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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

II
Za člana Upravnog vijeća Muzeja Brodskog
Posavlja Slavonski Brod imenuje se Milica
Koporčić - Tomičić.

86.

Na temelju članka 21. točke 4. Statuta
Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 09/06 pročišćeni
tekst, 23/07 i 3/08) Županijska skupština na 26.
sjednici održanoj 11. srpnja 2008. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća
Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod

I
Razrješuje se dužnosti člana Upravnog
vijeća Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
Ninoslav Ljubičić, dr. med.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 612-01/08-01/1
Ur.broj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2008.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.
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87.

88.

Na temelju članka 17. b) Odluke o osnivanju
Županijske uprave za ceste («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 5/97, 12/02 i 20/05)
i članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
09/06 pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08) Županijska
skupština na 26. sjednici održanoj 11. srpnja 2008.
godine, donijela je

Na temelju članka 75. Zakona o zaštiti
prirode («Narodne novine» br. 70/05)) i članka 21.
Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 09/06
pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08) Županijska skupština
na 26. sjednici održanoj 11. srpnja 2008. godine,
donijela je
RJEŠENJE

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog
vijeća Županijske uprave za ceste

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog
vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima

I.

I.

Razrješuju se dužnosti člana Upravnog
vijeća Županijske uprave za ceste:
Jakov Vidović,
Đurđica Jurković.

Razrješuje se dužnosti člana Upravnog
vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima Ružica Domazet, dipl.iur.

II
II
Za člana Upravnog vijeća Županijske
uprave za ceste imenuju se:
Anđelko (Željko) Gabrić
Ivan Zirdum

Mario Lovrić imenuje se za člana Upravnog
vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima.

III
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 340-01/08-01/3
Ur.broj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2008.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 351-01/08-01/3
Ur.broj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2008.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.
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89.

90.

Na temelju članka 87. Zakona o osnovnom
školstvu («Narodