADNJA OBJEKATA I
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Broj
pozicije

Strana: 1118
Broj: 10

2

1

3

RASHOD

421
4213

Rashodi za nabavu
proiz.dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Ceste

Rashodi za nabavu
proiz.dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Ostali nespomenuti građ.objekti

421
4214

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Ostali nepomenuti građ.objekti

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Ostali nesp.građevinski objekti

69.

421
4214

42

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Građevinski objekti vodovod

200.000
200.000
200.000

200.000

50.000
50.000
50.000

50.000

300.000
300.000
300.000

300.000

100.000
100.000
100.000

100.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000

45.000
45.000
45.000

45.000

2.400
2.400
2.400

2.400

300.000
300.000
300.000

300.000

91.000
91.000
91.000

91.000

2.226.181
2.226.181
2.226.181

2.226.181

5

4
1.000.000

IZMJENE PLANA
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0
0

0

0
0
0
0

0

274.555
274.555
274.555

274.555

90.942
90.942
90.942

90.942

1.971.823
1.971.823
1.971.823

1.971.823
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-----

---

-------

-----

91,5
91,5
91,5

91,5

99,9
99,9
99,9

99,9

88,6
88,6
88,6

88,6

7
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Projekt: Izgradnja vodoopskrbnog sustava op ine
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice

68.

421
4214

42

Projekt Izgradnja dje jeg igraliata kod P` u Gor. Vrbi
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice

67.

42

Projekt Modernizacija javne rasvjete
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice

66.

421
4214

42

Projekt Izgradnja ugibališata
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice

65.

42

Projekt Modernizacija kolnika
Funkcijska klasifikacija: 06 Usl.unapređ.stan.i zajednice

Račun iz
računskog
plana

Broj
pozicije

Broj: 10
Strana: 1119

292.800
292.800
292.800

390.000
390.000
390.000
390.000

3.686.200

292.800

390.000

PROGRAM PROSTORNI PLANOVI OPĆINE
Projekt Detaljni plan uređenja naselja
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena
imovina
71.
4264
Ostala nemat.proizvedena
imovina

SVEUKUPNO PLANIRANI RASHODI

292.800

390.000

GLAVA 09 PROSTORNO PLANIRANJE

4.223.281

292.800

274.000
274.000
274.000

5

300.000
300.000
300.000

4

IZMJENE PLANA

274.000

3

PRORAČUN ZA
2005. GODINU
IZVORNI PLAN

300.000

2

1

RASHOD

Projekt Izgradnja vodoodvodnje na području općine
Funkcijska klasifikacija: 05 Zašatita okolišaa
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
70.
4214
Ostali građevinski objekti

Račun iz
računskog
plana

Broj
pozicije

3.713.020

234.240
234.240

234.240

234.240

234.240

234.240

191.540
191.540
191.540

191.540

6

OSTVARENO U
RAZDOBLJU
01.01.-31.12.05.

87,9

80
80

80

80

80

80

69,9
69,9
69,9

69,9

7

INDEKS
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25.

26.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 03/06.), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na 8. sjednici održanoj 30.
svibnja 2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br.
26/03 pročišćeni tekst i 82/04), te članka 30. Statuta
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 03/2006.), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na svojoj 8. sjednici održanoj
30. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna općine za 2005. godinu

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora u općini
Gornja Vrba

I.
Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o
obavljenoj reviziji Proračuna općine Gornja Vrba
za 2005. godinu.

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

II.
Općinsko vijeće prihvaća sve navode iz
nalaza i preporuke Izvješća i dano očitovanje
općinskog načelnika na utvrđene nepravilnosti s
prijedlogom mjera za njihovo otklanjanje.

Ovom Odlukom određuju se komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i
mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja za povjeravanje tih djelatnosti na temelju
ugovora.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
II.
Klasa : 400-08/06-01/3
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 30. svibnja 2006. godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stanko Jurić, v.r.

ODREĐENJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se
mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj
osobi jesu:
-

održavanje javnih površina
održavanje nerazvrstanih cesta
održavanje groblja,
javna rasvjeta

Pod održavanjem javnih površina naročito se
razumijeva održavanje javnih zelenih površina,
pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih
kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih
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prometnih površina, te dijelova javnih cesta koje
prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju
kao javne ceste prema posebnom zakonu.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta
razumijeva se održavanje površina koje se koriste za
promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne
većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u
smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim
zemljištem uz nerazvrstane ceste.
Pod održavanjem groblja razumijeva se
održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja
sahrane pokojnika.
Pod pojmom javna rasvjeta razumijeva se
upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne
energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih
cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta,
zamjena dotrajalih stupova rasvjetnih armatura ,
bojanje rasvjetnih stupova, prigodne blagdanske
dekoracije i drugo.
Komunalne djelatnosti iz ovog članka
financiraju se iz Proračuna općine Gornja Vrba iz
sredstava komunalne naknade.

III.

UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA
Članak 3.

Postupak podnošenja ponuda za obavljanje
komunalnih poslova komunalnih djelatnosti iz
članka 2. ove Odluke provodi se:
-

prikupljanjem ponuda,
javnim natječajem.

Prikupljanju ponuda pristupit će se kada
vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od
200.000,00 kn
Javnom natječaju pristupit će se kada
vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem iznosu prelazi vrijednost od 200.000,00
kn

Broj: 10

predsjednika i dva člana.
1.

Prikupljanje ponuda
Članak 5.

Postupak prikupljanja ponuda provodi se
pozivom na dostavu ponude za najmanje pet
ponuditelja.
Poziv za dostavu ponude ponuditeljima
upućuje Općinsko poglavarstvo.
Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve
elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano
podnošenje ponude koji su navedeni u članku 6. ove
Odluke.
Postupak odabira ponude provodi
Povjerenstvo iz članka 4. ove Odluke na način i u
postupku određenom u članku 8. ove Odluke.

2.

Javni natječaj
Članak 6.

Javni natječaj mora sadržavati:
djelatnost za koju se sklapa ugovor,
vrstu i opseg posla,
način određivanja cijene, te način i rok
plaćanja,
jamstva izvršitelja za ispunjenje ugovora,
način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
rok važenja ponude,
isprave koje su potrebene kao prilog ponudi,
mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
uvjete za odabir najpovoljnije ponude.
Ponude se dostavljaju u zatvorenom omotu
neposredno ili putem pošte
preporučeno s naznakom “NE OTVARAJ
ZA NATJEČAJ”u roku od najmanje 8 dana
od dana objave natječaja.
Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje
se u dnevnom ili tjednom tisku.

Članak 4.
Članak 7.
Postupak javnog natječaja iz članka 3. ove
Odluke provodi Povjerenstvo koje imenuje
Općinsko poglavarstvo. Povjerenstvo se sastoji od

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti i
:dokaz o registraciji za obavljanje komunalnih
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djelatnosti (obrtnica ili izvadak iz registra
trgovačkog suda), potvrde BON 1 i BON 2, potvrde o
plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec
prije objave natječaja (Porezna uprava,HZMO i
HZZO), potvrdu da se protiv direktora, odnosno
vlasnika obrta ne vodi istražni, odnosno kazneni
postupak, reference tvrtke, odnosno obrta za
obavljanje komunalne djelatnosti koja je
predmet natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i
struktura djelatnika, dosadašnji poslovi).
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posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa:363-02/06-01/4
Urbroj:2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 30. svibnja 2006. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Stanko Jurić, v.r.

Članak 8.
Postupak otvaranja ponuda provodi
Povjerenstvo. Radu Povjerenstva mogu
prisustvovati predstavnici ponuditelja.
O tijeku postupka otvaranja ponude vodi se
zapisnik.
Na temelju pristiglih ponuda Povjerenstvo
će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir ponude,
te uputiti Općinskom vijeću radi donošenja odluke o
izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova na temelju ugovora.
Općinsko vijeće zadržava pravo da bez
obrazloženja donese odluku da se ne izabere nijedna
od pristiglih ponuda.

IV.

27.

Na temelju članka 49. st. 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br. 33/01., 60/01. i 129/05.) i
članka 56. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 3/06),
Općinsko poglavarstvo općine Gornja Vrba na 1.
sjednici održanoj 12. travnja 2006. godine donijelo
je

MJERILA ZA ODABIR PONUDE

POSLOVNIK

Članak 9.

Općinskog poglavarstva
općine Gornja Vrba

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se
ponuda koja udovoljava sljedećim kriterijama:
-

I.
bolje reference za obavljanje komunalnih
djelatnosti iz članka 2.ove Odluke
broj i struktura radnika
oprema
ponuđena cijena
uvjeti plaćanja (odgoda plaćanja,
kompenzacije i druge pogodnosti).

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Poslovnikom Općinskog poglavarstva
općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu Poslovnik)
podrobnije se uređuje i propisuje:
I.
II.
1.
2.
III.

OPĆE ODREDBE
USTROJ OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Predsjednik Općinskog poglavarstva
Zamjenici
predsjednika Općinskog
poglavarstva
P R AVA I D U Ž N O S T I Č L A N A
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IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
VII.
VIII.

IX.

OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
RADNA TIJELA OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
NAČIN RADA OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA
Sazivanje sjednica
Utvrđivanje dnevnog reda
Tijek sjednice
Odlučivanje na sjednici
Zapisnik sa sjednice Općinskog
poglavarstva
JAVNOST RADA
OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH I
STRUČNIH POSLOVA ZA OPĆINSKO
POGLAVARSTVO
ZAKLJUČNE ODREDBE

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Članak 2.
10.
Općinsko Poglavarstvo za svoj rad
odgovorno je Općinskom vijeću i u odnosu prema
Općinskom vijeću općine Gornja Vrba dužno je
postupati u skladu s odredbama Poslovnika
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba.

II.

USTROJ OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA
Članak 3.

Općinsko poglavarstvo broji 3 (tri) člana, o
čemu odluku donosi Općinsko vijeće.
U sastav Općinskog poglavarstva po
položaju ulazi općinski načelnik kao predsjednik
Općinskog poglavarstva i zamjenici općinskog
načelnika kao zamjenici predsjednika Općinskog
poglavarstva.
Članove Općinskog poglavarstva predlaže
općinski načelnik, a bira ih Općinsko vijeće većinom
glasova svih članova Općinskog vijeća na način i po
postupku utvrđenim zakonom, Statutom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.

11.
12.

priprema i utvrđuje prijedloge općih akata i
drugih akata koje donosi Općinsko
vijeće,
predlaže Općinskom vijeću donošenje općih
i drugih akata,
daje mišljenja o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagači,
utvrđuje prijedlog Proračuna i Godišnjeg
obračuna Proračuna,
izvršava i osigurava izvršenje općih akata
Općinskog vijeća,
usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog
upravnog odjela u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine, odnosno
poslova državne uprave,
upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu općine,
upravlja prihodima i rashodima općine,
osniva stalna i povremena stručna radna
tijela,
obavlja izbor, imenovanja i razrješenja
osoba u skladu sa zakonom, ovim Statutom i
općinskim odlukama,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
obavlja i druge poslove propisane zakonom,
ovim Statutom i drugim propisima.

Članovi Općinskog poglavarstva nemaju
pravo odlučivanja o pitanjima iz stavka 1. točke 7. i 8.
ovog članka kada su osobno ili preko članova uže
obitelji zainteresirana strana.

1.

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Članak 5.

Općinski načelnik po položaju je
predsjednik Općinskog poglavarstva, te kao nositelj
izvršne vlasti u općini, zastupa Općinsko
poglavarstvo i predsjedava sjednicama Općinskog
poglavarstva.
U obavljanju poslova i zadaća, općinski
načelnik, kao predsjednik Općinskog poglavarstva:
-

Članak 4.
Općinsko poglavarstvo općine:

Broj: 10

saziva sjednice Općinskog poglavarstva i
predlaže dnevni red,
predsjedava sjednicama Općinskog
poglavarstva,
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-

-

-

brine se o primjeni i poštivanju odredaba
ovog Poslovnika na sjednicama Općinskog
poglavarstva,
potpisuje sve akte Općinskog poglavarstva,
provodi akte Općinskog vijeća, odnosno
osigurava i nadzire izvršavanje akata
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba,
usklađuje rad Općinskog poglavarstva i
njegovih radnih tijela,
obavlja i druge poslove propisane zakonom,
Statutom općine i ovim Poslovnikom.

Predsjednik Općinskog poglavarstva je
odgovoran za ustavnost i zakonitost akata, te rada i
djelovanja Općinskog poglavarstva i općinskih
upravnih tijela, odjela i službi.

Strana: 1125

pravo sudjelovati u radu radnih tijela Općinskog
poglavarstva i u slučajevima kad nisu članovi radnih
tijela, bez prava odlučivanja.

Članak 8.
Članovima Općinskog poglavarstva
dostavljaju se materijali koji su na dnevnom redu
sjednice Općinskog poglavarstva.
Član Općinskog poglavarstva ima pravo
tražiti podatke i druge obavijesti od upravnih tijela,
odjela i službi općine, koji su mu potrebni u
obavljanju poslova i zadaća kao člana Općinskog
poglavarstva.

Članak 9.
2.

Zamjenici predsjednika Općinskog
poglavarstva
Članak 6.

Zamjenici općinskog načelnika po položaju
su zamjenici predsjednika Općinskog poglavarstva.
Predsjednik Općinskog poglavarstva može
obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga
povjeriti jednom od svojih zamjenika. Pri obavljanju
povjerenih poslova zamjenik predsjednika
Općinskog poglavarstva je dužan pridržavati se
uputa predsjednika Općinskog poglavarstva.
Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga
zamjeniku, ne prestaje odgovornost predsjednika
Općinskog poglavarstva za njihovo obavljanje.

III.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA
OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Članak 7.

Članovi Općinskog poglavarstva imaju
pravo i dužnost biti nazočni na sjednicama
Općinskog poglavarstva, raspravljati o svim
pitanjima koja su na dnevnom redu pojedine
sjednice, odlučivati o tim pitanjima, predlagati
donošenje općih i drugih akata, te raspravljati o
drugim pitanjima iz djelokruga Općinskog
poglavarstva.
Članovi Općinskog poglavarstva imaju

Članovi Općinskog poglavarstva, za svoj rad
u Općinskom poglavarstvu imaju pravo na naknadu
troškova, odnosno pravo na naknadu izgubljene
zarade.
Visinu i način ostvarivanja naknade određuje
Općinsko vijeće posebnom odlukom.

Članak 10.
Član Općinskog poglavarstva pri obavljanju
privatnih poslova, gospodarskih i drugih aktivnosti i
djelatnosti, bilo za sebe ili svog poslodavca, ne smije
se koristiti položajem člana Općinskog poglavarstva
općine Gornja Vrba, niti naglašavati ili isticati svoju
dužnost.

Članak 11.
O spriječenosti nazočnosti sjednici
Općinskog poglavarstva, član Općinskog
poglavarstva dužan je izvijestiti predsjednika
Općinskog poglavarstva.
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IV.

RADNA TIJELA OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA

V.

Broj: 10

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Članak 16.

Članak 12.
Općinsko poglavarstvo osniva radna tijela
radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja
prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima i radi
praćenja stanja u pojedinim područjima, odnosno za
pripremu određenog materijala iz djelokruga rada i
djelovanja Općinskog poglavarstva općine Gornja
Vrba.

Članak 13.
Radna tijela mogu biti stalna i povremena.
Radna tijela su odbori, komisije,
povjerenstva ili druga radna tijela Općinskog
poglavarstva.
Aktom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se
sastav radnog tijela, broj članova, te područje i način
rada tijela Općinskog poglavarstva.

Članak 14.
Radna tijela rade na sjednicama.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu,
predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja
sjednicom, te potpisuje zaključke i druge akte koje
donosi radno tijelo.
Radno tijelo može održati sjednicu ako je
sjednici nazočna većina članova radnog tijela.
Radno tijelo odluke iz svog djelokruga
donosi javnim glasovanjem ako je sjednici nazočna
većina svih članova radnog tijela.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Članak 15.
Članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu
za svoj rad u tim tijelima.
Visina i način ostvarivanja naknade za rad
članova radnih tijela uređuje se posebnim aktom
Općinskog poglavarstva.

Općinsko poglavarstvo donosi opće akte za
izvršavanje odluka i drugih općih akata Općinskog
vijeća, te pojedinačne akte u izvršavanju pojedinih
prava i obveza.
Općinsko poglavarstvo donosi sljedeće opće
akte:
odluke, pravilnike, naredbe, naputke,
zaključke, programe, planove i druge akte iz
svog samoupravnog djelokruga sukladno
zakonu, Statutu općine, općim aktima
Općinskog vijeća ili posebnim propisima.
Pojedinačni akti Općinskog poglavarstva
jesu odluke, zaključci, rješenja i drugi akti koji
rješavaju o pravima i obvezama fizičkih i pravnih
osoba.
Članak 17.
Akte koje donosi Općinsko poglavarstvo
potpisuje predsjednik Općinskog poglavarstva.
Ovjera akata vrši se pečatom Općinskog
poglavarstva.
Opći akti koje donosi Općinsko
poglavarstvo objavljuju se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije»

VI.

NAČIN RADA OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA
1. Sazivanje sjednica
Članak 18.

Općinsko Poglavarstvo radi na sjednicama.
Predsjednik Općinskog poglavarstva saziva
sjednicu Općinskog poglavarstva, predlaže njen
dnevni red i predsjedava sjednici Općinskog
poglavarstva.

Članak 19.
Sjednica Općinskog poglavarstva saziva se
pisanim pozivom, ali u iznimno hitnim slučajevima i
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na drugi način (telefonom, telegramom, telefaksom
ili elektroničkim putem).
Pisani poziv za sjednicu Općinskog
poglavarstva, s prijedlogom
dnevnog reda,
zapisnikom s prethodne sjednice i svim materijalima
nužnim za raspravu i odlučivanje na sjednici upućuje
se svim članovima Općinskog poglavarstva i
osobama koje odredi predsjednik Općinskog
poglavarstva, u pravilu, tri dana prije održavanje
sjednice Općinskog poglavarstva.
Član Općinskog poglavarstva koji ne može
biti nazočan sjednici, svoje mišljenje, primjedbe i
prijedloge o pitanjima koja su na dnevnom redu
sjednice može, do početka same sjednice, dostaviti u
pisanom obliku.

2.

Utvrđivanje dnevnog reda
Članak 20.

Prije utvrđivanja dnevnog reda sjednice
Općinskog poglavarstva prihvaća se zapisnik o radu
na prethodnoj sjednici.
Član Općinskog poglavarstva ima pravo
iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice
Općinskog poglavarstva.
O utemeljenosti primjedaba na zapisnik
odlučuje se bez raspravljanja o samoj primjedbi.
Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se
unijeti odgovarajuće izmjene u skladu s usvojenim
primjedbama.

Članak 21.
Dnevni red sjednice Općinskog poglavarstva
predlaže predsjednik Općinskog poglavarstva.
U prijedlog dnevnog reda predsjednik
Općinskog poglavarstva unosi sve predmete koje su
predložili za razmatranje i rješavanje određenog
pitanja na sjednici Općinskog poglavarstva, a
osobito ako su predlagatelji:
-

Općinsko vijeće,
načelnik,
zamjenici načelnika,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
predsjednici radnih tijela,
predsjednici mjesnih odbora,

-
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javne ustanove,
druge pravne osobe u vlasništvu općine,
grupe građana kao građanska inicijativa,
druge osobe u skladu sa Statutom općine,
Poslovnikom Općinskog vijeća, te u skladu
s ovim Poslovnikom.

Članak 22.
Dnevni red sjednice Općinskog poglavarstva
utvrđuje se na početku sjednice Općinskog
poglavarstva.
Prijedlog dnevnog reda može se mijenjati na
prijedlog načelnika ili na prijedlog pojedinog člana
Općinskog poglavarstva i to na način da se pojedini
predmeti iz predloženog dnevnog reda izostave ili da
se prijedlog dnevnog reda nadopuni novim
predmetima.
Predlagatelj izmjena ili dopuna dnevnog
reda dužan je svoj prijedlog obrazložiti.
Ako sjednici nije nazočan izvjestitelj
predmeta, Općinsko poglavarstvo može odlučiti da
se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda
sjednice Općinskog poglavarstva.

Članak 23.
Kod utvrđivanja dnevnog reda najprije se
glasuje o prijedlozima, a zatim o dnevnom redu u
cjelini.

3.

Tijek sjednice
Članak 24.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se
na raspravu o pojedinim predmetima redosljedom
kako je on utvrđen u dnevnom redu.
Iznimno, o istovrsnim predmetima i o
pojedinačnim aktima, može se odlučivati i bez
rasprave.
U tijeku sjednice može se izmijeniti
redoslijed razmatranja pojedinih predmeta, o čemu
se odlučuje bez rasprave.
U početku rasprave svaki se predmet, u
pravilu usmeno, obrazlaže.
Kada je predmet razmatran i na radnom
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tijelu, izvjestitelj radnog tijela iznijet će stavove
radnog tijela.

Članak 25.
Govornik na sjednici Općinskog
poglavarstva dužan je zatražiti da mu predsjednik
Općinskog poglavarstva odnosno predsjedatelj, u
skladu s odredbama ovog Poslovnika dodijeli riječ.
Govornik može govoriti samo o predmetu o
kojem se vodi rasprava na sjednici Općinskog
poglavarstva.
Predsjednik Općinskog poglavarstva,
odnosno predsjedatelj, u skladu s odredbama ovog
Poslovnika, brine se da govornik ne bude ometan, te
isto tako govornika može opomenuti ili prekinuti.

Članak 26.
Član Općinskog poglavarstva koji želi
govoriti o povredi odredaba ovog Poslovnika ili
utvrđenog dnevnog reda, ima pravo govoriti odmah
kada to zatraži.
Nakon iznijetog prigovora, predsjednik
Općinskog poglavarstva daje objašnjenje.
Ako član Općinskog poglavarstva nije
zadovoljan objašnjenjem, o prigovoru se odlučuje
bez rasprave na sjednici.

Broj: 10

govorom narušava red i odredbe Poslovnika.
Članu Općinskog poglavarstva će se oduzeti
riječ kad svojim govorom na sjednici narušava red i
odredbe Poslovnika, a već je na istoj sjednici bio dva
puta opomenut da se pridržava reda i odredaba
Poslovnika.

Članak 29.
Ako predsjednik Općinskog poglavarstva ne
može održati red na sjednici redovnim mjerama,
odredit će kratak prekid sjednice.
Ukoliko ni nakon kratkog prekida sjednice
nije moguće zbog nastalih okolnosti nastaviti s
radom sjednice, predsjednik Općinskog
poglavarstva odlučit će o prekidu rada sjednice i
nastavak odrediti za sljedeći radni dan ili neki drugi
dan s tim da odgoda ne može biti duža od sedam dana.
Poziv za nastavak sjednice saopćava
predsjednik Općinskog poglavarstva usmeno
nazočnim članovima Općinskog poglavarstva, a
onima koji nisu nazočni može saopćiti telefonom ili
na neki drugi prikladan način.

Članak 30.
Kada nema više prijavljenih govornika za
raspravu, predsjednik Općinskog poglavarstva
zaključuje raspravu, te daje riječ predlagatelju da se
očituje o podnijetim prijedlozima u toku rasprave.

Članak 27.
Red na sjednici Općinskog poglavarstva
osigurava predsjednik Općinskog poglavarstva.
Predsjednik Općinskog poglavarstva
osigurava da govornik ne bude ometan ili spriječen u
svom govoru.
Govornika može opomenuti i prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog poglavarstva.

Članak 28.
Za povredu reda na sjednici, predsjednik
Općinskog poglavarstva može člana Općinskog
poglavarstva opomenuti ili mu oduzeti riječ.
Opomena će se izreći članu Općinskog
poglavarstva koji na sjednici svojim ponašanjem ili

4.

Odlučivanje na sjednici
Članak 31.

Općinsko poglavarstvo odlučuje većinom
glasova svih članova.
Glasovanje na sjednici je javno.
Najprije se glasuje o prijedlozima odnosno
amandmanima iz rasprave ukoliko ih predlagatelj
akta ne prihvaća, a zatim o prijedlogu akta u cjelini.
O prijedlozima se glasuje onim redoslijedom
kako su i podnijeti.
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Broj: 10
Članak 32.

Članovi Općinskog poglavarstva glasuju za
prijedlog, protiv prijedloga ili se suzdržavaju od
glasovanja.
Javno se glasuje dizanjem ruke.
Nakon glasovanja predsjednik Općinskog
poglavarstva utvrđuje rezultat glasovanja i utvrđuje
da li je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili
odbijen.

5.

pojedini dijelovi sjednica Općinskog poglavarstva,
mogu se iznimno održati i bez nazočnosti javnosti,
ako to odluči predsjednik Općinskog poglavarstva.

Članak 36.
Radi točnog, pravodobnog i što potpunijeg
izvješćivanja javnosti o radu Općinskog
poglavarstva mogu se davati službena priopćenja o
radu Općinskog poglavarstva za sredstva javnog
priopćavanja.

Zapisnik sa sjednice Općinskog
poglavarstva
VIII.
Članak 33.

O radu na sjednici Općinskog poglavarstva
vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke i naznake o
radu na sjednici, o prijedlozima iznijetim na sjednici,
o provedenoj raspravi, te o usvojenim općim i drugim
aktima.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o
pojedinom predmetu o kojem se na sjednici
odlučivalo.
Sastavni su dio zapisnika i donijeti tekstovi
općih i drugih akata.

VII.
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JAVNOST RADA
Članak 34.

Rad Općinskog poglavarstva je javan.
O svome radu Općinsko poglavarstvo
izvješćuje javnost preko sredstava javnog
priopćavanja.
Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja
imaju pravo pratiti rad Općinskog poglavarstva.

OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH I
STRUČNIH POSLOVA ZA OPĆINSKO
POGLAVARSTVO
Članak 37.

Upravno-stručne poslove za Općinsko
poglavarstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel
općine Gornja Vrba.

Članak 38.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela na
temelju javnog natječaja imenuje Općinsko
poglavarstvo na način i po postupku propisanom
zakonom.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
može biti biran za člana Općinskog poglavarstva.
Pročelnik je za svoj rad odgovoran
općinskom načelniku i Općinskom poglavarstvu.
Općinsko poglavarstvo može razriješiti
pročelnika u skladu sa zakonom.

IX.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 35.
Članak 39.
Sjednice Općinskog poglavarstva u pravilu
su javne.
Predstavnicima javnih sredstava
priopćavanja daju se materijali o kojima raspravlja
Općinsko poglavarstvo.
Sjednice Općinskog poglavarstva, ili

Odredbe ovog Poslovnika u slučaju
nejasnoća ili nesporazuma tumači Općinsko
poglavarstvo ili radno tijelo koje imenuje i ovlasti
Općinsko poglavarstvo.
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Članak 40.

2.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

3.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 022-05/06-02/1
Ur.broj: 2178/28-03-06-1
Gornja Vrba, 12. travnja 2006. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Niko Pavić, inž.str., v.r.

4.
5.
6.

Broj: 10

Marica Rajkovača - član Općinskog
izbornog povjerenstva,
Marica Vrančić - član Općinskog izbornog
povjerenstva,
Ivka Krajinović - zamjenik predsjednika,
Darko Hrkač - zamjenik člana,
Lidija Resanović - zamjenik člana.

II.
Općinsko izborno povjerenstvo skrbi za
zakonitu pripremu i provođenje izbora za
članove vijeća mjesnih odbora, te obavlja i druge
poslove u skladu s Odlukom o izboru članova
vijeća mjesnih odbora i Zakonom.

III.
Rješenje
stupa
na
snagu
danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

28.

Na temelju članka 53. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 03/06.), te članka 15.
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 07/02.) i Odluke o izmjeni Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora, Klasa:01204/06/01/3, Urbroj:2178/28-02-06-1 od 28.
ožujka 2006. godine, Općinsko poglavarstvo
općine Gornja Vrba na 1. sjednici održanoj 12.
travnja 2006. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju
Općinskog izbornog povjerenstva

I.
Za provođenje izbora za vijeće mjesnih
odbora na području općine Gornja Vrba imenuje
se Općinsko izborno povjerenstvo u sastavu:
1.

Kornelija
Bilandžija - predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 022-05/06-02/3
Ur.broj: 2178/28-03-06-1
Gornja Vrba, 12. travnja 2006. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Niko Pavić, inž.str., v.r.
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Broj: 10
29.

II.

Na temelju članka 53. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 03/06.), Općinsko
poglavarstvo općine Gornja Vrba na 1. sjednici
održanoj 12. travnja 2006. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o visini naknade za članove Općinskog
izbornog povjerenstva i članove biračkih
odbora

I.
Ovim Zaključkom utvrđuje se visina
naknade za provođenje izbora za vijeća mjesnih
odbora na području općine Gornja Vrba kako
slijedi:
1.

2.
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Za
članove
Općinskog
izbornog
povjerenstva - 300,00 kn neto primitka po
članu
Za članove biračkih odbora - 150,00 kn
neto primitka po članu

Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 022-05/06-02/4
Ur.broj: 2178/28-03-06-1
Gornja Vrba, 12. travnja 2006. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Niko Pavić, inž.str., v.r.
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Broj: 10

OPĆINA GUNDINCI

4.

Na temelju članka 49. st. 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«NN» br. 33/01., 60/01. i 129/05.) i članka 46.
Statuta općine Gundinci («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 1/2006.), Općinsko
poglavarstvo općine Gundinci na 1. sjednici
održanoj 17. ožujka 2006. godine donijelo je
POSLOVNIK
o radu Općinskog poglavarstva
općine Gundinci

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Poslovnikom Općinskog
poglavarstva općine Gundinci (u daljnjem tekstu
Poslovnik) podrobnije se uređuje i propisuje:

I.
II.
1.
2.
3.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
VII.
VIII.

IX.

OPĆE ODREDBE
USTROJ OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Predsjednik Općinskog poglavarstva
Zamjenik predsjednika Općinskog
poglavarstva
Ostali članovi Općinskog poglavarstva
P R AVA I D U Ž N O S T I Č L A N A
OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
RADNA TIJELA OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
NAČIN RADA OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA
Sazivanje sjednica
Utvrđivanje dnevnog reda
Tijek sjednice
Odlučivanje na sjednici
Zapisnik sa sjednice Općinskog
poglavarstva
JAVNOST RADA
OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH I
STRUČNIH POSLOVA ZA OPĆINSKO
POGLAVARSTVO
ZAKLJUČNE ODREDBE
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Broj: 10
Članak 2.

Općinsko poglavarstvo za svoj rad
odgovorno je Općinskom vijeću i u odnosu prema
Općinskom vijeću općine Gundinci dužno je
postupati u skladu s odredbama Poslovnika
Općinskog vijeća općine Gundinci.

II.

USTROJ OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA

1.
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Predsjednik Općinskog poglavarstva
Članak 5.

Općinski načelnik po položaju je
predsjednik Općinskog poglavarstva, te kao nositelj
izvršne vlasti u općini, zastupa Općinsko
poglavarstvo i predsjedava sjednicama Općinskog
poglavarstva.
U obavljanju poslova i zadaća, općinski
načelnik, kao predsjednik Općinskog poglavarstva:

Članak 3.

-

Općinsko poglavarstvo broji 5 (pet) članova,
prema članku 42. Statuta općine Gundinci o čemu
odluku donosi Općinsko vijeće.
U sastav Općinskog poglavarstva po
položaju ulazi općinski načelnik kao predsjednik
Općinskog poglavarstva i zamjenik općinskog
načelnika kao zamjenik predsjednika Općinskog
poglavarstva.
Ostale članove Općinskog poglavarstva
predlaže općinski načelnik, a bira ih Općinsko vijeće
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća na
način i po postupku utvrđenim zakonom, ovim
Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

-

-

-

saziva sjednice Općinskog poglavarstva i
predlaže dnevni red,
predsjedava sjednicama Općinskog
poglavarstva,
brine se o primjeni i poštivanju odredaba
ovog Poslovnika na sjednicama Općinskog
poglavarstva,
potpisuje sve akte Općinskog poglavarstva,
provodi akte Općinskog vijeća, odnosno
osigurava i nadzire izvršavanje akata
Općinskog vijeća općine Gundinci,
usklađuje rad Općinskog poglavarstva i
njegovih radnih tijela,
obavlja i druge poslove propisane zakonom,
Statutom općine i ovim Poslovnikom.

Općinsko poglavarstvo:

Predsjednik Općinskog poglavarstva je
odgovoran za ustavnost i zakonitost akata, te rada i
djelovanja Općinskog poglavarstva i općinskih
upravnih tijela, odjela i službi.

1.
2.

2.

Članak 4.

3.

4.

5.

priprema prijedloge općih akata,
izvršava ili osigurava izvršavanje općih
akata Općinskog vijeća,
usmjerava djelovanje upravnih tijela u
obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga, te nadzire njihov rad,
upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu općine kao i
njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa
zakonom i Statutom,
obavlja i druge poslove, utvrđene zakonom,
Statutom i drugim aktima Općinskog vijeća.

Članovi Općinskog poglavarstva nemaju
pravo odlučivanja o pitanjima iz stavka 1. točke 4.
ovog članka kada su osobno ili preko članova uže
obitelji zainteresirana strana.

Zamjenik predsjednika Općinskog
poglavarstva
Članak 6.

Zamjenik općinskog načelnika po položaju
je zamjenik predsjednika Općinskog poglavarstva.
Predsjednik Općinskog poglavarstva može
obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga
povjeriti
svojem zamjeniku. Pri obavljanju
povjerenih poslova zamjenik predsjednika
Općinskog poglavarstva je dužan pridržavati se
uputa predsjednika Općinskog poglavarstva.
Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga
zamjeniku, ne prestaje odgovornost predsjednika
Općinskog poglavarstva za njihovo obavljanje.
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Ostali članovi Općinskog poglavarstva
Članak 7.

Ostale članove Općinskog poglavarstva
predlaže općinski načelnik, a bira ih Općinsko vijeće
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća na
način i po postupku utvrđenim zakonom, Statutom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.

Broj: 10
Članak 11.

Članovi Općinskog poglavarstva, za svoj rad
u Općinskom poglavarstvu imaju pravo na naknadu
troškova, odnosno pravo na naknadu izgubljene
zarade.
Visinu i način ostvarivanja naknade
određuje Općinsko vijeće posebnom odlukom.

Članak 12.
Članak 8.
Pojedinim članovima Općinskog
poglavarstva, Općinsko poglavarstvo može odrediti
stalne ili povremene zadaće iz samoupravnog
djelokruga, u skladu sa Statutom općine Gundinci.

III.

Član Općinskog poglavarstva pri obavljanju
privatnih poslova, gospodarskih i drugih aktivnosti i
djelatnosti, bilo za sebe ili svog poslodavca, ne smije
se koristiti položajem člana Općinskog poglavarstva
općine Gundinci, niti naglašavati ili isticati svoju
dužnost.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA
OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Članak 9.

Članovi Općinskog poglavarstva imaju
pravo i dužnost biti nazočni na sjednicama
Općinskog poglavarstva, raspravljati o svim
pitanjima koja su na dnevnom redu pojedine
sjednice, odlučivati o tim pitanjima, predlagati
donošenje općih i drugih akata, te raspravljati o
drugim pitanjima iz djelokruga Općinskog
poglavarstva.
Članovi Općinskog poglavarstva imaju
pravo sudjelovati u radu radnih tijela Općinskog
poglavarstva i u slučajevima kad nisu članovi radnih
tijela, bez prava odlučivanja.

Članak 10.
Članovima Općinskog poglavarstva
dostavljaju se materijali koji su na dnevnom redu
sjednice Općinskog poglavarstva.
Član Općinskog poglavarstva ima pravo
tražiti podatke i druge obavijesti od upravnih tijela,
odjela i službi općine, koji su mu potrebni u
obavljanju poslova i zadaća kao člana Općinskog
poglavarstva.

Članak 13.
O spriječenosti nazočnosti sjednici
Općinskog poglavarstva, član Općinskog
poglavarstva dužan je izvijestiti predsjednika
Općinskog poglavarstva.

IV.

RADNA TIJELA OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA
Članak 14.

Općinsko poglavarstvo osniva radna tijela
radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja
prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima i radi
praćenja stanja u pojedinim područjima, odnosno za
pripremu određenog materijala iz djelokruga rada i
djelovanja Općinskog poglavarstva općine
Gundinci.

Članak 15.
Radna tijela mogu biti stalna i povremena.
Radna tijela su odbori, komisije,
povjerenstva ili druga radna tijela Općinskog
poglavarstva.
Aktom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se
sastav radnog tijela, broj članova, te područje i način
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rada tijela Općinskog poglavarstva.

Članak 16.
Radna tijela rade na sjednicama.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu,
predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja
sjednicom, te potpisuje zaključke i druge akte koje
donosi radno tijelo.
Radno tijelo može održati sjednicu ako je
sjednici nazočna većina članova radnog tijela.
Radno tijelo odluke iz svog djelokruga
donosi javnim glasovanjem ako je sjednici nazočna
većina svih članova radnog tijela.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.
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Članak 19.

Akte koje donosi Općinsko poglavarstvo
potpisuje predsjednik Općinskog poglavarstva.
Ovjera akata vrši se pečatom Općinskog
poglavarstva.
Opći akti koje donosi Općinsko
poglavarstvo objavljuju se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije»

VI.

NAČIN RADA OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA

1.

Sazivanje sjednica
Članak 20.

Članak 17.
Članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu
za svoj rad u tim tijelima.
Visina i način ostvarivanja naknade za rad
članova radnih tijela uređuje se posebnim aktom
Općinskog poglavarstva.

Općinsko poglavarstvo radi na sjednicama.
Predsjednik Općinskog poglavarstva saziva
sjednicu Općinskog poglavarstva, predlaže njen
dnevni red i predsjedava sjednici Općinskog
poglavarstva.

Članak 21.
V.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Članak 18.

Općinsko poglavarstvo donosi opće akte za
izvršavanje odluka i drugih općih akata Općinskog
vijeća, te pojedinačne akte u izvršavanju pojedinih
prava i obveza.
Općinsko poglavarstvo donosi sljedeće opće
akte:
-

odluke, pravilnike, naredbe, naputke,
zaključke, programe, planove i druge akte iz
svog samoupravnog djelokruga sukladno
zakonu, Statutu općine, općim aktima
Općinskog vijeća ili posebnim propisima.

Pojedinačni akti Općinskog poglavarstva
jesu odluke, zaključci, rješenja i drugi akti koji
rješavaju o pravima i obvezama fizičkih i pravnih
osoba.

Sjednica Općinskog poglavarstva saziva se
pisanim pozivom, ali u iznimno hitnim slučajevima i
na drugi način (telefonom, telegramom, telefaksom
ili elektroničkim putem).
Pisani poziv za sjednicu Općinskog
poglavarstva, s prijedlogom
dnevnog reda,
zapisnikom s prethodne sjednice i svim materijalima
nužnim za raspravu i odlučivanje na sjednici upućuje
se svim članovima Općinskog poglavarstva i
osobama koje odredi predsjednik Općinskog
poglavarstva, u pravilu, tri dana prije održavanje
sjednice Općinskog poglavarstva.
Član Općinskog poglavarstva koji ne može
biti nazočan sjednici, svoje mišljenje, primjedbe i
prijedloge o pitanjima koja su na dnevnom redu
sjednice može, do početka same sjednice, dostaviti u
pisanom obliku.
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2.

Utvrđivanje dnevnog reda
Članak 22.

Prije utvrđivanja dnevnog reda sjednice
Općinskog poglavarstva prihvaća se zapisnik o radu
na prethodnoj sjednici.
Član Općinskog poglavarstva ima pravo
iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice
Općinskog poglavarstva.
O utemeljenosti primjedaba na zapisnik
odlučuje se bez raspravljanja o samoj primjedbi.
Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se
unijeti odgovarajuće izmjene u skladu s usvojenim
primjedbama.

Broj: 10

predmeti iz predloženog dnevnog reda izostave ili da
se prijedlog dnevnog reda nadopuni novim
predmetima.
Predlagatelj izmjena ili dopuna dnevnog
reda dužan je svoj prijedlog obrazložiti.
Ako sjednici nije nazočan izvjestitelj
predmeta, Općinsko poglavarstvo može odlučiti da
se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda
sjednice Općinskog poglavarstva.

Članak 25.
Kod utvrđivanja dnevnog reda najprije se
glasuje o prijedlozima, a zatim o dnevnom redu u
cjelini.

Članak 23.
3.
Dnevni red sjednice Općinskog
poglavarstva predlaže predsjednik Općinskog
poglavarstva.
U prijedlog dnevnog reda predsjednik
Općinskog poglavarstva unosi sve predmete koje su
predložili za razmatranje i rješavanje određenog
pitanja na sjednici Općinskog poglavarstva, a
osobito ako su predlagatelji:
-

Općinsko vijeće,
načelnik,
zamjenik načelnika,
ostali članovi Općinskog poglavarstva,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
predsjednici radnih tijela,
javne ustanove,
druge pravne osobe u vlasništvu općine,
grupe građana kao građanska inicijativa,
druge osobe u skladu sa Statutom općine,
Poslovnikom Općinskog vijeća, te u skladu
s ovim Poslovnikom.

Članak 24.
Dnevni red sjednice Općinskog
poglavarstva utvrđuje se na početku sjednice
Općinskog poglavarstva.
Prijedlog dnevnog reda može se mijenjati na
prijedlog načelnika ili na prijedlog pojedinog člana
Općinskog poglavarstva i to na način da se pojedini

Tijek sjednice
Članak 26.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se
na raspravu o pojedinim predmetima redoslijedom
kako je on utvrđen u dnevnom redu.
Iznimno, o istovrsnim predmetima i o
pojedinačnim aktima, može se odlučivati i bez
rasprave.
U tijeku sjednice može se izmijeniti
redoslijed razmatranja pojedinih predmeta, o čemu
se odlučuje bez rasprave.
U početku rasprave svaki se predmet u
pravilu usmeno, obrazlaže.
Kada je predmet razmatran i na radnom
tijelu, izvjestitelj radnog tijela iznijet će stavove
radnog tijela.

Članak 27.
Govornik na sjednici Općinskog
poglavarstva dužan je zatražiti da mu predsjednik
Općinskog poglavarstva odnosno predsjedatelj, u
skladu s odredbama ovog Poslovnika dodijeli riječ.
Govornik može govoriti samo o predmetu o
kojem se vodi rasprava na sjednici Općinskog
poglavarstva.
Predsjednik Općinskog poglavarstva,
odnosno predsjedatelj, u skladu s odredbama ovog
Poslovnika, brine se da govornik ne bude ometan, te
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isto tako govornika može opomenuti ili prekinuti.

Članak 28.
Član Općinskog poglavarstva koji želi
govoriti o povredi odredaba ovog Poslovnika ili
utvrđenog dnevnog reda, ima pravo govoriti odmah
kada to zatraži.
Nakon iznijetog prigovora, predsjednik
Općinskog poglavarstva daje objašnjenje.
Ako član Općinskog poglavarstva nije
zadovoljan objašnjenjem, o prigovoru se odlučuje
bez rasprave na sjednici.
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poglavarstva odlučit će o prekidu rada sjednice i
nastavak odrediti za sljedeći radni dan ili neki drugi
dan s tim da odgoda ne može biti duža od sedam dana.
Poziv za nastavak sjednice saopćava
predsjednik Općinskog poglavarstva usmeno
nazočnim članovima Općinskog poglavarstva, a
onima koji nisu nazočni može saopćiti telefonom ili
na neki drugi prikladan način.

Članak 32.
Kada nema više prijavljenih govornika za
raspravu, predsjednik Općinskog poglavarstva
zaključuje raspravu, te daje riječ predlagatelju da se
očituje o podnijetim prijedlozima u toku rasprave.

Članak 29.
Red na sjednici Općinskog poglavarstva
osigurava predsjednik Općinskog poglavarstva.
Predsjednik Općinskog poglavarstva
osigurava da govornik ne bude ometan ili spriječen u
svom govoru.
Govornika može opomenuti i prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog poglavarstva.

Članak 30.
Za povredu reda na sjednici, predsjednik
Općinskog poglavarstva može člana Općinskog
poglavarstva opomenuti ili mu oduzeti riječ.
Opomena će se izreći članu Općinskog
poglavarstva koji na sjednici svojim ponašanjem ili
govorom narušava red i odredbe Poslovnika.
Članu Općinskog poglavarstva će se oduzeti
riječ kad svojim govorom na sjednici narušava red i
odredbe Poslovnika, a već je na istoj sjednici bio dva
puta opomenut da se pridržava reda i odredaba
Poslovnika.

4.

Odlučivanje na sjednici
Članak 33.

Općinsko poglavarstvo odlučuje većinom
glasova svih članova.
Glasovanje na sjednici je javno.
Najprije se glasuje o prijedlozima, odnosno
amandmanima iz rasprave ukoliko ih predlagatelj
akta ne prihvaća, a zatim o prijedlogu akta u cjelini.
O prijedlozima se glasuje onim redoslijedom
kako su i podnijeti.

Članak 34.
Članovi Općinskog poglavarstva glasuju za
prijedlog, protiv prijedloga ili se suzdržavaju od
glasovanja.
Javno se glasuje dizanjem ruke.
Nakon glasovanja predsjednik Općinskog
poglavarstva utvrđuje rezultat glasovanja i utvrđuje
da li je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili
odbijen.

Članak 31.
Ako predsjednik Općinskog poglavarstva ne
može održati red na sjednici redovnim mjerama,
odredit će kratak prekid sjednice.
Ukoliko ni nakon kratkog prekida sjednice
nije moguće zbog nastalih okolnosti nastaviti s
radom sjednice, predsjednik Općinskog

5.

Zapisnik sa sjednice Općinskog
poglavarstva
Članak 35.
O radu na sjednici Općinskog poglavarstva
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vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke i naznake o
radu na sjednici, o prijedlozima iznijetim na sjednici,
o provedenoj raspravi, te o usvojenim općim i drugim
aktima.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o
pojedinom predmetu o kojem se na sjednici
odlučivalo.
Sastavni su dio zapisnika i donijeti tekstovi
općih i drugih akata.

VIII.

Broj: 10

OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH I
STRUČNIH POSLOVA ZA OPĆINSKO
POGLAVARSTVO
Članak 39.

Upravno-stručne poslove za Općinsko
poglavarstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel
općine Gundinci.

Članak 40.
VII.

JAVNOST RADA
Članak 36.

Rad Općinskog poglavarstva je javan.
O svome radu Općinsko poglavarstvo
izvješćuje javnost preko sredstava javnog
priopćavanja.
Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja
imaju pravo pratiti rad Općinskog poglavarstva.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
imenuje Općinsko poglavarstvo na način i postupku
propisanom zakonom.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
može biti biran za člana Općinskog poglavarstva.

IX.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 37.

Članak 41.

Sjednice Općinskog poglavarstva u pravilu
su javne.
Predstavnicima javnih sredstava
priopćavanja daju se materijali o kojima raspravlja
Općinsko poglavarstvo.
Sjednice Općinskog poglavarstva, ili
pojedini dijelovi sjednica Općinskog poglavarstva,
mogu se iznimno održati i bez nazočnosti javnosti,
ako to odluči predsjednik Općinskog poglavarstva.

Odredbe ovog Poslovnika u slučaju
nejasnoća ili nesporazuma tumači Općinsko
poglavarstvo ili radno tijelo koje imenuje i ovlasti
Općinsko poglavarstvo.

Članak 42.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».

Članak 38.
Radi točnog, pravodobnog i što potpunijeg
izvješćivanja javnosti o radu Općinskog
poglavarstva mogu se davati službena priopćenja o
radu Općinskog poglavarstva za sredstva javnog
priopćavanja.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 022-01/06-01/1
Ur.broj: 2178/05-03/06-3
Gundinci, 17. ožujka 2006.g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Mato Kokanović,prof., v.r.
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5.

6.

Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jednica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05. - pročišćeni tekst) i članka 6. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Gundinci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 1/2006),
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 9.
sjednici održanoj 10. ožujka 2006. godine,
donijelo je

Na temelju članka 35. Statuta općine
Gundinci i članka 26. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Gundinci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
1/2006),
Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 10.
ožujka 2006. godine, donijelo je
RJEŠENJE

ZAKLJUČAK

o razrješenju člana
Odbora za izbor i imenovanja

o početku obnašanja dužnosti
člana Općinskog vijeća općine Gundinci

I

I
Mato Mihić, Gundinci, S. Radića 92 Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) započinje
obnašati dužnost člana Općinskog vijeća općine
Gundinci sa 10. 3. 2006. godine, umjesto Stjepana
Kokanovića, koji je podnio ostavku.

Stjepan Kokanović iz Gundinaca, S.
Radića 30, razrješuje se dužnosti člana Odbora za
izbor i imenovanja, sa 10. 3. 2006. g., zbog
prestanka dužnosti člana Općinskog vijeća.

II
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

II
Ovaj
"Službenom
županije".

Zaključak objavit će se u
vjesniku
Brodsko-posavske

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-4
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Kokanović,prof., v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-5
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Kokanović,prof., v.r.
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7.

8.

Na temelju članka 35. Statuta općine
Gundinci i članka 26. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Gundinci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
1/2006),
Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 10.
ožujka 2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 33. točke 3. Statuta
općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 1/2006.) i podnesene
ostavke Mate Kokanovića za obnašanje dužnosti
predsjednika Općinskog vijeća koji ujedno
obnaša i dužnost općinskog načelnika, Općinsko
vijeće općine Gundinci na svojoj 9. sjednici
održanoj 10. ožujka 2006. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru člana u
Odbor za izbor i imenovanja

I
Mato Mihić iz Gundinaca, S. Radića 92,
imenuje se za člana Odbora za izbor i
imenovanja, sa 10. 3. 2006. g.

RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća
koji ujedno obnaša i dužnost
općinskog načelnika

I

II

Mato Kokanović,prof., razrješuje se
dužnosti predsjednika Općinskog vijeća općine
Gundinci na vlastiti zahtjev, sa 10. 3. 2006.g.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

II

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-6
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Kokanović,prof., v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-7
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.
Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Josip Mihić,v.r.
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9.

10.

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" br. 33/01, 60/01. i 129/05.) i članka 29.
stavka 2. Statuta općine Gundinci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 1/2006.),
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 9.
sjednici održanoj 10. ožujka 2006. godine,
donijelo je

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01, 60/01. i 129/05.) i članka 36. stavka 1.
Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
1/2006.),
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 9.
sjednici održanoj 10. ožujka 2006. godine,
donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika
Općinskog vijeća
općine Gundinci

o izboru općinskog načelnika
I

I

Mato Kokanović, prof., iz Gundinaca, M.
Gupca 7, izabire se za načelnika općine
Gundinci, sa 10. 3. 2006. g.

Ilija Knežević iz Gundinaca, M. Gupca
109, izabire se za predsjednika Općinskog vijeća
općine Gundinci sa 10.3. 2006.

II
Svoju dužnost općinski načelnik ne
obnaša profesionalno, te će mu sukladno čl. 38.
stav. 2. Statuta općine Gundinci, Općinsko vijeće
odlukom odrediti pravo na naknadu.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-8
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.

III
Obnašanje dužnosti iz čl. 2. ovog
Rješenja počinje s danom 11. ožujka 2006.
godine.
IV

Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Josip Mihić,v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-9
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.
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11.

12.

Na temelju članka 35. Statuta općine
Gundinci i čl. 26. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 1/2006.), Općinsko vijeće
općine Gundinci na svojoj 9. sjednici održanoj
10. ožujka 2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 35. Statuta općine
Gundinci i čl. 26. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 1/2006.), Općinsko vijeće
općine Gundinci na svojoj 9. sjednici održanoj
10. ožujka 2006. godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o razrješenju člana
Odbora za izbor i imenovanja

o izboru člana
Odbora za izbor i imenovanja

I

I

Mato Kokanović,prof., iz Gundinaca, M.
Gupca 7, razrješuje s e dužnosti člana Odbora za
izbor i imenovanje s danom 10. 3. 2006. godine.

Ivan
Kokanović,
iz
Gundinaca,
Zagrebačka 63, izabire s e za člana Odbora za
izbor i imenovanje sa 10. 3. 2006. g.

II

II

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-11
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-13
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.
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13.

14.

Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jednica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05 - pročišćeni tekst) i članka 6. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Gundinci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 1/2006.),
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 9.
sjednici održanoj 10. ožujka 2006. godine,
donijelo je

Na temelju članka 33. točke 3. Statuta
općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 1/2006.) i podnesene
ostavke Josipa Mihića za obnašanje dužnosti
potpredsjednika Općinskog vijeća koji ujedno
obnaša i dužnost zamjenika općinskog načelnika,
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 9.
sjednici održanoj 10. ožujka 2006. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK

RJEŠENJE

o početku obnašanja dužnosti
člana Općinskog vijeća općine Gundinci

o razrješenju potpredsjednika Općinskog
vijeća koji ujedno obnaša i dužnost
zamjenika općinskog načelnika

I
I
Ivan Kokanović, Gundinci, Zagrebačka
63 - Hrvatska narodna stranka (HNS) započinje
obnašati dužnost člana Općinskog vijeća općine
Gundinci sa 10. 3. 2006. godine, umjesto Mate
Kokanovića, koji je dao ostavku na dužnost
člana Općinskog vijeća.

Josip Mihić, razrješuje se dužnosti
potpredsjednika
Općinskog
vijeća
općine
Gundinci na vlastiti zahtjev, sa 10. 3. 2006.
godine.

II
II.
Ovaj
"Službenom
županije".

Zaključak objavit će se u
vjesniku
Brodsko-posavske

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-12
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-14
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.
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15.

16.

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" br. 33/01, 60/01. i 129/05.) i članka 29.
stavka 2. Statuta općine Gundinci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 1/2006.),
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 9.
sjednici održanoj 10. ožujka 2006. godine,
donijelo je

Na temelju članka 40. stavka 1. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" br. 33/01, 60/01. i 129/05.) i članka 36.
stavka 1. Statuta općine Gundinci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 1/2006.),
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 9.
sjednici održanoj 10. ožujka 2006. godine,
donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Gundinci

o izboru zamjenika načelnika

I
I
Ivan
Kokanović
iz
Gundinaca,
Zagrebačka 63, izabire se za potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Gundinci sa 10. 3. 2006.
godine.

Josip Mihić iz Gundinaca, Zagrebačka
41, izabire se za zamjenika načelnika općine
Gundinci, sa 10. 3. 2006. godine.

II
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-15
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-16
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.
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17.

18.

Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05 - pročišćeni tekst) i članka 6. Poslovnika
općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 01/2006.), Općinsko vijeće
općine Gundinci na svojoj 9. sjednici održanoj
10. ožujka 2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 42. Statuta općine
Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 1/2006.), Općinsko vijeće općine
Gundinci na svojoj 9. sjednici održanoj 10.
ožujka 2006. godine, donijelo je
RJEŠENJE

ZAKLJUČAK

o izboru članova Općinskog poglavarstva
općine Gundinci

o početku obnašanja dužnosti člana
Općinskog vijeća općine Gundinci

I

I
Darko Marković, Gundinci, Sajmišna 11 Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) započinje
obnašati dužnost člana Općinskog vijeća općine
Gundinci sa 10. 3. 2006. godine, umjesto Josipa
Mihića, koji je podnio ostavku.

Za
biraju se:
1.

2.

3.
II
4.
Ovaj
"Službenom
županije".

Zaključak objavit će se u
vjesniku
Brodsko-posavske

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-18
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

5.

članove

Općinskog

poglavarstva

Mato Kokanović,prof., načelnik općine
koji
je
po
položaju
predsjednik
Općinskog poglavarstva
Josip Mihić, zamjenik načelnika koji je
po položaju zamjenik predsjednika
Općinskog poglavarstva,
Marijan Kadić, izabire se za člana
Općinskog poglavarstva,
Antun Vesinger, izabire se za člana
Općinskog poglavarstva,
Jelka Pušeljić, izabire s e za člana
Općinskog poglavarstva.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-19
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.
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Protiv Odluke o poništenju natječaja nije
dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01, 60/01. i 129/05.) i članka 34. točke 7.
Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
1/2006.),
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 9.
sjednici održanoj 10. ožujka 2006. godine,
donijelo je

II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

ODLUKU
o poništenju natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu općine Gundinci

I
Poništava se natječaj za prodaju
nekretnina u vlasništvu općine Gundinci
objavljen u "Posavskoj Hrvatskoj" 27. siječnja
2006. godine.

Klasa: 021-01/06-01/3
Ur.broj: 2178/05-02/06-7
Gundinci, 10. ožujka 2006.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.
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OPĆINA KLAKAR

26.

navedenom razdoblju iznosili su 2.163.778 kn.
III

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu
(«NN» 96/03) Općinsko vijeće općine Klakar na 11.
sjednici održanoj 30. svibnja 2006. godine donijelo
je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Klakar
za razdoblje od 1. siječnja 31. prosinca 2005. g.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda i primitaka :
Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci
Višak prihoda i primitaka

2.306.133 kn
2.163.778 kn
142.355 kn

IV
OPĆI DIO
I

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na
dan 1. 1. 2005. godine bilo je 55.916 kn, a na dan
31.12.2005. iznosilo je 16.946 kn.

U Proračunu općine Klakar u razdoblju od
1. 1. - 31. 12. 2005. godine ostvareno je 2.306.133 kn
prihoda.

V

II

Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2005.g. u iznosu od 3.000 kn nije se koristila.

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u
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VI

Općina Klakar nije primala niti davala
zajmove.
VII

Broj: 10

2005.g. sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i
posebnim namjenama.

X
Nenaplaćena potraživanja na dan 31.
prosinca 2005. godine iznose 335.511 kn.

VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.
prosinca 2005.g. u iznosu od 368.516 kn odnosi se na
nepodmirene obveze prema dobavljačima, obveze za
zaposlene, obveze za jamčevine i ogrjev.

Godišnji obračun Proračuna općine Klakar
zajedno s Usporednim pregledom planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit
će objavljen u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 400-05/06-01/1
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 30. svibnja 2006.

POSEBNI DIO
IX
Posebni dio godišnjeg izvještaja općine
Klakar za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stipo Martić, v.r.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE KLAKAR ZA RAZDOBLJE
OD 1. 1. 2005. DO 31. 12. 2005. PRIHODI I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Broj: 10
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Broj: 10
»SLUŽBENI VJESNIK«
Strana: 1153

Strana: 1154

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 10

II POSEBNI DIO

Broj: 10

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1155

Strana: 1156

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 10

Broj: 10

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1157

Strana: 1158

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 10

Broj: 10

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1159

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1160

Broj: 10

OPĆINA
NOVA KAPELA

4.

5.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01.), članka 58. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.), Vijeće mjesnog
odbora Batrina na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj 16. svibnja 2006. godine,
donijelo je

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01.), članka 58. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.), Vijeće mjesnog
odbora Donji Lipovac na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj 14. svibnja 2006. godine,
donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Batrina

o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Donji Lipovac

I

I

Željka Kovačića izabire se za predsjednika
Vijeća mjesnog odbora Batrina.

Matu
Pejakovića izabire
se
za
predsjednika Vijeća mjesnog odbora Donji
Lipovac.
Ivana
Rosandića izabire se za
potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Donji
Lipovac.

Damira
Ocvireka
izabire se za
potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Batrina.
II

II

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".

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE NOVA KAPELA

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE NOVA KAPELA

Klasa : 021-05/06-01/01
Urbroj: 2178/20-04-06Nova Kapela, 16. svibnja 2006.
Općinski načelnik
Milan Starčević, v.r.

Klasa : 021-05/06-01/01
Urbroj: 2178/20-04-06Nova Kapela, 14. svibnja 2006.
Općinski načelnik
Milan Starčević, v.r.
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6.

7.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01.), članka 58. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.), Vijeće mjesnog
odbora Dragovci na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj 16. svibnja 2006. godine,
donijelo je

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01.), članka 58. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.), Vijeće mjesnog
odbora Gornji Lipovac
na svojoj 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 14. svibnja
2006. godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Dragovci

o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Gornji Lipovac

I

I

Franju
Crnkovića
izabire
se
za
predsjednika Vijeća mjesnog odbora Dragovci.

Tomislava Ergovića izabire se za
predsjednika Vijeća mjesnog odbora Gornji
Lipovac.

Ivicu
Kaurinovića izabire se za
potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Dragovci.

Matu Đurića izabire se za potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Gornji Lipovac.

II
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 021-05/06-01/01
Urbroj: 2178/20-04-06Nova Kapela, 16. svibnja 2006.
Općinski načelnik
Milan Starčević, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 021-05/06-01/01
Urbroj: 2178/20-04-06Nova Kapela, 14. svibnja 2006.
Općinski načelnik
Milan Starčević, v.r.
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8.

9.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01.), članka 58. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.), Vijeće mjesnog
odbora Nova Kapela na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj 16. svibnja 2006. godine,
donijelo je

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01.), članka 58. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.), Vijeće mjesnog
odbora Seoce na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 18. svibnja 2006. godine, donijelo je
RJEŠENJE

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Nova Kapela

o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Seoce
I

I
Branko Brkić izabire se za predsjednika
Vijeća mjesnog odbora Nova Kapela.
Dražen
Novak
izabire se
za
potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Nova
Kapela.

Dražena
Pišonića
izabire
se
predsjednika Vijeća mjesnog odbora Seoce.

za

Ivana Čurčića izabire se za potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Seoce.
II

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 021-05/06-01/01
Urbroj: 2178/20-04-06Nova Kapela, 16. svibnja 2006.
Općinski načelnik
Milan Starčević, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 021-05/06-01/01
Urbroj: 2178/20-04-06Nova Kapela 18. svibnja 2006.
Općinski načelnik
Milan Starčević, v.r.
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10.

11.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01.), članka 58. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.), Vijeće mjesnog
odbora Magić Mala na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj 17. svibnja 2006. godine,
donijelo je

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01.), članka 58. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.), Vijeće mjesnog
odbora
Srednji
Lipovac
na
svojoj
1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 30. svibnja
2006. godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Magić Mala

o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Srednji Lipovac

I

I

Dragu
Klobučara
izabire
se
za
predsjednika Vijeća mjesnog odbora Magić Mala.

Josipa Benića izabire se za predsjednika
Vijeća mjesnog odbora Srednji Lipovac.

Stjepana
Ljubičića
izabire se za
potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Magić
Mala.

Stjepana
Didovića
izabire se za
potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Srednji
Lipovac.

II

II

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".

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE NOVA KAPELA

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE NOVA KAPELA

Klasa : 021-05/06-01/01
Urbroj: 2178/20-04-06Nova Kapela, 17. svibnja 2006.
Općinski načelnik
Milan Starčević, v.r.

Klasa : 021-05/06-01/01
Urbroj: 2178/20-04-06Nova Kapela, 30. svibnja 2006.
Općinski načelnik
Milan Starčević, v.r.
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12.

13.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01.), članka 58. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.), Vijeće mjesnog
odbora Pavlovci na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj 14. svibnja 2006. godine,
donijelo je

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01.), članka 58. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.), Vijeće mjesnog
odbora Bili Brig na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj 23. svibnja 2006. godine,
donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Pavlovci

o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Bili Brig

I

I

Branka
Petričevića
izabire
se
predsjednika Vijeća mjesnog odbora Pavlovci.

za

Daria Čuturića izabire se za predsjednika
Vijeća mjesnog odbora Bili Brig.

Stjepana
Pavera
izabire se za
potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Pavlovci.

Josipa Štivića izabire se za potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Bili Brig.

II

II

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".

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE NOVA KAPELA

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE NOVA KAPELA

Klasa : 021-05/06-01/01
Urbroj: 2178/20-04-06Nova Kapela, 14. svibnja 2006.
Općinski načelnik
Milan Starčević, v.r.

Klasa : 021-05/06-01/01
Urbroj: 2178/20-04-06Nova Kapela, 23. svibnja 2006.
Općinski načelnik
Milan Starčević, v.r.
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14.

15.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01.), članka 58. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.), Vijeće mjesnog
odbora Stara Kapela na svojoj 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj 13. svibnja 2006. godine,
donijelo je

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01.), članka 58. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.), Vijeće mjesnog
odbora Siče na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj 18. svibnja 2006. godine, donijelo je
RJEŠENJE

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Stara Kapela

o izboru predsjednika i potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Siče
I

I
Dražena
Milkovića
izabire
se
za
predsjednika Vijeća mjesnog odbora Stara Kapela.
Damira
Staklarevića
izabire se za
potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Stara
Kapela.

Miroslava
Čupića
izabire
se
predsjednika Vijeća mjesnog odbora Siče.

za

Antuna
Vr a k i ć a i z a b i r e s e z a
potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Siče.
II

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 021-05/06-01/01
Urbroj: 2178/20-04-06Nova Kapela, 13. svibnja 2006.
Općinski načelnik
Milan Starčević, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 021-05/06-01/01
Urbroj: 2178/20-04-06Nova Kapela, 18. svibnja 2006.
Općinski načelnik
Milan Starčević, v.r.

Strana: 1166

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 10

OPĆINA PODCRKAVLJE

18.

PLAN
nabave za 2006. godinu

Na temelju članka 14. točke 1. Zakona o
javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01.,
197/03. i 92/05.) i članka 43. Statuta općine
Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 22/05.) i članka 4. Poslovnika
Općinskog poglavarstva ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 4/06), Općinsko
poglavarstvo općine Podcrkavlje na 4. sjednici
održanoj 7. lipnja 2006. g., donijelo je

I
Ovim Planom utvrđuje se nabava koja će
se izvršiti sukladno planiranim proračunskim
sredstvima Proračuna općine Podcrkavlje za
2006. godinu, kako slijedi:

R.
Br.

Konto

OPIS NABAVE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3221
3224
3225
3232
3233
3234
3237
3238
3239
3293
3299
3722
4111
4214
4513
4514

Uredski materijal i ost. mater. rashodi
Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje
Sitan inventar
Usluge tek. i investic. održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Zemljište
Ostali građevinski rashodi
Dodatna ulaganja na cestama
Dodatna ulaganja na ostalim građevinskim objektima

UKUPNO:

Planirani
Iznos u kn
10.000,00
5.000,00
1.000,00
100.000,00
7.000,00
17.000,00
32.000,00
5.000,00
1.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
70.000,00
200.000,00
780.000,00
90.000,00
1.358.000,00
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II.

Postupak nabave provodi se sukladno
odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbi o
postupku nabave roba, radova i usluga male
vrijednosti.

III.
Ovaj Plan nabave za 2006. g. primjenjuje
se od 1. 1. 2006. godine i objavit će se u
"Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije".
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 400-02/06-01/2
Urbroj: 2178/13-03-06-1
Podcrkavlje, 7. 6. 2006.
Načelnik
Miroslav Jurić, dipl.ing., v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

15.

Na temelju članka 49. i 98. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01. i 129/05.) i
članka 47. Statuta općine Slavonski Šamac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 3/06.), Općinsko poglavarstvo općine
Slavonski Šamac na 1. sjednici, održanoj 28.
travnja 2006. godine, donijelo je
POSLOVNIK
o radu Općinskog poglavarstva
općine Slavonski Šamac

I.

Republika Hrvatska, općina Slavonski Šamac u
gornjem dijelu pečata, a u donjem dijelu pečata
(ispod grba Republike Hrvatske) stoji Slavonski
Šamac, Općinsko Poglavarstvo, Županija Brodskoposavska.
II.

Članak 3.
Općinsko Poglavarstvo ima 5 (pet) članova.
Poglavarstvo ima predsjednika i jednog zamjenika
predsjednika.
Općinski načelnik je predsjednik Općinskog
poglavarstva. Zamjenik načelnika je i zamjenik
predsjednika Poglavarstva.
Članak 4.

TEMELJNE ODREDBE

Općinsko poglavarstvo:

Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuju se:
-

ustrojstvo,
način rada i odlučivanja,
prava i dužnosti članova Poglavarstva,
izbor i način rada radnih tijela Poglavarstva,
vrste akata Općinskog poglavarstva
te druga pitanja značajna za rad Poglavarstva
općine Slavonski Šamac (u daljnjem tekstu:
Općinsko poglavarstvo).

USTROJSTVO OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA

-

Članak 2.

-

Opći i drugi akti Općinskog poglavarstva za
koje je to propisano objavljuju se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
Akti koje donosi Općinsko poglavarstvo
potvrđuju se pečatom okruglog oblika u kojem stoji:

-

obavlja izvršne poslove lokalne samouprave
i poslove državne uprave koji su mu
povjereni zakonom
priprema prijedloge općih akata koje donosi
Općinsko vijeće,
predlaže Općinskom vijeću donošenje općih
akata i drugih akata,
utvrđuje prijedlog Općinskog proračuna,
Odluke o izvršavanju Proračuna i Godišnji
obračun Proračuna,
izvršava ili osigurava izvršavanje općih i
drugih akata Općinskog vijeća i odgovorno
je za njihovo izvršavanje,
usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog
upravnog odjela
općine u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga općine
odnosno, poslova državne uprave ,
upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu općine kao i
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-

njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa
zakonom i Statutom,
daje mišljenje o prijedlozima općih akata
koje podnose drugi ovlašteni predlagači,
obavlja izbor i imenovanja i razrješava i
opoziva pročelnika, službenike i
namještenike Jedinstvenog upravnog odjela,
obavlja druge poslove utvrđene zakonom,
Statutom, ovim Poslovnikom i drugim
aktima Općinskog vijeća.
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pravo i dužnost prisustvovati sjednicama Općinskog
poglavarstva, raspravljati o pitanjima koja su na
dnevnom redu, odlučivati o tim pitanjima, predlagati
donošenje općih i drugih akata, te raspravljati o
drugim pitanjima iz djelokruga Općinskog
poglavarstva.
Članovi Poglavarstva imaju pravo
sudjelovati u radu radnih tijela Poglavarstva i onda
kada nisu članovi tih tijela.
Članak 9.

Članak 5.
Predsjednik Poglavarstva rukovodi radom
Poglavarstva i predsjedava sjednicama. U obnašanju
tih poslova predsjednik Poglavarstva:
-

predstavlja Poglavarstvo,
saziva i predsjedava sjednicama
Poglavarstva,
vodi brigu o poštivanju poslovničkog reda na
sjednici,
predlaže dnevni red sjednice,
brine o radu Poglavarstva i primjeni načela
javnosti rada,
potpisuje odluke, zaključke i akte
Poglavarstva,
surađuje s predstavnicima drugih jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave,
određuje predstavnike Poglavarstva u
svečanim i drugim prigodama,
odgovara za zakonitost rada Općinskog
poglavarstva i Jedinstvenog upravnog
odjela,
obnaša i druge poslove određene zakonom,
Statutom i ovim Poslovnikom.

Članovi Poglavarstva, ako su osobno ili
preko članova uže obitelji zainteresirana strana u
odlučivanju o raspolaganju i upravljanju
nekretninama i pokretninama općine Slavonski
Šamac kao i o njezinim prihodima i rashodima,
izuzimaju se iz odlučivanja.
Članovima uže obitelji smatraju se bračni
drug, srodnici po krvi u prvoj liniji i njihovi bračni
drugovi, te braća i sestre i njihovi bračni drugovi.
Članak 10.
Članovima Općinskog poglavarstva
dostavljaju se materijali koji su na dnevnom redu
sjednice Poglavarstva, u pravilu najmanje tri dana
prije održavanja sjednice.
Član Općinskog poglavarstva ima pravo
tražiti podatke i druge obavijesti od Jedinstvenog
upravnog odjela općine Slavonski Šamac koji su mu
potrebni u obavljanju poslova i obveza člana
Općinskog poglavarstva.
Članovi Poglavarstva za svoj rad u
Općinskom poglavarstvu imaju pravo na naknadu
troškova.
Članak 11.

Članak 6.
Predsjednika Poglavarstva, kada je spriječen
ili odsutan, zamjenjuje ga njegov zamjenik.

Pojedinim članovima Općinskog
poglavarstva, Poglavarstvo može odrediti stalna ili
određivati pojedina zaduženja.
Članak 12.

Predsjednik Poglavarstva može zamjeniku
povjeriti određene poslove iz svog djelokruga.

Član Poglavarstva pri obavljanju privatnih
poslova, gospodarskih i drugih poduzetnosti, bilo za
sebe ili za svog poslodavca, ne smije se koristiti
položajem člana Općinskog poglavarstva i
naglašavati tu funkciju.

Članak 8.

Članak 13.

Članak 7.

Članovi Općinskog poglavarstva imaju

O prisustvovanju članova Općinskog
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poglavarstva sjednicama Općinskog poglavarstva i
radnih tijela vodi se evidencija.
Administrativni tajnik Jedinstvenog
upravnog odjela općine Slav. Šamac utvrđuje način
vođenja evidencije.
O spriječenosti prisustvovanja sjednici
Općinskog poglavarstva izvješćuje se načelnik.
Članak 14.
Poslove tajnika Općinskog poglavarstva
obavlja administrativni tajnik Jedinstvenog
upravnog odjela općine Slavonski Šamac.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti
administrativnog tajnika, poslove tajnika Općinskog
poglavarstva obavlja pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela općine Slavonski Šamac.
Članak 15.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
općine i administrativni tajnik općine pripremaju
sjednice Poglavarstva i pomažu načelniku obavljati i
druge poslove u vezi s radom Općinskog
poglavarstva određene ovim Poslovnikom, drugim
aktima ili po nalogu načelnika.
U pripremanju sjednica Poglavarstva
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine
osobito brine o pravodobnosti izrade materijala,
usklađenosti materijala s propisima i ovim
Poslovnikom, izradi akata Općinskog poglavarstva,
a administrativni tajnik općine osobito brine o
dostavi materijala, organiziranja održavanja
sjednica, objavi i čuvanju akata Općinskog
poglavarstva.
Članak 16.
Općinsko poglavarstvo osniva radna tijela
radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja
prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima za
praćenje stanja u pojedinim područjima ili za
pripremu određenog materijala iz djelokruga
Općinskog poglavarstva.
Radna tijela mogu biti stalna i povremena.
Aktom o osnivanju radnih tijela
Poglavarstvo utvrđuje sastav, djelokrug i zadatke
radnih tijela.

III.
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AKTI POGLAVARSTVA
Članak 17.

Općinsko poglavarstvo u
ostvarivanju
svojih funkcija donosi:
Poslovnik o radu Općinskog poglavarstva,
Odluke
zaključke
naredbe
pravilnike
uputstva
rješenja
smjernce
preporuke i
programe
Odlukom se uređuju odnosi iz
samoupravnog djelokruga koji su od općeg značaja
za građane, pravne osobe i druge subjekte.
Zaključkom Poglavarstvo zauzima stav,
izražava mišljenje, utvrđuje pravo ili obvezu i
rješava druga pitanja iz svog djelokruga.
Zaključkom se utvrđuju stavovi Općinskog
poglavarstva za izvršenje odluke Općinskog vijeća,
zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja o pojedinim
pitanjima, određuju poslovi i zadaci općinske uprave
u provođenju politike Općinskog vijeća i stavova
Poglavarstva.
Naredbom Poglavarstvo određuje obveze
građanima i pravnim subjektima na području općine
kada je to u svezi s izvršenjem odredbe zakona ili
općeg akta Općinskog vijeća.
Naredbe se donose radi izvršavanja odluke
Općinskog vijeća ili ako je to propisano zakonom.
Pravilnici se donose kada je to određeno
zakonom.
Uputom Poglavarstvo upućuje na način
rješavanja određenih pitanja ili propisuje
postupanje.
Upute i pravila Poglavarstvo donosi kada
odlučuje o općim stvarima, a zaključke i rješenja
kada odlučuje o pojedinačnim stvarima te daje
autentična tumačenja svojih odluka i akata.
Rješenjem se rješava pojedinačni slučaj,
osnivaju stalna ili povremena tijela, daju suglasnosti
na pojedine akte i u drugim slučajevima, kada je to
utvrđeno odlukom Općinskog vijeća ili zakonom.
Smjernicama se utvrđuju načelni stavovi
Poglavarstva za postupanje u pojedinim
slučajevima, posebice u odnosu na djelatnost
općinske ili županijske uprave.
Preporukom se izražava stav Općinskog
poglavarstva u pojedinom pitanju i daje mišljenje o
ostvarivanju, tim stavom, utvrđene politike.
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Programima rada utvrđuju se osnovni zadaci
za određeno razdoblje, rokovi izvršenja tih zadataka i
nositelji izrade programskih materijala.
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odjela općine Slav. Šamac koji su iste dužni dostaviti
načelniku.
Uz prijedlog se dostavlja i mišljenje radnog
tijela ako je ono raspravljalo o prijedlogu.

Članak 18.
Članak 22.
Akti Općinskog poglavarstva koji ne idu na
daljnji postupak na Općinsko vijeće objavljuju se, u
pravilu, u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
Akti Općinskog poglavarstva ovjeravaju se
pečatom Općinskog poglavarstva.

Načelnik kao predsjednik Poglavarstva
ocjenjuje je li prijedlog akta podoban za uvrštavanje
u dnevni red sjednice Poglavarstva.
Ukoliko smatra da prijedlog akta treba
dopuniti ili doraditi, vratit će ga podnositelju na
popravak.

Članak 19.
Rasprava na sjednici
Općinsko poglavarstvo kao predlagatelj,
utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi
Općinsko vijeće.
Kada prijedlog općeg akta utvrđuje drugi
ovlašteni predlagač, Poglavarstvo o prijedlogu akta
Općinskom vijeću dostavlja svoje mišljenje.
Akte koje donosi Općinsko poglavarstvo potpisuje
načelnik.
III.

NAČIN RADA OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA

Članak 23.
Rasprava na sjednici Poglavarstva obuhvaća
uvodnu riječ načelnika i izlaganje predlagatelja akta.
U tijeku rasprave svaki član Poglavarstva ima pravo
sudjelovati u raspravi. Administrativni tajnik
Jedinstvenog upravnog odjela općine Slav. Šamac i
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine
Slav. Šamac imaju pravo i obvezu sudjelovati u
raspravi kada se raspravlja o pitanjima iz njihovog
djelokruga rada.

Predlaganje akata
Odlučivanje
Članak 20.
Članak 24.
Postupak donošenja akata Poglavarstva ili
utvrđivanje prijedloga akata koji se upućuju
Općinskom vijeću, pokreće se podnošenjem
prijedloga u pisanom obliku.
Pravo podnošenja prijedloga akta
Poglavarstvu imaju načelnik, svaki član
Poglavarstva, administrativni tajnik Jedinstvenog
upravnog odjela općine Slav. Šamac i pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
Pravo podnošenja prijedloga akata koje
donosi Općinsko vijeće, a utvrđuje Poglavarstvo
imaju ovlašteni predlagatelji sukladno Poslovniku o
radu Općinskog vijeća.

Općinsko Poglavarstvo odlučuje većinom
glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih
članova.
Odluke kojima raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu općine Slavonski Šamac
kao i njezinim prihodima i rashodima, Općinsko
poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova.
Glasovanje na sjednici je javno.
Članovi Poglavarstva glasuju za prijedlog,
protiv prijedloga ili se suzdržavaju od glasovanja.
Potpisivanje i objava akata

Članak 21.

Članak 25.

Prijedlog akta s obrazloženjem i naznakom
izvora potrebnih sredstava, dostavlja se načelniku,
pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela općine ili
administrativnom tajniku Jedinstvenog upravnog

Akte Poglavarstva potpisuje načelnik kao
predsjednik Poglavarstva. Izvornik akta ili
zaključka, potpisan i ovjeren, čuva se u arhivi Ureda
općine.
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Pod izvornikom se podrazumijeva tekst
odluke, zaključka ili akta koji je donesen na sjednici
Poglavarstva.
Članak 26.
Akti Poglavarstva stupaju na snagu u pravilu
s danom donošenja.
Poslovnik o radu Općinskog poglavarstva,
važnije odluke i zaključci objavljuju se u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
Poslovni red na sjednici

Broj: 10

broja članova Općinskog poglavarstva, otvara
sjednicu.
Ako na početku sjednice načelnik utvrdi da
nije prisutan potreban broj članova Općinskog
poglavarstva, odgađa sjednicu za određeni sat i dan o
čemu se obavješćuju odsutni članovi.
Članak 31.
Prije utvrđivanja dnevnog reda prihvaća se
zapisnik o radu na prethodnoj sjednici.
Član Općinskog poglavarstva ima pravo
iznijeti primjedbe na zapisnik. O primjedbama se
odlučuje bez rasprave. Ako se primjedbe prihvate, u
zapisnik će se unijeti odgovarajuća izmjena.

Članak 27.
Općinsko poglavarstvo radi na sjednicama.
Sjednicu Općinskog poglavarstva saziva, predlaže
dnevni red i njome predsjedava načelnik.
Članak 28.
Sjednica Općinskog poglavarstva saziva se
pismeno, a iznimno u žurnim slučajevima i na drugi
način.
Pismeni poziv za sjednicu Općinskog
poglavarstva s prijedlogom dnevnog reda i svim
materijalima potrebnim za raspravu i odlučivanje na
sjednici, upućuje se svim članovima Općinskog
poglavarstva, predsjedniku Općinskog vijeća i
osobama koje odredi načelnik, u pravilu tri dana prije
održavanja sjednice.
Član Općinskog poglavarstva koji ne može
biti nazočan sjednici dužan je izostanak opravdati, a
svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge o pitanjima
koja su na dnevnom redu može do početka sjednice
dati pismeno.
Članak 29.
Dnevni red sjednice Općinskog poglavarstva
predlaže načelnik.
U prijedlog dnevnog reda načelnik unosi sve
predmete što su podneseni na način predviđen ovim
Poslovnikom.
Članak 30.
Sjednica Općinskog poglavarstva može se
održati ako je nazočna većina članova Općinskog
poglavarstva.
Kada načelnik utvrdi nazočnost potrebnog

Članak 32.
Dnevni red sjednica Općinskog poglavarstva
utvrđuje se na početku sjednice.
Prijedlog dnevnog reda na sjednici može se
mijenjati na prijedlog načelnika i člana Općinskog
poglavarstva na način da se pojedine točke iz
dnevnog reda izostave ili da se prijedlog dnevnog
reda dopuni novim predmetima.
Ako na sjednici nije nazočan izvjestitelj
predmeta, Općinsko poglavarstvo može odlučiti da
se predmet izostavi iz dnevnog reda.
Na početku rasprave o svakoj točki dnevnog
reda može se dati uvodno obrazloženje, o čemu
odlučuje predsjedavatelj.
Predsjedavatelj daje riječ redoslijedom
kojim se nazočni javljaju za raspravu.
Članak 33.
Na sjednici u tijeku rasprave svaki član
Poglavarstva ili drugi sudionik u raspravi govori
kratko, najviše 5 minuta po točki dnevnog reda,
isključivo u svezi s predmetom rasprave.
Načelnik i predlagatelj imaju pravo govoriti 10
minuta.
Sudionik u raspravi ima pravo na repliku ili
ispravak netočnog navoda u trajanju od najviše 2
minute.
Predsjedavatelj će uvijek dati riječ članu
Poglavarstva koji upozorava na povredu odredbi
ovog Poslovnika, najduže 5 minuta, te o primjedbi
daje obrazloženje. Ukoliko član Poglavarstva
prigovori obrazloženju o primjedbi na povredu
Poslovnika, o prigovoru Poglavarstvo odlučuje bez
rasprave.
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Članak 34.

Kad se zbog opširnosti dnevnog reda ili
dužine rasprave sjednica ne može završiti u
predviđeno vrijeme, predsjedavatelj može odlučiti
da se sjednica prekine, te određuje nastavak sjednice
za određeni dan i sat, o čemu se pismeno izvještavaju
samo odsutni članovi Poglavarstva.
Članak 35.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije
se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedina
točka izostavi, a nakon toga da se dnevni red dopuni
novim prijedlogom.
Po utvrđivanju izmjena i dopuna dnevnog
reda načelnik daje na glasovanje prihvaćanje
dnevnog reda u cijelosti.

-
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članove Poglavarstva ili druge nazočne na
sjednici
na drugi način remeti rad sjednice.

Predsjedavajući će oduzeti riječ članu
Poglavarstva ili drugom sudioniku u raspravi ako se i
nakon opomene ne pridržava reda.
Ako predsjedavatelj navedenim mjerama ne
može održati red na sjednici, odredit će prekid
sjednice.
Sjednica se može nastaviti isti dan ukoliko
predsjedavajući ocijeni da su se stekli uvjeti za to, u
protivnom na sjednici određuje dan i vrijeme
održavanja nastavka sjednice i usmeno ga priopćava
članovima Poglavarstva i ostalim nazočnim na
sjednici.
Zapisnici
Članak 39.

Članak 36.
Sjednicom Poglavarstva predsjedava
načelnik kao predsjednik Poglavarstva, a ako je on
odsutan ili spriječen, sjednicu vodi zamjenik.
Članak 37.
Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego
što zatraži i dobije riječ od predsjedavatelja.
Predsjedavatelj brine o održavanju reda na sjednici
tako da govornik ne bude ometan ili spriječen u
izlaganju. Govornik je dužan držati se predmeta
rasprave i pojedine točke dnevnog reda jer ga u
protivnom predsjedavatelj može opomenuti ili
prekinuti.

O radu sjednice Općinskog poglavarstva
vodi se zapisnik.
Administrativni tajnik Jedinstvenog
upravnog odjela općine Slav. Šamac brine o izradi
izvoda iz zapisnika sa sjednice koji je izrađen tako da
sadrži sve podatke o vremenu i mjestu održavanja
sjednice, broju nazočnih članova i imenima odsutnih
članova Poglavarstva, dnevnom redu, kratkom tijeku
rasprave i rezultatima glasovanja. Sastavni dio
zapisnika su i doneseni tekstovi odluka i drugih
akata.
O izradi i čuvanju zapisnika brine
administrativni tajnik općine.
Zapisnik potpisuje načelnik i zapisničar.

Članak 38.

Članak 40.

Za povredu reda na sjednici predsjedavatelj
sjednicom izreći će opomenu nazočnom na sjednici
ako:

Administrativni tajnik Jedinstvenog
upravnog odjela općine Slav. Šamac dužan je
članovima Poglavarstva, na njihov zahtjev,
omogućiti uvid u cjeloviti zapisnik .

-

se u svom govoru ne drži teme o kojoj se
raspravlja,
govori, a da nije dobio odobrenje
predsjedavatelja,
svojim upadicama ili na drugi način ometa
govornika,
se javi za povredu Poslovnika ili ispravak
netočnog navoda, a započne govoriti o
drugoj temi za koju nije dobio riječ,
omalovažava ili vrijeđa predsjedavatelja,

IV.

JAVNOST RADA
Članak 41.

Rad Općinskog poglavarstva i njegovih
radnih tijela je javan. Općinsko poglavarstvo
obavještava javnost preko javnih glasila.
Izvjestitelji javnih glasila imaju pravo pratiti rad
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Općinskog poglavarstva.
Članak 42.

Građani i najviše po dva predstavnika
zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti
nazočni sjednicama Poglavarstva.
Način prisustvovanja određuje pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela općine, a broj
nazočnih može ograničiti načelnik zbog premalog
prostora ili potrebe održavanja reda na sjednici.
Građani i pravne osobe dužni su pismeno
najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih
predstavnika na sjednici Poglavarstva najkasnije dva
dana prije održavanja sjednice Poglavarstva.

Broj: 10

tehničkih i drugih poslova za Općinsko poglavarstvo
u skladu s Statutom Općine Slavonski Šamac,
objavljenog u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije», br. 3/06.
VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 46.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika
prestaje važiti Poslovnički red Općinskog
poglavarstva općine Slavonski Šamac, broj:
2178/09-4-71/1-1994, od 9. rujna 1994. godine
Članak 47.

Članak 43.
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja
javnosti o radu Poglavarstva i radnih tijela i Općinske
uprave, mogu se davati službene izjave i održavati
konferencije za novinare.
Službene izjave o radu Poglavarstva daje
načelnik i druge osobe koje on za to ovlasti.
Konferencija za novinare održava se kad to
odluči Poglavarstvo ili načelnik, a održava je
načelnik ili po njegovoj ovlasti zamjenik načelnika.
Službene izjave o radu radnog tijela daje predsjednik
radnog tijela.

Ovaj Poslovnik o radu Općinskog
poglavarstva općine Slavonski Šamac stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa: 022-05/06-02/01
Urbroj: 2178/09-03-06-1
Slavonski Šamac: 28. travnja 2006.
Načelnik općine
Slavonski Šamac:
Đuro Božić, v.r.

Članak 44.
Kada se o nekom pitanju raspravlja bez
nazočnosti javnosti, materijali za takvu raspravu ne
dostavljaju se u pismenom obliku.
O održavanju rasprave bez nazočnosti
javnosti odlučuje načelnik.
Prije prelaska na raspravu o pitanjima iz
prethodnog stavka načelnik će pozvati osobe čija
nazočnost nije potrebna, da napuste dvoranu u kojoj
se održava sjednica, a zatim će članove Poglavarstva
izvijestiti o razlozima održavanja sjednice bez
nazočnosti javnosti.
V.

OBAVLJANJE STRUČNIH I DRUGIH
POSLOVA ZA POGLAVARSTVO
Članak 45.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
općine i administrativni tajnik općine dužni su
osigurati obavljanje stručnih, administrativnih,

16.

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”br.33/01,60/01 i 129/05) i članka
29. Statuta općine Slavonski Šamac («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 3/06)
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj
9. sjednici održanoj 30. svibnja 2006.godine , donosi
POSLOVNIK
o radu Općinskog vijeća
općine Slavonski Šamac
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I.

OPĆE ODREDBE
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4.

akti Općinskog vijeća

Članak 1.

5.

način rada Općinskog vijeća

Rad i djelovanje Općinskog vijeća općine
Slavonski Šamac i radnih tijela Općinskog vijeća
uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća (u
daljnjem tekstu: Poslovnik).

a)
b)
c)
d)

sazivanje sjednice Općinskog vijeća,
utvrđivanje dnevnog reda,
tijek sjednice,
održavanje reda na sjednici Općinskog
vijeća i
odlučivanje.

e)
Članak 2.
Ovim Poslovnikom uređuje se:
1.

prava i dužnosti članova Općinskog vijeća

a)
b)
c)
d)
e)

prava člana Općinskog vijeća,
prisustvovanje sjednicama Općinskog
vijeća,
podnošenje prijedloga,
postavljanje pitanja i
obavješćivanje.

2.

konstituiranje Općinskog vijeća

II.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
OPĆINSKOG VIJEĆA

a)

Prava člana Općinskog vijeća
Članak 3.

Članovi Općinskog vijeća izabrani na
višestranačkim i demokratskim izborima na četiri
godine stječu prava i dužnosti danom konstituiranja
Općinskog vijeća.

Članak 4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

sazivanje konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća,
izbor Mandatnog povjerenstva,
izvješće Mandatnog povjerenstva i potvrda
mandata članova Općinskog vijeća,
svečana prisega članova Općinskog vijeća,
izbor predsjednika i članova Odbora za
izbor i imenovanja,
izbor predsjednika, 1 (jednog)
potpredsjednika Općinskog vijeća,
načelnika općine i 1 (jednog) zamjenika
načelnika i
izbor članova Općinskog poglavarstva.

3.

predsjednik Općinskog vijeća,
potpredsjednici Općinskog vijeća i radna
tijela Općinskog vijeća

a)
b)
c)

predsjednik Općinskog vijeća,
potpredsjednik Općinskog vijeća i
radna tijela Općinskog vijeća.

Članovi Općinskog vijeća nemaju
obvezujući mandat, nisu opozivi, svoju dužnost
obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na
naknadu nastalih obavljanjem svoje dužnosti u
skladu s Odlukom Općinskog vijeća.

Članak 5.
Član Općinskog vijeća u zauzimanju stavova
o pitanjima o kojima odlučuje Općinsko vijeće
samostalan je u odlučivanju i glasovanju.
Član Općinskog vijeća ne može biti pozvan
na odgovornost niti pritvoren ili kažnjen za izraženo
mišljenje ili glasovanje u Općinskom vijeću.

Članak 6.
Član Općinskog vijeća dužan je izvršavati
zadatke koje mu povjeri Općinsko vijeće, odnosno
radno tijelo Općinskog vijeća čiji je član.
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Član Općinskog vijeća ne može bez
opravdanog razloga odbiti obavljanje svoje dužnosti
i zadataka koje mu u okviru samoupravnog
djelokruga općine povjeri Općinsko vijeće, odnosno
radno tijelo čiji je član.

Broj: 10

čiji je vijećnik član.

c)

Podnošenje prijedloga
Članak 11.

b)

Prisustvovanje sjednicama Općinskog
vijeća
Članak 7.

Član Općinskog vijeća ima pravo i dužnost
prisustvovati sjednici Općinskog vijeća, sjednicama
radnih tijela u koja je imenovan i sudjelovati u
njihovom radu i odlučivati.
Član O pćins kog vijeća ima pravo
prisustvovati sjednicama radnih tijela Općinskog
vijeća iako nije član tih tijela, te pravo sudjelovati i
njihovom radu ali bez prava odlučivanja.

Član Općinskog vijeća ima pravo podnositi
prijedloge akata iz samoupravnog djelokruga općine
i podnositi inicijativu da se na Županijskoj skupštini i
Hrvatskom saboru raspravi određeno pitanje. Dana
inicijativa je podržana ako se o njoj izjasni
natpolovična većina članova Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća može predložiti
provođenje ankete po određenim pitanjima iz
samoupravnog djelokruga općine, te predlagati
Općinskom vijeću da uputi zahtjeve Hrvatskom
saboru za donošenje zakona ili drugih propisa iz
njegove ovlaštenosti.

Članak 12.
Članak 8.
Član Općinskog vijeća koji je spriječen
prisustvovati sjednici Općinskog vijeća dužan je o
tome pravodobno izvijestiti predsjednika Općinskog
vijeća.
Član Općinskog vijeća dužan je postupiti na
jednak način i u slučaju kada iz opravdanih razloga u
tijeku rada Općinskog vijeća ili radnog tijela kojega
je član, treba napustiti sjednicu.

Članak 9.
Ukoliko član Općinskog vijeća nije u
mogućnosti obavijestiti predsjednika Općinskog
vijeća da ne može prisustvovati sjednici, obavijest
može dostaviti tijelu općinske uprave ovlaštenom za
poslove Općinskog vijeća uz navođenje razloga zbog
kojih ne može prisustvovati sjednici.

Članak 10.
Ako član Općinskog vijeća neopravdano
izostaje sa sjednice ili radnog tijela Općinskog vijeća
čiji je član, predsjednik Općinskog vijeća opominje
ga pismeno i o tome obavještava političku stranku

Član Općinskog vijeća ima pravo predložiti
raspravu:
-

o stanju u pojedinim područjima života iz
samoupravnog djelokruga općine,
o pitanju zakonom utvrđenog nadzora
predlagati mjere za ostvarivanje tog nadzora,
o pitanjima koja se odnose na odlučivanje iz
samoupravnog djelokruga općine, na
izvršavanju odluka i drugih akata Općinskog
vijeća, na rad općinske uprave i organizacija
koje obavljaju poslove od interesa za općinu.

Član Općinskog vijeća ima pravo tražiti da
mu službe koje opslužuju Općinsko vijeće pruže
stručnu pomoć u izradi prijedloga koji podnosi
Općinskom vijeću, kao i u izvršavanju drugih
povjerenih mu zadataka.
Član Općinskog vijeća ima pravo koristiti
prostorije koje im je općina dužna staviti na
raspolaganje za rad i sastanke.
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d)

Postavljanje pitanja
Članak 13.

Član Općinskog vijeća ima pravo postavljati
pitanja i tražiti objašnjenja i obavijesti od općinskog
načelnika i drugih tijela općine o pitanjima koja se
odnose na njihov rad.
Članak 14.
Član Općinskog vijeća ima pravo postavljati
pitanja i tražiti odgovor od općinskih službi i
organizacija koje obavljaju poslove od interesa za
općinu iz samoupravnog djelokruga kao i o
pitanjima koja su mu potrebita u cilju pravilnog
obavljanja svoje dužnosti.
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Članak 18.

Pitanja koja postavljaju članovi Općinskog
vijeća na samoj sjednici moraju biti kratka i jasno
formulirana.

Članak 19.
Nakon primljenog odgovora član Općinskog
vijeća može na sjednici postaviti dopunsko pitanje,
te predložiti da se o predmetu, na koji se pitanje
odnosi, provede rasprava na jednoj od narednih
sjednica.
Prijedlog za raspravu iz stavka 1. ovog
članka, član Općinskog vijeća podnosi na način kako
je to propisano odredbama ovog Poslovnika za
prijedlog i utvrđivanje dnevnog reda sjednice
Općinskog vijeća.

Članak 15.
Član Općinskog vijeća postavlja pitanja na
samoj sjednici Općinskog vijeća pod točkom
dnevnog reda «Aktualni sat». Pitanje može postaviti
usmeno ili u pismenom obliku.
Prije nego postavi pitanje, član Općinskog
vijeća dužan je naznačiti kome je pitanje upućeno.
Ukoliko onaj kome je pitanje upućeno nije u
mogućnosti odmah odgovoriti na postavljeno
pitanje, dužan je odgovor članu Općinskog vijeća
dati na idućoj sjednici Općinskog vijeća ili
odgovoriti u pismenom obliku.

e)

Članak 20.
Član Općinskog vijeća ima pravo biti
redovito obavješćivan o svakom pitanju o kojem se
raspravlja i odlučuje u Općinskom vijeću, te o
drugim pitanjima koja su mu potrebita radi
obavljanja dužnosti člana Općinskog vijeća, a
osobito:
-

Članak 16.
Član Općinskog vijeća može postaviti
pitanje isključivo u pismenom obliku između dviju
sjednica Općinskog vijeća s točnom naznakom kome
je pitanje upućeno, a odgovor na tako postavljeno
pitanje može dobiti usmeno na idućoj sjednici
Općinskog vijeća ili u pismenoj formi.

Obavješćivanje

-

-

o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih
tijela i općinske uprave, te organizacija koje
obavljaju poslove od interesa za općinu,
o stanju, problemima i osnovnim zadacima
iz oblasti društvenog života koji spadaju u
samoupravni djelokrug općine,
o korištenju i upotrebi imovine općine i radu
organizacija kojima je dana na raspolaganje i
upravljanje ta imovina i
o svakom pitanju koje treba biti predmet
rasprave na sjednici Općinskog vijeća.

Članak 17.
Članak 21.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je
brinuti se o tome da na sva postavljena pitanja budu
dati odgovori.

Član Općinskog vijeća ima pravo tražiti
izvješća od načelnika općine, te pročelnika općinske
uprave i organizacija koje obavljaju poslove od
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interesa za općinu u okviru samoupravnog
djelokruga općine, a koji su dužni pružiti mu traženo
objašnjenje.
Izvješće se traži u pravilu pismenim putem, a
ako se radi o kratkom izvješću može se tražiti i
usmeno od odgovarajućeg obnašatelja dužnosti.
Izvješća se daju članu Općinskog vijeća
pismeno ili usmeno prema zahtjevu člana Općinskog
vijeća.

Članak 22.

Broj: 10

III.

KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG
VIJEĆA

a)

Sazivanje konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća
Članak 25.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća
saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
ovlaštenog za poslove lokalne i područne
(regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog
vijeća, sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave
izbornih rezultata.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u
zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati
novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u
roku od 15 dana.

Radi što potpunijeg informiranja i
obavješćivanja članu Općinskog vijeća se uz
materijale o kojima se raspravlja i odlučuje u
Općinskom vijeću dostavljaju razni pregledi, te
određeni informativni i dokumentarni materijali.
Član Općinskog vijeća ima pravo da od
službe koja opslužuje Općinsko vijeće traži razna
dopunska obavještenja o pitanjima koja su na
dnevnom redu sjednice, kao i o drugim pitanjima iz
samoupravnog djelokruga općine.
Član Općinskog vijeća ima pravo uvida u
informativne i dokumentarne materijale koji se
prikupljaju u općinskoj upravi.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
do izbora predsjednika Općinskog vijeća
predsjedava najstariji član.

Članak 23.

Članak 27.

Podatke koji predstavljaju službenu tajnu ili
koji nisu za objavljivanje, a do kojih je član
Općinskog vijeća došao u obavljanju svoje dužnosti,
ne može, a niti smije, saopćiti drugima i dužan je
spriječiti mogućnost da takvi podaci budu dostupni
drugim osobama.

Prva konstituirajuća sjednica Općinskog
vijeća ima sljedeći dnevni red:

Članak 26.

1.
2.
-

Članak 24.
Općinski načelnik utvrđuje prigodom
dostave materijala na sjednicu Općinskog vijeća koji
se materijali smatraju službenom tajnom.
Način rukovođenja materijalom koji se
smatra službenom tajnom utvrđuje se posebnim
pravilnikom kojeg donosi općinski načelnik.

3.
4.
5.

Utvrđivanje kvoruma
Izbor Mandatnog povjerenstva,
Izvješće Mandatnog povjerenstva i potvrda
mandata članova Općinskog vijeća,
Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog
vijeća koji će preuzeti predsjedavanje
sjednicom,
Svečana prisega članova Općinskog vijeća,
Izbor predsjednika i članova Komisije za
izbor i imenovanja,
Izbor predsjednika
i 1 (jednog)
potpredsjednika Općinskog vijeća općine
Slavonski Šamac

Dnevni red se može dopuniti sa slijedećim
točkama:
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6.
7.

Izbor načelnika općine,
Izbor 1 (jednog) zamjenika načelnika.
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Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata članova Općinskog vijeća izabranih na
redovnim izborima.

Članak 28.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim
izborom predsjednika na prvoj (konstituirajućoj)
sjednici na kojoj je nazočna većina članova
Općinskog vijeća.

b)

Izbor Mandatnog povjerenstva
Članak 29.

U Mandatno povjerenstvo bira se
predsjednik i 2 člana Općinskog vijeća. Izbor se
obavlja javnim glasovanjem.
Prijedlog za sastav Mandatnog povjerenstva
daje ovlašteni sazivač na temelju konzultacija s
političkom strankom koja je na izboru dobila većinu
vijećnika ili na temelju međustranačkog dogovora.
Umjesto predloženog predsjednika ili člana
Mandatnog povjerenstva član Općinskog vijeća
može predložiti svog kandidata o kojem Općinsko
vijeće odmah odlučuje bez prethodne rasprave.

c)

Izvješće Mandatnog povjerenstva i
potvrda mandata članova Općinskog
vijeća

Članak 32.
Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme
trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se
prema odredbama posebnog zakona smatra
nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive
dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje
ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog
vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može
se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 33.
Član Općinskog vijeća općine Slavonski
Šamac ne može istovremeno biti član
predstavničkog tijela druge jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
Član Općinskog vijeća ne može istovremeno
biti općinski načelnik, zamjenik općinskog
načelnika, član Općinskog poglavarstva, pročelnik i
djelatnik u upravnim tijelima i službama općine
Slavonski Šamac, član uprave trgovačkog društva u
pretežitom vlasništvu općine, te ravnatelj ustanove
kojoj je općina Slavonski Šamac osnivač kao i
obnašatelj drugih dužnosti propisanih zakonom.

Članak 30.
Mandatno povjerenstvo sastaje se odmah
nakon izbora i ispituje na osnovi uvjerenja o izboru i
izbornih akata, te eventualnih žalbi na provedene
izbore svakog pojedinog člana Općinskog vijeća i
odlučuje čiji će mandat predložiti Općinskom vijeću
na potvrdu, a čiji eventualno osporiti.
O utvrđenom stanju Mandatno povjerenstvo
podnosi izvješće i predlaže potvrdu mandata
članovima Općinskog vijeća.

Članak 34.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih
dužnosti može se kandidirati za člana Općinskog
vijeća, no ukoliko bude izabrana za člana Općinskog
vijeća dužna je pri konstituiranju Općinskog vijeća
izjasniti se o tome prihvaća li dužnost člana ili
nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem
slučaju joj mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik.

Članak 31.

Članak 35.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na
redovnim izborima traje 4 (četiri) godine.

Članovi Općinskog vijeća imaju zamjenike
koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu Općinskog
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vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka
vremena za koje je izabran.
Člana Općinskog vijeća izabranog na
stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s
dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi
politička stranka koja je predlagatelj liste.
Člana Općinskog vijeća izabranog na
koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka
zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje
je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka
kojoj je u trenutku izbora pripadao član kojem je
prestao mandat.

Broj: 10

rješavanje o mandatima članova čiji je izbor
eventualno osporen.
Zaključak Općinskog vijeća o odbijanju ili
odlaganju potvrde osporenog mandata donosi se u
obliku obrazloženja koje se članu Općinskog vijeća
dostavlja pismeno.

d)

Svečana prisega članova Općinskog vijeća
Članak 38.

Članovi Općinskog vijeća čiji su mandati
potvrđeni daju svečanu prisegu u tekstu koji glasi:
Članak 36.
Članu Općinskog vijeća mandat prestaje
prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u
slijedećim slučajevima.
ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke shodno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od 6 mjeseci, danom
pravomoćnosti sudske presude,
ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih
nije mogao biti izabran za člana
predstavničkog tijela, danom donošenja
odluke Ustavnog suda,
ako odjavi prebivalište s područja jedinice,
danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se
uređuje hrvatsko državljanstvo, danom
njegovog prestanka,
smrću.

Članak 37.
Nakon rasprave o izvješću Povjerenstva za
potvrdu mandata, Općinsko vijeće u cjelini
potvrđuje mandate svojih članova čiji izbor nije
osporen, a zatim prelazi na pojedinačnu raspravu i

«Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog
vijeća općine Slavonski Šamac obavljati savjesno i
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka
općine Slavonski Šamac i Republike Hrvatske i da ću
se u obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća
općine Slavonski Šamac pridržavati Ustava, zakona
i Statuta općine, te da ću štititi ustavni poredak
Republike Hrvatske».

Članak 39.
Svečana prisega članova Općinskog vijeća
daje se pred predsjedateljem Općinskog vijeća.
Predsjedatelj izgovara tekst Svečane
prisege, a članovi Općinskog vijeća kojima je
mandat potvrđen izgovaraju riječ «Prisežem».
Nakon čina davanja prisege članovi
Općinskog vijeća potpisuju tekst Svečane prisege i
predaju tajnici.

e)

Izbor predsjednika i članova Komisije za
izbor i imenovanja
Članak 40.

U Komisiji za izbor i imenovanje bira se
predsjednik i 2 (dva) člana Općinskog vijeća. Izbor
se obavlja javnim glasovanjem.
Prijedlog za sastav Komisije za izbor i
imenovanja daje predsjedatelj na temelju
konzultacija s političkom strankom koja je na izboru
dobila većinu vijećnika ili na temelju
međustranačkog dogovora.
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Umjesto predloženog predsjednika ili člana
Komisija za izbor i imenovanja član Općinskog
vijeća može predložiti svog kandidata o kojem
Općinsko vijeće odmah odlučuje bez prethodne
rasprave.
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Članak 44.

Novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća
preuzima daljnje vođenje sjednice Općinskog vijeća.

Članak 45.
Članak 41.
Komisija za izbor i imenovanje u
konzultaciji s političkom strankom koja je na izboru
dobila većinu vijećnika predlaže kandidata za
predsjednika Općinskog vijeća, 1 (jednog)
potpredsjednika Općinskog vijeća, načelnika općine
i 1 (jednog) zamjenika načelnika.
O kandidatima za obnašanje dužnosti iz
stavka 1. ovog članka moguće je i međustranačko
dogovaranje.

f)

Izbor predsjednika, 1 (jednog)
potpredsjednika Općinskog vijeća,
općinskog načelnika i 1 (jednog)
zamjenika načelnika

Na zahtjev jednog člana Općinskog vijeća,
ako njegov zahtjev podrži većina od ukupnog broja
članova Općinskog vijeća izbor i imenovanje,
odnosno razrješenje predsjednika Općinskog vijeća,
potpredsjednika Općinskog vijeća, načelnika općine
i zamjenika načelnika obavit će se tajnim
glasovanjem.

Članak 46.
Postupkom izbora tajnim glasovanjem
rukovodi predsjednik Komisije za
izbor i
imenovanje uz još dva člana Komisije.

Članak 47.
Članak 42.
Izbor predsjednika i 1 (jednog)
potpredsjednika Općinskog vijeća, načelnika općine
i 1 (jednog) zamjenika načelnika obavlja se na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na
prijedlog člana Općinskog vijeća podržan od 1/3
(jedne trećine) članova Općinskog vijeća.
Izbor iz stavka 1. ovog članka vrši se u
pravilu javnim glasovanjem, a izabrani su oni
kandidati za koje je glasovala natpolovična većina
ukupnog broja članova Općinskog vijeća.

Članak 43.
Kod izbora dužnosnika glasuje se
pojedinačno za svakog dužnosnika.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim
izborom predsjednika Općinskog vijeća i ako je
sjednici (konstituirajućoj) nazočna većina članova
Općinskog vijeća.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićima. Glasački listići su jednake boje, iste
veličine i oblika, a svaki je ovjeren pečatom općine.

Članak 48.
Član Općinskog vijeća može glasovati samo
jednim glasačkim listićem i osobno.
Član Općinskog vijeća glasuje tako da na
glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred
kandidata za kojeg se glasuje.
Nevažećim glasačkim listićem smatra se
neispunjeni glasački listić, odnosno glasački listić
koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću
utvrditi za kojeg kandidata je član Općinskog vijeća
glasovao.

Članak 49.
Rezultat glasovanja utvrđuje i objavljuje
predsjednik Komisije za izbor i imenovanje uz
pomoć dvojice članova Komisije.
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Svaki član Općinskog vijeća ima pravo uvida
u izborni materijal uz nazočnost predsjednika i
članova Komisije za izbor i imenovanje.

g)

Broj: 10

o povjerenju Općinskom poglavarstvu.
Ako Općinsko vijeće ne donese odluku
kojom potvrđuje povjerenje ne smatra se da je
Općinskom poglavarstvu iskazano nepovjerenje.

Izbor članova Općinskog poglavarstva
IV.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA,
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA I RADNA TIJELA
OPĆINSKOG VIJEĆA

a)

Predsjednik Općinskog vijeća

Članak 50.
Članove Općinskog poglavarstva bira
Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika, na
prijedlog općinskog načelnika, na vrijeme od 4
(četiri) godine.
Članovi Općinskog poglavarstva mogu biti
zaduženi za jedno ili više područja iz samoupravnog
djelokruga općine.
Izbor članova Poglavarstva obavlja se
javnim glasovanjem, ako se ne odluči drugačije.

Članak 54.
Predsjednika Općinskog vijeća bira
Općinsko vijeće iz reda svojih članova na način i
postupak propisan zakonom, Statutom općine i ovim
Poslovnikom.

Članak 51.
Članak 55.
Općinsko vijeće može općinskom načelniku,
pojedinom članu Općinskog poglavarstva ili
Općinskom poglavarstvu u cjelini iskazati
nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka
redovitog trajanja mandata.
Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može
podnijeti trećina članova predstavničkog tijela.
O prijedlogu se ne može raspravljati ni
glasovati prije proteka 7 (sedam) dana od dana
njegova podnošenja.
Rasprava i glasovanje moraju se provesti u
roku 30 dana od dana dostave prijedloga
predsjedniku Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća predstavlja
Općinsko vijeće.
U obavljanju predsjedničkih poslova:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Članak 52.
7.
Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako za
nju glasuje većina svih članova Općinskog vijeća.
Ako Općinsko vijeće ne izglasa
nepovjerenje, vijećnici koji su podnijeli prijedlog ne
mogu isti podnijeti ponovno prije isteka 6 mjeseci od
dana odbijanja prvog prijedloga.

8.
9.
10.

11.
Članak 53.
Općinski načelnik može zatražiti glasovanje

saziva sjednice Općinskog vijeća i
predsjedava sjednicama,
pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu
o pojedinim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općinskog vijeća,
prima prijedloge za dnevni red sjednice,
utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
vodi sjednicu Općinskog vijeća,
stavlja prijedloge akata na glasovanje, te
utvrđuje njihovo donošenje,
brine se o primjeni Poslovnika o radu
Općinskog vijeća,
brine se o načelu javnosti rada Općinskog
vijeća,
potpisuje akte koje donosi Općinsko vijeće,
ostvaruje suradnju s mjesnom samoupravom
i zborovima građana radi odlučivanja o
inicijativama građana i
tumači odredbe Poslovnika u pogledu rada
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, te
obavlja i druge poslove određene zakonom,
Statutom općine i ovim Poslovnikom.
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b)

Potpredsjednik Općinskog vijeća
Članak 56.

Općinsko vijeće ima 1 (jednog)
potpredsjednika Općinskog vijeća.
Potpredsjednika Općinskog vijeća biraju
članovi Općinskog vijeća iz reda svojih članova na
način i postupak utvrđen zakonom, Statutom općine i
ovim Poslovnikom.
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predsjednika i određeni broj članova koji se biraju na
četiri godine ili na određeno vrijeme za rješavanje
pojedinog pitanja iz djelokruga rada Općinskog
vijeća.
Naziv, djelokrug rada radnih tijela, njihova
ovlaštenja i broj članova utvrdit će se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
Predsjednika i članove radnog tijela, na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanja imenuje
Općinsko vijeće na svojoj sjednici javnim
glasovanjem.

Članak 57.
Članak 61.
U slučaju odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti, predsjednika Općinskog vijeća u
obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje
potpredsjednik Općinskog vijeća.
Pri obavljanju povjerenih poslova
potpredsjednik je dužan pridržavati se uputa
predsjednika.
Predsjedniku ne prestaje odgovornost za
obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je
povjerio potpredsjedniku.

c)

Radna tijela Općinskog vijeća

Članak 58.
Općinsko vijeće osniva odbore,
povjerenstva i komisije.
Odbori, povjerenstva i komisije su radna
tijela Općinskog vijeća.

Članak 59.
Radna tijela Općinskog vijeća razmatraju
pitanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće, daju
Općinskom vijeću svoje prijedloge, sugestije i
mišljenja o pojedinim pitanjima koja su predmet
rasprave i odlučivanja na sjednici Općinskog vijeća.

Članak 60.
Radna tijela Općinskog vijeća imaju

Radna tijela Općinskog vijeća rade u
sjednicama.
Sjednicu saziva predsjednik radnog tijela na
prijedlog Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog
vijeća ili na svoju inicijativu.
Na sjednici radnog tijela obvezno
prisustvuje predlagatelj akta o kome se raspravlja.
On je dužan obrazložiti prijedlog akta i odgovoriti na
sva nejasna pitanja.

Članak 62.
Radno tijelo iznosi stavove, sugestije i
mišljenja o predmetu na sjednici Općinskog vijeća
prije rasprave o tom predmetu.
Stavove radnog tijela na sjednici Općinskog
vijeća iznosi predsjednik ili član koga odredi radno
tijelo.
Svoje stavove o pojedinom pitanju radno
tijelo donosi većinom glasova prisutnih na sjednici,
uvažavajući činjenicu da na sjednici mora biti
prisutna većina od ukupnog broja članova radnog
tijela.

Članak 63.
Radno tijelo može na svoje sjednice pozivati
određene stručnjake radi davanja mišljenja o nekom
pitanju koje se raspravlja na sjednici radnog tijela.
U svemu ostalom na rad radnog tijela shodno
se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje se
odnose na rad Općinskog vijeća.
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V.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 10

za izradu prijedloga odgovarajućeg akta.

Članak 64.
Članak 69.
Općinsko vijeće u okviru svog
samoupravnog djelokruga odlučivanja donosi
odluke, naredbe, pravilnike, uputstva, rješenja,
zaključke i druge akte sukladno zakonu, Statutu
općine i ovom Poslovniku.

Sve akte koje donosi Općinsko vijeće
potpisuje predsjednik Općinskog vijeća ili
potpredsjednik po odobrenju predsjednika.

Članak 70.
Članak 65.
Pravo predlaganja akta ima svaki član
Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća i
općinski načelnik.
Inicijativu za donošenje akta mogu
pokrenuti građani putem građanske inicijative i
preko mjesnih odbora.

Članak 66.
Prijedlog za donošenje akta kojeg su
podnijeli članovi Općinskog vijeća, radna tijela
Općinskog vijeća i općinski načelnik upućuje se
Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.
Ukoliko Općinsko vijeće ocijeni da ne
postoji potreba za donošenjem predloženog akta,
vratit će prijedlog predlagatelju sa svojim
mišljenjem i obrazloženjem.

Članak 67.
Ukoliko Općinsko vijeće imenuje radno
tijelo za pripremu i razmatranje prijedloga akata koje
donosi Općinsko vijeće, radno tijelo dužno je prije
iznošenja prijedloga akta na sjednicu Općinskog
vijeća razmotriti prijedlog i o istom dati svoje
mišljenje i stav.

Članak 68.
Ukoliko je pokrenuta građanska inicijativa
za donošenje određenog akta, ovlašteno radno tijelo
Općinskog vijeća ili Općinsko vijeće razmotrit će
inicijativu i ukoliko ocijeni da postoji potreba za
donošenje akta, dostavit će zahtjev ovlaštenom tijelu

Autentično tumačenje odredaba donesenih
akata daje Općinsko vijeće na svojoj sjednici.

Članak 71.
Originalni akti koje donosi Općinsko vijeće
trajne su vrijednosti i o njihovom čuvanju brine se
općinski načelnik u skladu s odredbama zakona o
arhivskoj i registraturnoj građi.

VI.

NAČIN RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

a)

Sazivanje sjednice Općinskog vijeća
Članak 72.

Sjednicu Općinskog vijeća saziva
predsjednik Općinskog vijeća i predsjedava sjednici,
predlaže dnevni red, održava red na sjednici,
utvrđuje prijedloge zaključaka o pojedinim
pitanjima, utvrđuje rezultate glasovanja, zaključuje
sjednicu, te obavlja i druge poslove na sjednici
utvrđene Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 73.
O radu Općinskog vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu
sjednice Općinskog vijeća, a naročito o prijedlozima
iznijetim na sjednici i donesenim zaključcima, kao i
rezultatu glasovanja o pojedinim pitanjima.
Zapisnik s prethodne sjednice Općinskog
vijeća na koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u
kojem su suglasno prihvaćenim primjedbama
izvršene izmjene, smatra se usvojenim. Usvojeni
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zapisnik potpisuju: predsjednik Općinskog vijeća i
zapisničar, odnosno potpredsjednik Općinskog
vijeća ukoliko je predsjedao sjednici.

Članak 74.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva
sjednice Općinskog vijeća prema potrebi, a najmanje
jednom u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na
obrazloženi zahtjev trećine članova Općinskog
vijeća u roku 15 dana.
Ako Općinski načelnik ne sazove sjednicu u
roku iz stavka 3. ovog članka 1/3vijećnika
Općinskog vijeća može predložiti čelniku središnjeg
tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave da sazove
sjednicu.
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sjednici mijenjati na prijedlog svakog vijećnika, na
način da će se o prijedlogu za dopunu dnevnog reda
ili izostavljanja pojedinih predmeta iz dnevnog reda,
nakon usmenog ili pismenog obrazloženja, odlučuje
javnim glasovanjem većinom nazočnih članova
vijeća.

Članak 77.
Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice
Vijeća.
Ako predsjednik Općinskog vijeća nije u
prijedlog dnevnog reda unio predmet kojeg je
predložio ovlašteni predlagatelj do dana sazivanja
sjednice, a predlagatelj ostaje pri svome prijedlogu, o
prijedlogu se odlučuje na sjednici Općinskog vijeća
bez rasprave.

Članak 78.
Članak 75.
Poziv na sjednicu Općinskog vijeća mora biti
uručen članovima Općinskog vijeća u pravilu
najkasnije 5 dana prije dana određenog za održavanje
sjednice.
Zajedno s pozivom članovima Općinskog
vijeća dostavlja se prijedlog dnevnog reda,
zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća i
odgovarajući materijali za pitanja koja se predlažu za
dnevni red.
Iznimno u hitnim slučajevima, predsjednik
Općinskog vijeća može sazvati sjednicu u roku
kraćem od 5 dana, a dnevni red za tu sjednicu
predložiti na samoj sjednici.

b)

Utvrđivanje dnevnog reda
Članak 76.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
predlaže predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća unosi u
prijedlog dnevnog reda sve predmete iz
samoupravnog djelokruga odlučivanja općine koje
mu do dana sazivanja sjednice podnesu ovlašteni
predlagatelji.
Predloženi dnevni red može se na samoj

Prije utvrđivanja dnevnog reda usvaja se
zapisnik s prethodne sjednice Općinskog vijeća na
koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u kojem se
suglasno prihvaćenim primjedbama izvršene
izmjene. O primjedbama na zapisnik odlučuje se bez
rasprave.

c)

Tijek sjednice
Članak 79.

Prije početka sjednice predsjednik
Općinskog vijeća provjerava da li sjednici
prisustvuje potreban broj članova Općinskog vijeća
za odlučivanje.
Kad utvrdi da postoji kvorum za rad sjednice,
predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, te
izvješćuje Općinsko vijeće koji su članovi
Općinskog vijeća izvijestili da su spriječeni
prisustvovati sjednici.

Članak 80.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
utvrđuje se nakon usvajanja zapisnika s prethodne
sjednice.
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Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije
se odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet
izostavi iz dnevnog reda, zatim o dopuni dnevnog
reda.
Nakon odlučivanja o prijedlozima iz stavka
2. ovog članka, predsjednik daje na usvajanje dnevni
red u cjelini.

Broj: 10

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ
članovima Općinskog vijeća po redu kojim su se
prijavili.
Državni dužnosnici, zastupnici u Hrvatskom
saboru i vijećnici Županijske skupštine imaju pravo
sudjelovanja u raspravi o svim pitanjima.

Članak 85.
Članak 81.
Na sjednici mogu učestvovati bez prava
odlučivanja članovi komisija, odbora i drugih radnih
tijela Općinskog vijeća koji nisu članovi Općinskog
vijeća, predstavnici općinske uprave, predstavnici
mjesnog odbora, članovi Županijske skupštine i
zastupnici u Hrvatskom saboru izabrani na području
Županije, predstavnici Županije kao i stručni i javni
djelatnici i građani koji su pozvani na sjednicu, te
predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

Na sjednici se o svakom predmetu koji se
nalazi na dnevnom redu raspravlja prije nego se o
njemu odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom
određeno da se odlučuje bez rasprave.
O pojedinom se predmetu raspravlja dotle
dok ima prijavljenih govornika.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje
raspravu kad utvrdi da više nema govornika.

Članak 86.
Članak 82.
Na sjednici Općinskog vijeća mogu govoriti
gosti Općinskog vijeća, strani državljani koji su
pozvani na sjednicu, predstavnici Županije i
Hrvatskog sabora kao i stručni i javni djelatnici, te
građani kada izlažu određene stručne elaborate,
odnosno kada obrazlažu podnijetu građansku
inicijativu.

Članak 83.
Dužnosnici općinske uprave i organizacija
dužni su prisustvovati sjednici Općinskog vijeća
kada su na dnevnom redu pitanja iz djelokruga tih
službi i organizacija i po potrebi davati odgovore i
objašnjenja na pitanja članova Općinskog vijeća.

Članu Općinskog vijeća koji želi govoriti o
povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog
reda, predsjednik Općinskog vijeća daje riječ čim
ovaj zatraži. Govor tog člana Općinskog vijeća ne
može trajati duže od tri minute.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan
poslije iznijetog govora člana Općinskog vijeća dati
objašnjenje vezano uz navod člana Općinskog vijeća
da je povrijeđen Poslovnik, odnosno utvrđeni dnevni
red.
Ako navedeni član Općinskog vijeća zatraži
riječ da bi objasnio svoj navod koji je bio povod
nesporazuma da izaziva potrebu njegovog
objašnjenja, predsjednik Općinskog vijeća dat će mu
riječ, time da njegov govor ne može trajati duže od tri
minute.

Članak 87.
Članak 84.
Nitko ne može govoriti na sjednici
Općinskog vijeća prije nego što zatraži i dobije riječ
od predsjednika Općinskog vijeća.
Prijave za riječ podnose se čim se otvori
rasprava i mogu se podnositi sve do zaključenja
rasprave.

Na sjednici Općinskog vijeća član
Općinskog vijeća može o predmetu koji je na
dnevnom redu govoriti samo jedanput, a govor tog
člana Općinskog vijeća ne može trajati duže od pet
minuta.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog
reda predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti
da se drži dnevnog reda.
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Ako se govornik i poslije drugog poziva ne
drži predmeta dnevnog reda, predsjednik Općinskog
vijeća će mu oduzeti riječ.
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izjašnjavanja o prijedlozima iz rasprave.

Članak 91.
Članak 88.
Na izlaganje govornika može se zatražiti
replika.
Replikom se ne može vrijeđati govornik, a
niti dostojanstvo stranke koju predstavlja u
Općinskom vijeću. Repliciranje govorniku ne može
trajati duže od tri minute.
Član Općinskog vijeća na čiji je govor
upućena replika ima pravo odgovora na repliku koji
ne može trajati duže od tri minute.

Članak 89.
Na izlaganje govornika može se zatražiti
ispravak krivog navoda.
Član Općinskog vijeća koji je zatražio
ispravak krivog navoda dužan je naznačiti jasno i
nedvosmisleno što ispravlja i argumentom
potkrijepiti svoj ispravak, a ispravljanje krivog
navoda ne može trajati duže od tri minute.
Član Općinskog vijeća na čiji je govor
upućen ispravak krivog navoda ima pravo odgovora
koji ne može trajati duže od tri minute.

Članak 90.
Rasprava pojedinih pitanja, u pravilu je
jedinstvena, ako se na sjednici ne odluči da će se o
pojedinim osobito značajnim pitanjima voditi opću
raspravu i raspravu o pojedinostima.
U tijeku opće rasprave raspravlja se o
prijedlogu u načelu i mogu se iznositi mišljenja,
tražiti objašnjenja i pokrenuti sva pitanja u pogledu
rješenja danih u prijedlogu.
U tijeku rasprave o pojedinostima, raspravlja
se po dijelovima, glavama, odnosno odjeljcima, a po
potrebi i po člancima.
U tijeku rasprave o pojedinostima raspravlja
se i po podnijetim amandmanima.
Nakon zaključenja rasprave predsjedatelj
može dati riječ predlagatelju, odnosno predstavniku
predlagatelja radi davanja objašnjenja ili

Svoje amandmane članovi Općinskog vijeća
mogu u pismenom obliku predati predsjedniku
Općinskog vijeća ili usmeno izjaviti na zapisnik u
tijeku rasprave.
O svim podnijetim amandmanima nakon
zaključene rasprave o prijedlogu akta očitovat će se
predlagatelj akta da li prihvaća, djelomično prihvaća
ili odbija podnijeti amandman.
Ukoliko predlagatelj akta ne prihvati
podnijeti amandman ili podnositelj amandmana nije
zadovoljan s djelomičnim prihvaćanjem, može
zatražiti glasovanje o podnijetom amandmanu.
Svi prihvaćeni i glasovanjem usvojeni
amandmani postaju sastavni dio teksta prijedloga
akta.

Članak 92.
Poslije završetka rasprave o prijedlogu akta,
Općinsko vijeće može prijedlog akta usvojiti, odbiti
ili vratiti predlagatelju radi dopune.
Ako je Općinsko vijeće odbilo prijedlog akta
zbog toga što je ocijenilo da nema potrebe za
donošenje takvog akta, taj prijedlog se može ponovo
iznijeti na sjednicu najranije šest mjeseci poslije
odbijanja prijedloga, ako Općinsko vijeće ne odluči
drugačije.
Kada Općinsko vijeće prijedlog akta vraća
predlagatelju radi dopune dat će mu smjernice i
stavove u kom pogledu treba prijedlog akta dopuniti,
odnosno izmijeniti i odrediti rok do kojeg ga je
predlagatelj dužan dostaviti Općinskom vijeću na
raspravu.

d)

Održavanje reda na sjednici Općinskog
vijeća
Članak 93.

Red na sjednici Općinskog vijeća osigurava
predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća osigurava da
govornik ne bude ometan ili spriječen u svom
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govoru.

Govornika može opomenuti i prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.

Broj: 10

Poziv za nastavak sjednice saopćava
predsjednik Općinskog vijeća usmeno nazočnim
članovima Općinskog vijeća, a onima koji nisu
nazočni može saopćiti telefonom ili na neki drugi
prikladan način.

Članak 94.
Za povredu reda na sjednici, predsjednik
Općinskog vijeća može člana Općinskog vijeća
opomenuti ili mu oduzeti riječ.
Opomena će se izreći članu Općinskog
vijeća koji na sjednici svojim ponašanjem ili
govorom narušava red i odredbe Poslovnika.
Pod narušavanjem reda i odredbi
Poslovnika, za koji se izriče opomena,
podrazumijeva se ako član Općinskog vijeća:
-

-

-

-

u svom govoru se ne drži predmeta rasprave,
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika
Općinskog vijeća,
pozivajući se na svoja prava zlorabi odredbe
Poslovnika kako bi spriječio donošenje
odluke,
vrijeđa ili omalovažava predsjednika
Općinskog vijeća, općinskog načelnika,
druge članove Općinskog vijeća i sve ostale
prisutne na sjednici Općinskog vijeća,
ako svojim ponašanjem odstupa od općih
pravila vladanja u prostoriji u kojoj se
održava sjednica,
ili na drugi način remeti red na sjednici.

Članu Općinskog vijeća će se oduzeti riječ
kad svojim govorom na sjednici narušava red i
odredbe Poslovnika, a već je na istoj sjednici bio dva
puta opomenut da se pridržava reda i odredaba
Poslovnika.

Članak 96.
Predsjednik Općinskog vijeća može naložiti
da se iz dvorane udalji svaki slušatelj koji narušava
red.
Ako je red narušen, predsjednik Općinskog
vijeća može naložiti da se udalje svi slušatelji iz
dvorane u kojoj se održava sjednica.

Članak 97.
Osobe koje se za vrijeme sjednice nalaze u
dvorani po službenom poslu, dužne su u pogledu
održavanja reda izvršiti naloge predsjednika
Općinskog vijeća.

e)

Odlučivanje
Članak 98.

Za donošenje odluke ili drugog akta na
sjednici Općinskog vijeća potrebna je prisutnost
većine članova Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće na sjednici odlučuje
većinom glasova, osim kada je Statutom općine
propisano da je za donošenje odluke potrebna
natpolovična većina ukupnog broja vijećnika.

Članak 99.
Članak 95.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne može
održati red na sjednici redovnim mjerama, odredit će
kratak prekid sjednice.
Ukoliko ni nakon kratkog prekida sjednice
nije moguće zbog nastalih okolnosti nastaviti sa
radom sjednice, predsjednik Općinskog vijeća
odlučit će o prekidu rada sjednice i nastavak odrediti
za sljedeći radni dan ili neki drugi dan s tim da
odgoda ne može biti duža od sedam dana.

Ako predsjednik Općinskog vijeća smatra da
sjednici ne prisustvuje dovoljan broj članova
Općinskog vijeća, naložit će prozivanje.
Prozivanje će se izvršiti kad to zatraži jedan
član Općinskog vijeća, čiji zahtjev podrži najmanje
još tri člana Općinskog vijeća.
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Članak 100.

Članak 105.

Član Općinskog vijeća ima pravo prije
glasovanja obrazložiti svoj stav.
Njegovo obrazloženje ne može trajati duže
od tri minute.

Ako se tajnim glasovanjem odlučuje o
prijedlogu općeg akta ili zaključku, na svakom
glasačkom listiću mora biti ispisano pod 1. ZA, pod
2. PROTIV i pod 3. SUZDRŽAN.
Član Općinskog vijeća glasuje na način da
zaokružuje redni broj prema svom opredjeljenju.
Nevažećim glasačkim listićem smatra se
onaj iz kojeg se ne može točno utvrditi za što je član
Općinskog vijeća glasovao.

Članak 101.
Glasovanje je u pravilu javno.

Članak 102.
Članak 106.
Članovi Općinskog vijeća glasuju na način
da se izjašnjavaju ZA prijedlog, PROTIV prijedloga
ili su SUZDRŽANI od glasovanja.
Glasovanje dizanjem ruku obavlja se tako što
predsjednik Općinskog vijeća poziva članove
Općinskog vijeća da se izjasne tko je za prijedlog, tko
je protiv prijedloga i da li se tko suzdržao od
glasovanja.

Članak 103.
Pojedinačno glasovanje obavlja se ako to
odredi predsjednik Općinskog vijeća, kad smatra da
je potrebno da bi se točno utvrdio rezultat glasovanja,
ili ako zatraži član Općinskog vijeća čiji zahtjev
podrži još najmanje tri člana Općinskog vijeća.
Pojedinačno glasovanje obavlja se na taj
način što se svaki prozvani član Općinskog vijeća
izjašnjava ZA ili PROTIV ili je SUZDRŽAN od
glasovanja.
Kad je prozivanje završeno, ponovno se
prozivaju članovi Općinskog vijeća za koje u popisu
nije naznačeno da su glasovali.
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje i
objavljuje rezultat glasovanja.

Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik
Općinskog vijeća kojemu u tome pomažu dva člana
Općinskog vijeća koje odredi Općinsko vijeće.
Po završenom glasovanju predsjednik
Općinskog vijeća utvrđuje rezultat glasovanja i
objavljuje da li je odgovarajući prijedlog prihvaćen
ili odbijen.

VII.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 107.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika
prestaje vrijediti Poslovnik Općinskog vijeća općine
Slavonski Šamac, («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 09/2003).

Članak 108.
Ovaj Poslovnik Općinskog vijeća stupa na
snagu danom objavljivanja, a objavit će se u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Članak 104.
Tajno glasovanje obavlja se glasačkim
listićima.
Svaki glasački listić je iste veličine, oblika i
boje.
Na svakom glasačkom listiću utisnut je pečat
općine.

Klasa: 021-05/06-02/21
Ur.br. 2178/09-02-06-1
Slavonski Šamac, 30. svibnja 2006. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.
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IV.

17.

Temeljem čl. 73. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne
(regionalne)
samouprave («N.N» 59/01) i čl. 128. Zakona o
proračunu («N.N. 96/03), Općinsko vijeće općine
Slav. Šamac na svojoj 9. sjednici održanoj 30.
svibnja 2006. godine donijelo je:
GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna općine Slavonski Šamac
za 2005. godinu

Stanje žiro-računa na dan 1. 1. 2005. godine
bio je 365.687,55 kn, a na dan 31.12.2005. god bilo je
309.050,84. kn.

V.
Stanje potraživanja za naknade (komunalna
naknada, groblje, kom. doprinos) na dan 31.12. 2005.
godine bilo je 599.622,83 kn. Od toga stanje
potraživanja za komunalnu naknadu iznosi
500.322,32 kn.

OPĆI DIO
VI.
I.
Godišnjim obračunom Proračuna općine
Slavonski Šamac za 2005. godinu utvrđeni su
ostvareni prihodi i primici u iznosu od 2.617.695,19
kn.

Stanje nepodmirenih obveza prema
dobavljačima na dan 31.12.2005. godine bilo je
235.570,44 kn.

VII.
II.
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama
Proračuna za 2005. godinu izvršeni su u ukupnom
iznosu od 2.628.312,78 kn.

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske
pričuve u planiranom iznosu od 10.000,00 kn izvršili
su se u iznosu od 3.623,40 kn, a za plaćanje računa za
analizu tla.

VIII.
III.
Razlika između ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam
manjak prihoda:
Ostvareni prihodi i
primici u 2005. god
Ostvareni rashodi i
izdaci 2005. god
Manjak prihoda u 2005. god

2.617.695,19 kn
2.628.312,78 kn
10.617,59 kn

Preneseni višak prihoda iz 2004. g
151.958 kn
Manjak prihoda i primitaka u 2005. g 10.618, kn
Ukupno višak prihoda i primitaka
Raspoloživ u slijedećem razdoblju
141.340 kn

Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priloženih podataka
Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka te rashod i izdataka
Proračuna općine Slav. Šamac za 2005. godinu.

27
28
29
30

61
6111
6112
6113
6115
6117
6121
61311
61312
61313
61314
61315
61341
61424
61453
61454
63
6332
6342
6342
64
64132
64113
6416
64229
64236
64239
64239
64243
65
65123
65129
65139
6514

PRIHODI OD POREZA
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
Porez i prirez na dohodak od Samostalnog rada
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskog prava
Porez i prirez na dohodak po Godišnjoj prijavi
Povrat poreza i prireza na dohodak Po godišnjoj prijavi
Porez na dobit
Porez na neobrađeno obradivo Poljoprivredno zemljište
Porez na neizgrađeno građevinsko Zemljište
Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine
Porez na kuće za odmor
Porez na korištenje javne površine
Porez na promet nekretnina
Porez na potrošnju
Porez na tvrtku
Porez na reklame
POMOĆI
Kapitalne pomoći iz proračuna
Kapit.pomoći od ostalih subj.unutar opće države- Fond za reg,raz
Kapit.pomoći od ostalih subjekata unutar opće države- Hrvatske vo
PRIHODI OD IMOVINE
Kamate na depozite po viđenju
Prihod od kamata na dane zajmove građanima i kućanstvima
Prihod od dividendi
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine
Prihod od spomeničke rente
Ostali prihodi od nefin.imovine-javne opć.površine
Ostali prihodi od nefin.imovine-Prodaja šljunka s Topolja
Nsaknada za prekomjernu uporabu cesta
PRIHODI OADM.PRISTOJBI I PO POSEB. PROPISIMA
Gradske i općinske upravne pristojbe
Ostale naknade utvrđene gradskim i općinskim odlukama
Prihodi od prodaje državnih biljega
Ostale pristojbe

NAZIV RAČUNA

160,00
1.860,00
11.261,32
4.828,68
23.324,55
1.428,74

200,00
2.500,00
13.000,00
10.000,00
30.000,00
0,00

3.200,00
-

2.500,00
15.000,00
20.000,00
30.000,00
1.000,00
7.000,00
35.000,00
20.900,00

2.710,00
-

2.906,02
7.700,08
0,00
21.695,33
455,98
6.000,00
35.000,00
0,00

417.000,00
850.000,00
0,00

235.844,50

250.000,00

417.000,00
850.000,00
0,00

705.967,20
0,00
0,00

Izvršenje
u 2005. g.

827.450,00
80.000,00
9.000,00

Plan
za 2005.

Index
izvršenja

84,69
-

116,24
51,33
0,00
72,32
45,60
85,71
100,00
0,00

100,00
100,00
0,00

80,00
74,40
86,63
48,29
77,75
0,00

94,34

85,32
0,00
0,00
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37
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65149
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65234
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66
6631
6632
6
71
71111
71112
72
7211
7
81
81612
8

RB Račun iz
rač.pl.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI = 2.926.350 KN
UKUPNO OSTVARENI PRIHODI=2.617.695,19 KN
INDEX OSTVARENJA PRIHODA=89,45%

Naknada za prenamjenu zemljišta
Komunalni doprinos
Sufinanciranje cijene usluge
Komunalna naknada
Naknada za dodjelu i korištenje grobnog mjesta
Ostali nespomenuti prihodi
OSTALI PRIHODI
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE
Poljoprivredno zemljište
Građevinsko zemljište
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE
Stambeni objekti (stanovi)
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA
Povrati zajmova danih trg.društvima, obrtnicima,malim I srednjim
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

NAZIV RAČUNA

18.000,00
18.000,00

8.000,00
8.000,00

0,00
0,00

2.900.350,00

1.000,00
45.000,00
100.600,00
80.000,00
30.000,00
20.000,00

Plan
za 2005.

15.305,06
15.305,06

6.652,59
6.652,59

0,00
0,00

2.595.737,54

633,00
45.061,88
96.891,00
79.075,96
27.367,06
18.566,24

Izvršenje
u 2005. g.

Index
izvršenja

85,03
85,03

83,16
83,16

89,50

63,30
100,14
96,31
98,84
91,22
92,83
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IX.

19

17
18

SVEUKUPNI RASHODI
RASHODI
Rashodi za zaposlene
Plaće za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi
POMOĆI
Pomoći unutar opće države
NAKNADE GRAĐANIMA
Naknade građanima i kuć. iz Proračuna
OSTALI RASHODI
Tekuće donacije
Ostale kapitalne donacije
Kazne, penali i naknade štete
Izvanredni rashodi
RASHODI ZA NAB BEFIN IMOVINE
RAS ZA NABAVU NEPROIZ IMOVINE
Prostorni plan općine
RASH ZA NAB PROIZ DUG IMOVINE
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Bicikl
RAS ZA DOD ULAG NA NEF IMOVINI
Dodatna ulaganja u građ. objekte-prostori

OPIS
2.926.350,00
1.239.950,00
246.100,00
196.000,00
15.600,00
34.500,00
792.150,00
26.100,00
133.100,00
488.250,00
144.700,00
18.000,00
18.000,00
4.100,00
4.100,00
37.300,00
37.300,00
142.300,00
120.300,00
11.200,00
800,00
10.000,00
1.688.400,00
40.000,00
40.000,00
1.639.650,00
1.627.650,00
12.000,00
950,00
5.800,00
5.800,00

Plan
za 2005.
2.628.312,78
1.130.177,20
242.956,83
194.278,84
15.202,10
33.475,89
734.524,85
19.100,80
125.773,27
450.872,10
138.778,68
15.670,56
15.670,56
4.032,68
4.032,68
29.983,54
29.983,54
103.008,74
87.395,34
11.190,00
800,00
3.623,40
1.498.135,58
30.000,00
30.000,00
1.461.399,25
1.452.578,49
8.820,76
948,65
5.787,68
5.787,68

Izvršenje
u 2005. g.

Index
izvršenja
89,82
91,15
98,72
99,12
97,45
97,03
92,73
73,18
94,50
92,34
95,91
87,06
87,06
98,36
98,36
80,38
80,38
72,39
72,65
99,91
100,00
36,23
88,73
75,00
75,00
89,13
89,24
73,51
99,86
99,78
99,78

nositeljima sredstava po osnovnim i
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24

31
3111
31213
31219
3132
3132
3133
32
3211
32111
32115
3213
32131
32132
3221
32211
32212
32214
32215
3223
32231
32234
3224
32241
32242
32243
3225
32251
3231
32311
32313
32319
3232
32321

Rashodi za zaposlene
Plaće za redovan rad
Darovi
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za obv. zdravstveno osiguranje
Doprinosi za dopunsko osiguranje
Doprinosi za zpošljavanje
Materijalni rashodi
Službena putovanja
Dnevnice za sl. put u zemlji
Naknade za prijevoz
Stručno usavršavanje
Seminari
Tečajevi
Uredski materijal
Uredski materijal
Literatura
Materijal i sredstva za čišćenje
Službena odjeća
Energija
Električna energija
Motorni benzin
Materija i dijelovi za tek. i inv. održavanje
Mat. i dij. za tek. održ. građ. obj.
Mat. i dij. za tek. održ. postrojenja i opreme
Mat. i dij. za tek. održ. transportnih sredstava
Sitan inventar i auto gume
Sitan inventar
Usluge telefona
Telefon
Poštarina
Posebni linijski prijevoz
Usluge tekućeg održavanja
Građevinskih objekata

NAZIV RAČUNA ( POZICIJE)

244,00
1.600,00
8.966,91
4.149,60
510,90
1.023,16
83.173,93
14.764,00
1.625,40
9.767,39
0,00
1.791,98

500,00
1.600,00
11.000,00
5.000,00
1.000,00
1.100,00
84.000,00
15.000,00
2.000,00
12.000,00
0,00
2.000,00

4.000,00

2.000,00

20.279,17
10.811,28
101.789,98

0,00
17.256,80

1.000,00
23.000,00

21.000,00
12.000,00
104.000,00

194.278,84
3.600,00
11.602,10
29.201,75
971,39
3.302,75

Izvršenje
u 2005. g.

196.000,00
3.600,00
12.000,00
30.000,00
1.000,00
3.500,00

Plan
za 2005.

Index
izvršenja

50,00

96,57
90,10
97,87

89,60

81,27
81,39
0,00

99,02
98,43

81,52
82,99
51,09
93,01

48,80
100,00

0,00
75,03

99,12
100,00
96,98
97,34
97,14
97,36
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48
49

32322
32323
3233
32332
3234
32342
32349
32349
32349
32349
32349
32349
3237
32372
32373
32375
32379
3238
32381
3239
32394
32399
3291
32911
3292
32921
3293
32931
3294
32941
3299
32999
32999
34
3431
34311
34333

Opreme
Prijevoznih sredstava
Usluge promidžbe
Tisak
Komunalne usluge
Iznošenje i odvoz smeća
Održavanje javne rasvjete
Ostale komunalne usluge
Sanacija divljih deponija
Vodna naknada
Ostale komunalne usluge
Ugovori o djelu
Intelektualne usluge
Ugovori o djelu
Usluge odvjetnika
Geodetske i katastarske usluge
Ostale intel. usluge
Računalne usluge
Usl. ažuriranja rač. baza
Ostale usluge
Usluge pri registraciji prij. sred.
Ostale nespom. usluge
Naknade za rad preds. tijela
Naknade za rad pred. tijela
Premije osiguranja
Premije osiguranja
Reprezentacija
Reprezentacija
Članarine
Tuzemne članarine
Ostali nespom. rashodi poslovanja
Ostali nespom. rashodi
Crveni križ
FINANCIJSKI RASHODI
Bankarske usluge
Usluge banaka
Zatezne kamate

NAZIV RAČUNA ( POZICIJE)

1.118,47
12.711,39
90.057,54
1.460,62
25.879,92
1.764,32
18.116,28
1.500,00

11.241,69
2.803,49

90.100,00
1.600,00
27.000,00
2.500,00
22.000,00
1.500,00

12.500,00
3.000,00

0,00

1.250,00
14.000,00

1.000,00

54.229,65
12.505,00
35.062,00
104.394,74

0,00

0,00
54.500,00
12.000,00
37.000,00
125.000,00

15.794,00
11.395,35
10.527,79
35.000,00
1.161,48

9.757,80

1.376,00
10.958,00

Izvršenje
u 2005. g.

17.500,00
12.000,00
12.000,00
35.000,00
1.500,00

11.000,00

1.500,00
12.000,00

Plan
za 2005.

Index
izvršenja

89,93
93,45

82,35
100,00

70,57

95,85

91,29

99,95

89,48
90,80

0,00

99,50
104,21
94,76
83,52

0,00

90,25
94,96
87,73
100,00
77,43

88,71

91,73
91,32
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3434
34349
36
3631
36311
37
3721
37212
37213
37219
3722
37229
38
3811
38112
38114
38114
38114
38115
38119
38119
3821
3821
38319
3851
38511
3
41
412611
42
4212
42124
4213
42131
42139
4214
42141

Ostali nespom. fin. rashodi
Naknada 5%-Porezna uprava
Pomoći unutar opće države
Tek. pom.
Tuča
Naknade građanima i kućanstvima
U novcu
Pomoć obiteljima
Pomoć invalidima
Ostale naknade
Naknade građ. i kućanstvima u naravi
Ostale naknade u naravi
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
Župa
Političke stranke
Udruge u kulturi
Udruge -ostale
Sportske udruge
Ostale-škole
Ostale-DVD
Kapitalne donacije neprof. organizacija ma
-Škole
Naknade šteta
Nepred. rashodi do visine pror. pričuve
Nepred. rash. do vis. pror. prič.
Rashodi poslovanja
Prostorni plan
Prostorni plan općine
Rashodi za nab. proiz. dug. imovine
Poslovni objekti
Dom
Ceste, željeznice,...
Ceste
Parkiralište u Kruševici-asfaltiranje
Ostali građevinski objekti
Plinovod, vodovod, kanalizacija

NAZIV RAČUNA ( POZICIJE)

1.100.000,00

11.200,00
24.400,00

922.682,36

11.163,00
24.397,34

12.692,00

30.000,00

40.000,00

12.700,00

3.623,40
1.130.177,20

11.190,00
800,00

3.000,00
15.000,00
10.890,00
2.000,00
31.245,00
2.000,00
23.260,34

0,00

18.980,00
1.300,00
9.703,54

4.032,68

1.625,38

Izvršenje
u 2005. g.

10.000,00
1.239.950,00

11.200,00
800,00

3.000,00
15.000,00
17.000,00
2.000,00
31.300,00
2.000,00
50.000,00

1.000,00

25.000,00
1.500,00
9.800,00

4.100,00

2.500,00

Plan
za 2005.

Index
izvršenja

83,88

99,67
99,99

99,94

75,00

36,23
91,15

99,91
100,00

100,00
100,00
64,06
100,00
99,82
100,00
46,52

0,00

75,92
86,67
99,02

98,36

65,01
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87
88

84
85
86

82
83

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

42146
42147
421491
421492
421493
4214931
42149
42149
42149
421496
42149
421498
4221
42211
42219
4227
42272
42273
42318
4261
42621
45111
4

Broj Račun iz
poz. rač.pl.

Ukupno planirani rashodi=2.926.350,00 kn
Ukupno izvršeni rashodi=2.628.312,78 kn
Indeks izvršenja rashoda:89,82%

Spomenici
Izgradnja Poslovne zone-dokumentacija
Ostali nespom. građ. objekti-nogostupi
- Ćuprije
- Parkiralište ispred ambulante i stamb. zgrada
Parkiralište ispred ambulante
- Javna rasvjeta
-Posl. zona
-Prostorni plan
-Mrtvačnica
-Staze na groblju
Izgradnja kućica na igralištu
Uredska ooprema i namještaj
Računala i računalna oprema
Ostala uredska oprema
Uređaji i strojevi
Strojevi za čišćenje snijega
Trimer
Bicikl
Ulaganje u računalne programe
Ulaganje u računalne programe
Prozori
Rashodi za nabavu nefin. imovine

NAZIV RAČUNA ( POZICIJE)

0,00
5.800,00
1.686.400,00

0,00
5.000,00
950,00

5.000,00
2.000,00

0,00
147.000,00
224.350,00
15.000,0
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.000,00
0,00
7.000,00

Plan
za 2005.

0,00
5.787,68
1.498.135,58

0,00
4.148,00
948,65

3.852,76
820,00

0,00
146.400,00
224.345,80
13.843,34
21.646,08
0,00
0,00
0,00
0,00
68.822,51
0,00
6.586,06

Izvršenje
u 2005. g.

Index
izvršenja

0,00
99,79
88,84

0,00
82,96
99,86

77,06
41,00

0,00
99,59
99,99
92,29
98,39
0,00
0,00
0,00
0,00
107,54
0,00
94,09
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X.

Članak 2.

Godišnji obračun Proračuna, zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će
objavljene u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Proračunska sredstva se koriste za
namjene i u visinama koje su određene
Proračunom u Posebnom dijelu, na pojedinim
pozicijama. Proračun se izvršava do visine jedne
dvanaestine mjesečno, odnosno prema dospjelim
obvezama, a u skladu s ostvarenim prihodima,
odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/06-02/22
Urbroj: 2178/09-02-06-1
Slavonski Šamac, 30. 5. 2006. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

Članak 3.
Sredstva planirana na poziciji Proračuna:
nepredviđeni rashodi do visine proračunske
pričuve, koriste se za nepredviđene namjene za
koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za
namjene za koje se tijekom godine pokaže da za
njih nisu utvrđena dostatna sredstva na
određenim pozicijama.
O
korištenju
sredstava
cjelokupne
proračunske
pričuve
odlučuje
Općinsko
poglavarstvo.

18.
Članak 4.
Na temelju članka 5. i članka 6. Zakona
o proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.),
članka 29. Statuta općine Slavonski Šamac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 03/06), Općinsko vijeće općine Slavonski
Šamac na svojoj 9. sjednici, održanoj 30. svibnja
2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna
općine Slavonski Šamac za 2006. godinu

Članak 1.
Proračun općine Slavonski Šamac (u
daljnjem tekstu: Proračun) se ostvaruje naplatom
prihoda, koji prema Zakonu o financiranju
jednica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i drugim propisima i odlukama
Općinskog vijeća pripadaju općini.

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u
cijelosti je načelnik općine.

Članak 5.
Za izvršenje Proračuna u cijelosti je
odgovorno Općinsko poglavarstvo. U slučaju
potrebe Općinsko poglavarstvo može u okviru
utvrđenog iznosa izdataka pojedine pozicije
izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih
pozicija do visine 5% sredstava utvrđenih na
poziciji koja se umanjuje.
U slučaju potrebe Općinsko poglavarstvo
može raspolagati sredstvima Proračuna do visine
od 5.000,00 kn (godišnje) o čemu će izvijestiti
Općinsko vijeće.

Članak 6.
Ako se tijekom fiskalne godine zbog
izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje
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prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci
Proračuna, Proračun se mora uravnotežiti po
postupku za donošenje Proračuna.
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2005. godine iznosio je 1.234.098,71 kn.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
na dan 31. 12. 2005. g. iznosio je 812.674,37 kn.
Manjak prihoda od financijske imovine
na dan 31. 12. 2005. g. iznosio je 280.083,44 kn.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije". Stupanjem na snagu ove
Odluke prestaje važiti Odluka o izvršenju
Proračuna općine Slavonski Šamac za 2006.
godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 23/05.).

Višak prihoda poslovanja koristit će se
za pokriće manjka prihoda od nefinancijske
imovine i pokriće manjka prihoda od financijske
imovine.
Nakon preraspodjele, višak prihoda
poslovanja iznosit će 141.340,90 kn i kao takav
bit će evidentiran u knjigovodstvu.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/06-02/24
Urbroj: 2178/09-02-06-1
Slavonski Šamac, 30. 5. 2006. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/06-02/23
Urbroj: 2178/09-02-06-1
Slavonski Šamac, 30. 5. 2006. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.

19.

Na temelju članka 68. i članka 74.
Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.
96/03.), članka 29. Statuta općine Slav. Šamac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije",
br. 03/06.), Općinsko vijeće općine Slavonski
Šamac na svojoj 9. sjednici, održanoj 30. svibnja
2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja
na dan 31. 12. 2005. godine

Članak 1.
Višak prihoda poslovanja na dan 31. 12.

20.

Na temelju članka 28. točke 18. Statuta
općine Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 3/06.) i
prijedloga Anex-a Ugovora o koncesiji,
dostavljenog od strane Jakob Becker d.o.o. iz
Gornje Vrbe, Općinsko vijeće općine Slavonski
Šamac je na svojoj 9. sjednici održanoj 30.
svibnja 2006. godine, donijelo
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ODLUKU

o neprihvaćanju Anex-a Ugovora o koncesiji
dostavljenog od strane Jakob Becker d.o.o. iz
Gornje Vrbe

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
ne prihvaća dostavljeni Anex Ugovora o
koncesiji.

Broj: 10

rješavanje uočenih nedostataka nastalih kroz
proteklo vrijeme trajanja koncesije.

Članak 4.
Ukoliko koncesionar ne pokaže volju za
iznalaženjem zajedničkog rješenja nastalog
problema u korist obiju strana, pokrenut će se
postupak otkaza Ugovora o koncesiji.

Članak 5.
Članak 2.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
prvenstveno nije suglasno s povećanjem cijena
usluga odvoza otpada, te smatra da bi
potpisivanjem dostavljenog Anex-a Ugovora o
koncesiji u cijelosti bio izmijenjen prvobitni i
osnovni Ugovor o koncesiji za skupljanje,
prijevoz, obradu i tretiranje otpada na istočnom
dijelu Brodsko-posavske županije za područje
općina Slavonski Šamac, Sikirevci, Gundinci,
Donji Andrijevci, Podcrkavlje, Gornja Vrba,
Klakar i Bukovlje.

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
nalaže Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Slavonski Šamac da ovu Odluku dostavi
poduzeću Jakob Becker d.o.o.
Načelnik općine je dužan izvijestiti
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac o svim
aktivnostima glede rješavanja problema s
koncesionarom Jakob Becker d.o.o.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Članak 3.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
ne dozvoljava potpisivanje dostavljenog Anex-a
Ugovora o koncesiji, te nalaže načelniku općine
da još jednom pokuša riješiti nastali problem
oko povećanja cijene usluga odvoza komunalnog
otpada
što
je
dovelo
do
svekolikog
nezadovoljstva
mještana
općine
Slavonski
Šamac.
Nalaže se načelniku općine Slavonski
Šamac da u razgovoru s nadležnim osobama
poduzeća Jakob Becker d.o.o. zatraži vraćanje
cijena koje su važile do zadnjeg povećanja kao i

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/06-02/25
Urbroj: 2178/09-02-06-1
Slavonski Šamac, 30. 5. 2006. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dolores Brnad-Nedić, v.r.
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OPĆINA
STARA GRADIŠKA

22.

-

Na temelju članka 49. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno
tumačenje i 129/05.) i članka 33.g Statuta općine
Stara Gradiška ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/01, 4/03. i 3/06.),
Općinsko poglavarstvo je na 2. sjednici održanoj
12. lipnja 2006. godine donijelo
POSLOVNIK
Općinskog poglavarstva
općine Stara Gradiška
I

-

poslovni red na sjednicama Poglavarstva,
postupak donošenja akata Poglavarstva i
postupak razmatranja pojedinih pitanja iz
nadležnosti Poglavarstva,
javnost rada Poglavarstva.

II

UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 2.

Poglavarstvo broji 5 članova uključujući
predsjednika
Poglavarstva
i
zamjenika
predsjednika Poglavarstva.
Općinski načelnik po položaju je
predsjednik Poglavarstva. Zamjenik općinskog
načelnika po položaju je zamjenik predsjednika
Poglavarstva.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Članak 3.

Ovim Poslovnikom uređuje se ustroj,
način rada i odlučivanja te druga pitanja važna za
rad Općinskog poglavarstva (u daljnjem tekstu:
Poglavarstvo), a osobito:

Osim općinskog načelnika i njegovog
zamjenika u Poglavarstvo se izabiru još tri člana,
i to za:
-

-

unutarnje ustrojstvo Poglavarstva,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti
članova Poglavarstva,
djelokrug, sastav i način rada povremenih
radnih tijela Poglavarstva,

-

područje malog i srednjeg poduzetništva,
obrta, turizma i poljoprivrede
područje društvenih djelatnosti
područje komunalnog gospodarstva i
prostornog uređenja.
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III

OSTVARIVANJE PRAVA, OBVEZA I
ODGOVORNOSTI ČLANOVA
POGLAVARSTVA

V

NAČIN RADA POGLAVARSTVA

a)

Pripremanje sjednice

Članak 4.
Članovi
dužnost:
-

-

Poglavarstva

Članak 8.
imaju

pravo

i

sudjelovati na sjednicama Poglavarstva i
na njima raspravljati i odlučivati o
pitanjima koja su na dnevnom redu,
biti informirani o svim temama i
problemima radi ostvarivanja prava i
dužnosti članova Poglavarstva,
tražiti i dobiti od Jedinstvenog upravnog
odjela podatke i obavijesti koji su im
potrebni u obavljanju poslova člana
Poglavarstva,
imaju pravo na naknadu troškova i
izgubljene zarade u vezi s radom u
Poglavarstvu.

Rasprave na sjednicama Poglavarstva vode
se na osnovi materijala koji u pravilu, priprema
Jedinstveni upravni odjel općine ili drugi
predlagatelj, kada to Poglavarstvo ocijeni
potrebnim.
Prijedlog akata koji donosi Poglavarstvo
može podnijeti i svaki član Poglavarstva.
Članak 9.
Materijal

RADNA TIJELA POGLAVARSTVA
Članak 5.

Radi stručne obrade pojedinih pitanja, radi
davanja prijedloga i mišljenja o pojedinim
pitanjima, te radi praćenja stanja u pojedinim
područjima ili pripreme određenih materijala kojih
je
ovlašteni
predlagatelj
Poglavarstvo,
Poglavarstvo može osnovati povremena radna
tijela.
Članak 6.
Članovi radnih tijela mogu biti ne samo
članovi Poglavarstva već i znanstveni, stručni i
javni djelatnici, te druge osobe za koje
Poglavarstvo smatra da svojim znanjem i
iskustvom mogu pridonijeti kvalitetnoj i stručnoj
obradi pojedinih pitanja iz područja rada radnih
tijela Poglavarstva.
Članak 7.
Predsjednika i članove radnih tijela
imenuje Poglavarstvo na prijedlog predsjednika
Poglavarstva.
Radna tijela Poglavarstva postupaju po
odredbama ovog Poslovnika.

se

Poglavarstvu

dostavlja

u

obliku:
-

IV
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nacrta prijedloga općih i pojedinačnih
akata koje donosi Općinsko vijeće,
prijedloga općih i pojedinačnih akata koje
donosi Poglavarstvo, informacija, izvješća,
analiza i dr.

Nacrti prijedloga
akata sačinjavaju se
Općinskog vijeća.
Nacrti prijedloga
pojedinačnih akata moraju

općih i pojedinačnih
sukladno Poslovniku
i prijedlozi općih i
sadržavati obrazloženje.

Članak 10.
Informacija se podnosi radi upoznavanja
sa stanjem i pojavama u određenim područjima.
Informacija mora biti sažeta i pregledna,
ilustrirana podacima koji omogućavaju što bolji
uvid u problem. Informacija mora sadržavati i
prijedloge zaključaka.
Izvješće mora sadržavati prikaz rada i
rezultate rada u određenim djelatnostima, podatke
o provođenju odgovarajućih zakona, zaključaka,
mjera Općinskog vijeća i Poglavarstva. Izvješće
mora sadržavati i prijedlog zaključaka.
Analizom se daju podaci dobiveni
proučavanjem problema i praćenjem stanja u
određenim oblastima i djelatnostima za određeno
vremensko razdoblje, razlažu problemi, ocjenjuje
stanje i ukazuje na moguće posljedice. Uz analizu
se moraju dati i prijedlozi zaključaka.
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Članak 11.

Materijal za razmatranje na sjednici
Poglavarstva predlagatelj dostavlja predsjedniku
Poglavarstva, tehnički obrađen na način koji
omogućava umnožavanje za potrebe Poglavarstva,
najmanje osam dana prije dana održavanja
sjednice.

c)

Strana: 1203

Tijek sjednice
Članak 16.

Sjednicama
Poglavarstva
predsjedava
predsjednik Poglavarstva, a u slučaju njegove
spriječenosti zamjenik predsjednika Poglavarstva.
Članak 17.

Članak 12.
Povjerljivi materijali moraju, u skladu s
propisima,
sadržavati
oznaku
stupnja
povjerljivosti. O tim materijalima vodi se
odgovarajuća evidencija.
b)

Sazivanje sjednice
Članak 13.

Sjednicu Poglavarstva saziva i predlaže
dnevni red predsjednik Poglavarstva.
Pismeni poziv za sjednicu s prijedlogom
dnevnog reda, zapisnikom s prethodne sjednice i
materijalnom za raspravu upućuje se članovima
Poglavarstva i drugim osobama za koje to odredi
predsjednik Poglavarstva, najmanje pet dana prije
održavanja sjednice.
Članak 14.
Prijedlog
dnevnog
reda
sjednice
Poglavarstva može u pravilu sadržavati samo one
točke za koje je primljen odgovarajući materijal
na način utvrđen ovim Poslovnikom.
Zahtijeva li predlagatelj da Poglavarstvo
ipak razmatra pitanja za koja materijal nije
pripremljen u pisanom obliku, odluku o tome
donosi Poglavarstvo na samoj sjednici.
Članak 15.
Sjednici Poglavarstva mogu biti nazočne
samo pozvane osobe.
Predsjednik
Poglavarstva
odobrava
nazočnost osobama koje nisu pozvane.

Nakon što predsjednik Poglavarstva otvori
sjednicu, Poglavarstvo usvaja zapisnik s prethodne
sjednice.
Prilikom usvajanja zapisnika, Poglavarstvo
odmah oslučuje o eventualnim primjedbama na
zapisnik i posebno verificira zaključke koji
moraju u cjelokupnom tekstu biti sadržani u
zapisniku.
Nakon usvajanja zapisnika s prethodne
sjednice, Poglavarstvo utvrđuje dnevni red
sjednice.
Članak 18.
Sjednici mora biti nazočan predstavnik
predlagatelja, a ukoliko s e ne odazove pozivu,
točka se skida s dnevnog reda.
Kratko uvodno obrazloženje predstavnika
predlagatelja će dati ukoliko Poglavarstvo to
ocijeni potrebnim.
O svakom pitanju koje je na dnevnom
redu, otvara se rasprava. Ako predsjednik
Poglavarstva ocijeni potrebnim, može ograničiti
trajanje sudjelovanja u raspravi i to tako da
sudjelovanje u raspravi ne može biti duže od
deset minuta.
Članak 19.
Nakon provedene rasprave, Poglavarstvo
na prijedlog predsjednika utvrđuje prijedlog koji
upućuje Općinskom vijeću, te donosi akte iz svoje
nadležnosti.
Članak 20.
Prilikom utvrđivanja prijedloga koji
upućuje Općinskom vijeću, Poglavarstvo utvrđuje
svog predstavnika koji će sudjelovati u
raspravama na sjednici Vijeća i radnih tijela.
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Zaključci Poglavarstva upućuju se odmah
nakon sjednice odgovarajućim tijelima na daljnji
postupak.
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dnevnog reda. Ako se govornik i poslije drugog
poziva ne drži predmeta dnevnog reda,
predsjednik će mu oduzeti riječ.
Članak 26.

Članak 22.
Poglavarstvo
može
raspravljati
o
pojedinim pitanjima po skraćenom i hitnom
postupku i to samo onda kada postoji neodgodiva
potreba da se riješe određena pitanja i problemi
čije bi odlaganje moglo imati štetne posljedice,
ako su rokovi za odlučivanje kratki i ne mogu se
odlagati, a rasprava iz opravdanih razloga nije
mogla biti provedena po postupku utvrđenom
ovim Poslovnikom.

Svaki član Poglavarstva može za vrijeme
rasprave o određenom pitanju ili prijedlogu na
sjednici podnositi svoje prijedloge. U pravilu, ti
prijedlozi se podnose pismeno, a predsjednik
može zahtijevati da ih član Poglavarstva formulira
usmeno.
O tim prijedlozima kao i onima koji se
eventualno dostave prije sjednice, predsjednik će
pozvati predlagatelja materijala da se izjasni.
Članak 27.

Članak 23.
Prijedlog za raspravu po hitnom ili
skraćenom postupku može dati svaki član
Poglavarstva. O razlozima za razspravu po hitnom
ili skraćenom postupku, Poglavarstvo se izjašnjava
na samoj sjednici prilikom utvrđivanja dnevnog
reda.
Materijal o kojem se raspravlja po hitnom
ili skraćenom postupku može se podijeliti za
vrijeme održavanja sjednice, a u iznimnim
slučajevima hitnosti, rasprava se može voditi i na
osnovi usmenog
obrazloženja,
o
čemu
Poglavarstvo odlučuje na sjednici.

O radu na sjednici Poglavarstva vodi se
zapisnik. Zapisnik sadrži redni broj sjednice,
vrijeme održavanja sjednice, imena nazočnih i
nenazočnih članova, imena ostalih osoba koje
sudjeluju u radu sjednice, dnevni red, imena
sudionika u raspravi po točkama dnevnog reda i
zaključke.
Zapisnik
potpisuju
predsjednik
Poglavasrtva, odnosno zamjenik predsjednika ako
je on rukovodio sjednicom i zapisničar. O
zapisnicima se brine i odgovoran je za njih
administrativni tajnik.
e)

d)

Poslovni red
Članak 24.

Na sjednici Poglavarstva nitko ne može
govoriti prije nego što mu predsjednik da riječ.
Predsjednik daje riječ prema redoslijedu prijave.
Predsjednik osigurava da govornik ne bude
ometan ili spriječen. Govornika u govoru može
prekinuti ili opomenuti samo predsjednik.
Članak 25.
Govornik može govoriti samo o predmetu
o kojem se, po utvrđenom dnevnom redu, vodi
rasprava.
Udalji li se govornik od predmeta
rasprave, predsjednik će ga pozvati da se drži

Odlučivanje
Članak 28.

Poglavarstvo odlučuje o poslovima iz
svoje nadležnosti u pravilu na sjednicama, ukoliko
za pojedine poslove nije posebnim aktom ili
zaključkom
samog
Poglavarstva
drugačije
određeno.
Članak 29.
Poglavarstvo donosi odluke većinom
glasova ako je na sjednici nazočna većina
njegovih članova.
Odluke kojima raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu općine kao i njezinim
prihodima i rashodima, Poglavarstvo donosi
većinom glasova svih članova.
Članovi Poglavarstva nemaju pravo
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oslučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti kad
su osobno ili preko članova uže obitelji
zainteresirana strana.
Članak 30.
Glasovanje je u pravilu javno.
Poglavarstvo može odlučiti da se o
određenom pitanju glasuje tajno. Odluka o tajnom
glasovanju donosi se javnim glasovanjem.
Članovi
Poglavarstva
glasuju
"za",
"protiv" prijedloga ili su "suzdržani" od
glasovanja.
Javno glasovanje provodi se podizanjem
ruke.
Tajno se glasuje na glasačkim listićima
koji su ovjereni pečatom Općinskog poglavarstva.
tajnim
glasovanjem
rukovodi
predsjednik
Poglavarstva. O postupku tajnog glasovanja vodi
se poseban zapisnik.
Članak 31.
Po završetku glasovanja, predsjednik
utvrđuje rezultate i na osnovi njih objavljuje da li
je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili
odbijen.
Bude li broj glasova "za" i "protiv"
jednak, nastavlja se rasprava i glasovanje
ponavlja. Ako se ni u ponovljenom glasovanju
prijedlog ne usvoji, prijedlog se skida s dnevnog
reda.
Članak 32.
Poglavarstvo može odlučiti da se o
određenom materijalu koji je na dnevnom redu,
ne donosi zaključak nego da se vrati predlagatelju
na ponovnu obradu.

f)
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Akti Poglavarstva
Članak 34.

Poglavarstvo
dužnosti donosi:
-

u

ostvarivanju

svojih

odluke
naredbe
pravilnike
naputke
zaključke
rješenja
planove
programe

Odlukama se uređuju odnosi i pitanja od
općeg interesa za općinu.
Naredbe se donose radi izvršavanja odluke
Općinskog vijeća ili ako je donošenje naredbe
propisano zakonom.
Pravilnicima
se
razrađuju
pojedine
odredbe odluka i drugih općih akata, a radi
osiguravanja njihova provođenja.
Naputkom se utvrđuju pravila za rad.
Zaključkom
se
utvrđuju
stavovi
Poglavarstva za izvršavanje odluka Općinskog
vijeća, zauzimaju stavovi i izražavaju mišljenja o
pojedinim pitanjima, određuju poslovi i zadaci
upravnog odjela u provođenju politike Općinskog
vijeća i stavova Poglavarstva.
Rješenjem se rješava pojedinačni slučaj i
drugi slučajevi kada je to utvrđeno odlukom
Općinskog vijeća ili Zakonom.
Programima rada utvrđuju se osnovni
zadaci za određeno razdoblje, rokovi izvršenja tih
zadataka i nositelji izrade programskih materijala.
Članak 35.
Opći akti koje donosi Poglavarstvo,
objavljuju se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Članak 33.
Kad se zbog obimnosti dnevnog reda ili
zbog drugog razloga, ne može završiti rasprava o
svim točkama dnevnog reda, Poglavarstvo može
odlučiti da se sjednica prekine i zakaže nastavak.
Kad se na sjednici utvrdi da ne postoji
kvorum za pravovaljano odlučivanje, predsjednik
odgađa sjednicu za određeni dan i sat.
Sjednica se zaključuje kada je dnevni red
u cijelosti iscrpljen.

VI

ODNOS OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
I JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA
Članak 36.

Predsjednik
Poglavarstva
pročelnika Jedinstvenog upravnog
zakazanoj sjednici Poglavarstva.

izvješćuje
odjela o
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Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
sudjeluje na sjednici kao izvjestitelj o prijedlogu
odluke ili drugog akta čiji je predlagatelj.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u
pripremanju nacrta akata i izradi stručnih posloga
i materijala ostvaruju suradnju sa članovima
Poglavarstva zaduženim za pojedina područja.
VII

Broj: 10

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE STARA GRADIŠKA
Klasa : 022-05-02/06-01/04
Urbroj: 2178/24-01-06-1
Stara Gradiška, 12. lipnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Velimir Paušić,dipl.ing., v.r.

JAVNOST RADA
Članak 37.

Rad Poglavarstva je javan.
O svom radu Poglavarstvo izvješćuje
javnost putem javnih glasila i javnih medija.
Sredstvima javnih priopćavanja dostavljaju
se pozivi za sjednicu, prijedlozi akata i drugi
materijali o kojima će Poglavarstvo raspravljati.
Članak 38.
Sjednice Poglavarstva ili pojedini dijelovi
sjednica mogu se iznimno održati i bez
nazočnosti javnosti, ako tako odluči Poglavarstvo.
Članak 39.
Radi točnog, pravodobnog i što potpunijeg
izvješćivanja javnosti o radu Poglavarstva, mogu
se davati službena priopćenja za javnost.
Predsjednik Poglavarstva može sazvati i
konferenciju za tisak ukoliko želi informirati
javnost o naročito bitnim pitanjima iz djelokruga
rada Poglavarstva.
Na
konferenciji
za
tisak
stavove
Poglavarstva zastupa predsjednik ili druga osoba
koju on odredi ili ovlasti.
VIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.

23.
Na temelju članka 3. stavak 4. i članka
24. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine"
br. 58/93. i 33/05.), programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2006. godini
("Narodne novine" br. 18/06.) i članka 33.f
Statuta općine Stara Gradiška ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01, 4/03. i
3/06.), Poglavarstvo općine Stara Gradiška na 2.
sjednici održanoj 12.
lipnja 2006. godine,
donijelo je
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i
površina za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuju se građevine i
površine za koje prijeti povećana opasnost od
nastanka požara, mjere zaštite od požara
građevina i površina za koje prijeti povećana
opasnost od nastanka požara, sudionici provedbe
Plana, način provedbe plana i način osiguranja
financijskih sredstava za provedbu Plana.

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

Članak 2.
Povećana opasnost od nastanka požara
prijeti sljedećim građevinama i površinama:
-

proizvodni pogoni tvrtke "Sava" d.o.o
neobrađene poljoprivredne površine

u
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K.O. Donji Varoš, Uskoci i Gornji Varoš.
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Raspored dežurstva obvezno se objavljuje
na oglasnoj ploči mjesnog odbora.

Članak 3.
Članak 7.
U cilju sprečavanja nastajanja požara
otvorenog prostora, na području općine Stara
Gradiška provode se sljedeće mjere:

Za provođenje ovg Plana odgovorni su:
-

-

pasivno dežurstvo,
motrenje, čuvanje i ophodnja građevina i
površina za koje prijeti pojačana opasnost
od nastajanja i širenja požara,
zabrana paljenja strništa i loženje vatre na
otvorenom.

-

v.d.
zapovjednika
Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Donji Varoš,
predsjednici Vijeća mjesnih odbora.
Članak 8.

Financijska sredstva potrebna za provedbu
Plana osigurana su u Proračunu općine Stara
Gradiška.

Članak 4.
Pojačane mjere zaštite od požara provode:

Članak 9.
-

tvrtka "Sava" d.o.o.
Dobrovoljno vatrogasno
Varoš
mjesni odbori

društvo

Donji

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE STARA GRADIŠKA

Članak 5.
Dobrovoljno

vatrogasno

društvo

Donji

Varoš:
-

utvrđuje raspored pasivnog dežurstva
članova,
osigurava dovoljne količine vode radi
gašenja eventualnog požara,
vodi knjigu dežurstva.

Raspored dežurstva obvezno se objavljuje
na oglasnoj ploči Dobrovoljnog vatrogasnog
društva.
Članak 6.
Mjesni odbori:
-

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

utvrđuju raspored dežurstava traktora s
plugom,
organiziraju pasivno dežurstvo,
vode knjigu dežurstva.

Klasa : 022-05-02/06-01/09
Urbroj: 2178/24-01-06-2
Stara Gradiška, 12. lipnja 2006. godine
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Velimir Paušić,dipl.ing., v.r.
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OPĆINA VRBJE

10.

11.

Na temelju članka 26. stavak 5. Statuta
općine Vrbje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 7/06.) i podnesene ostavke Stjepana
Stipića na dužnost predsjednika Općinskog vijeća
koji ujedno obnaša i dužnost općinskog načelnika,
Općinsko vijeće općine Vrbje na svojoj 12.
sjednici održanoj 24. svibnja 2006. godine,
donijelo je

Na temelju članka 26. stavak 5. Statuta
općine Vrbje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 7/06.), Općinsko vijeće općine Vrbje
na svojoj 12. sjednici održanoj 24. svibnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Vrbje

ODLUKU
o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća
koji ujedno obnaša i dužnost općinskog
načelnika

Članak 1.

Članak 1.

Milan Brkanac iz Bodovaljaca br. 160,
kojemu je mandat člana Općinskog vijeća
potvrđen na konstituirajućoj sjednici 6. lipnja
2005. godine, izabire se za predsjednika
Općinskog vijeća općine Vrbje.

Stjepan Stipić izabran je 6. 6. 2005. g. na
konstituirajućoj
sjednici
za
predsjednika
Općinskog vijeća općine Vrbje koji ujedno obnaša
i dužnost općinskog načelnika, razrješuje se
dužnosti predsjednika Općinskog vijeća općine
Vrbje na vlastiti zahtjev.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE
Klasa : 021-05/06-08/01
Urbroj: 2178/19-03-06-1
Vrbje, 24. 5. 2006.
Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Štivičić, v.r.

Klasa : 021-05/06-12/01
Urbroj: 2178/19-03-06-1
Vrbje, 24. 5. 2006.
Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Štivičić, v.r.
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12.

13.

Na temelju članka 26. stavak 5. Statuta
općine Vrbje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 7/06.), i podnesene ostavke Stjepana
Štivičića na dužnost potpredsjednika Općinskog
vijeća koji ujedno obnaša i dužnost zamjenika
općinskog načelnika, Općinsko vijeće općine
Vrbje na svojoj 12. sjednici održanoj 24. svibnja
2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 26. stavak 5. Statuta
općine Vrbje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 7/06.), Općinsko vijeće općine Vrbje
na svojoj 12. sjednici održanoj 24. svibnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Vrbje

ODLUKU
o razrješenju potpredsjednika Općinskog
vijeća koji ujedno obnaša i dužnost
zamjenika općinskog načelnika
Članak 1.
Stjepan Štivičić izabran je 6. 6. 2005.
godine
na
konstituirajućoj
sjednici
za
potpredsjednika Općinskog vijeća općine Vrbje
koji ujedno obnaša i dužnost zamjenika općinskog
načelnika, razrješuje se dužnosti potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Vrbje na vlastiti zahtjev.

Članak 1.
Za potpredsjednika Općinskog
općine Vrbje imenuje se Antun Slišurić iz
Kralja Tomislava 44, član Općinskog
kojemu je mandat člana Općinskog
potvrđen na konstituirajućoj sjednici 6.
2005. godine.

vijeća
Vrbja,
vijeća
vijeća
lipnja

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE
Klasa : 021-05/06-12/02
Urbroj: 2178/19-03-06-1
Vrbje, 24. 5. 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE
Klasa : 021-05/06-08/02
Urbroj: 2178/19-03-06-1
Vrbje, 24. 5. 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Milan Brkanac, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Milan Brkanac, v.r.
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14.

15.

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01, 60/01, i 129/05.) i članka 33. d. stavak 1.
Statuta općine Vrbje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 7/06.), Općinsko vijeće
općine Vrbje na svojoj 12. sjednici održanoj 24.
svibnja 2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01, 60/01, i 129/05.) i članka 33. d. stavak 1.
Statuta općine Vrbje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 7/06.), Općinsko vijeće
općine Vrbje na svojoj 12. sjednici održanoj 24.
svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o izboru općinskog načelnika

o izboru zamjenika općinskog načelnika

Članak 1.

Članak 1.

Stjepan Stipić iz Vrbka, Sv. Roka 83,
kojemu je mandat člana Općinskog vijeća
potvrđen na konstiturajućoj sjednici Općinskog
vijeća 6. lipnja 2005. godine, izabire se za
općinskog načelnika općine Vrbje.

Stjepan Štivičić iz Sičica 28, član
Općinskog vijeća općine Vrbje, kojemu je mandat
člana
Općinskog
vijeća
potvrđen
na
konstiturajućoj sjednici Općinskog vijeća 6. lipnja
2005. godine, izabire se za zamjenika općinskog
načelnika općine Vrbje.

Članak 2.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE
Klasa : 021-05/06-01/01
Urbroj: 2178/19-03-06-1
Vrbje, 24. svibnja 2006.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE
Klasa : 021-05/06-01/02
Urbroj: 2178/19-03-06-1
Vrbje, 24. svibnja 2006.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Milan Brkanac, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Milan Brkanac, v.r.
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donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Na temelju članka 33. e. stavak 3. Statuta
općine Vrbje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 7/06.), Općinsko vijeće općine Vrbje
na svojoj 12. sjednici održanoj 24. svibnja 2006.
godine, donijelo je

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE
Klasa : 021-05/06-01/03
Urbroj: 2178/19-03-06-1
Vrbje, 24. svibnja 2006.

ODLUKU
Predsjednik
Općinskog vijeća
Milan Brkanac, v.r.

o izboru Općinskog poglavarstva
općine Vrbje
Članak 1.
Općinsko poglavarstvo općine Vrbje ima 5
(pet) članova i to:
-

predsjednika Općinskog poglavarstva
zamjenika
predsjednika
Općinskog
poglavarstva
tri člana Općinskog poglavarstva.
Članak 2.

Stjepan Stipić, izabran za općinskog
načelnika, po položaju je predsjednik Općinskog
poglavarstva.
Stjepan Štivičić, izabran za zamjenika
općinskog načelnika, po položaju je zamjenik
predsjednika Općinskog poglavarstva.
Josip Čaić, izabran je za člana Općinskog
pogalarstva.
Branko Štivičić, izabran je za člana
Općinskog poglavarstva.
Josip Brkanac, izabran je za člana
Općinskog poglavarstva.

17.
Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jednica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br. 44/05
- pročišćeni tekst) i članka 11. st. 4. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Vrbje, Općinsko vijeće
na svojoj 12. sjednici održanoj 24. svibnja 2006.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća
općine Vrbje
I.
Stjepanu Stipiću iz Vrbja, Sv. Roka 83,
članu HDZ-a izabranom na listi HDZ-a, čiji je
mandat za člana Općinskog vijeća potvrđen 6. 6.
2005. godine, mandat počinje mirovati sa 24.
svibnjem 2006. godine.

Članak 3.
Općinsko poglavarstvo u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga općine,
odgovorno je Općinskom vijeću, a za obavljanje
poslova državne uprave koji su prenijeti u
nadležnost Općinskog poglavarstva odgovorno je
ovlaštenim organima državne uprave.
Članak 4.
Ova

Odluka

stupa

na

snagu

danom

II.
Stjepan Stipić, dana 24. svibnja 2006.
godine, izabran je za dužnost općinskog načelnika
i podnio je zahtjev za mirovanje mandata, a
obzirom da je dužnost općinskog načelnika
nespojiva s obnašanjem dužnosti člana Općinskog
vijeća, ispunjene su zakonske pretpostavke za
mirovanje mandata.
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ispunjene su zakonske pretpostavke za mirovanje
mandata.

Ovaj
Zaključak objavit
će
se
u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
III.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE

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

Klasa : 021-05/06-12/03
Urbroj: 2178/19-03-06-1
Vrbje, 24. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Milan Brkanac, v.r.

Klasa : 021-05/06-12/05
Urbroj: 2178/19-03-06-1
Vrbje, 24. svibnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Milan Brkanac, v.r.

18.
Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jednica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br. 44/05
- pročišćeni tekst) i članka 11. st. 4. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Vrbje, Općinsko vijeće
na svojoj 12. sjednici održanoj 24. svibnja 2006.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK

19.
Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jednica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br. 44/05
- pročišćeni tekst) i članka 11. st. 4. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Vrbje, Općinsko vijeće
na svojoj 12. sjednici održanoj 24. svibnja 2006.
godine, donijelo je

o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća
općine Vrbje

ZAKLJUČAK

I.

o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća
općine Vrbje

Stjepanu
Štivičiću
članu
HDZ-a,
izabranom na listi HDZ-a, čiji je mandat za člana
Općinskog vijeća potvrđen 6. 6. 2005. godine,
mandat počinje mirovati sa 24. svibnjem 2006.
godine.
II.
Stjepan Stipić, dana 24. svibnja 2006.
godine, izabran je za dužnost zamjenika
općinskog načelnika i podnio je zahtjev za
mirovanje mandata, a obzirom da je dužnost
zamjenika općinskog načelnika nespojiva s
obnašanjem dužnosti člana Općinskog vijeća,

I.
Josipu Čaiću iz Vrbja, Sv. Roka 17,
izabranom na listi HDZ-a, čiji je mandat za člana
Općinskog vijeća potvrđen 6. 6. 2005. godine,
mandat počinje mirovati sa 24. svibnjem 2006.
godine.
II.
Josip Čaić, dana 24. svibnja 2006. godine,
izabran je za dužnost člana Općinskog
poglavarstva i podnio je zahtjev za mirovanje
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mandata, a obzirom da je dužnost člana
Općinskog poglavarstva nespojiva s obnašanjem
dužnosti člana Općinskog vijeća, ispunjene su
zakonske pretpostavke za mirovanje mandata.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE

Klasa : 021-05/06-12/04
Urbroj: 2178/19-03-06-1
Vrbje, 24. svibnja 2006.

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

Predsjednik
Općinskog vijeća
Milan Brkanac, v.r.
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Izdaje Stručna služba za poslove Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod

Broj: 10

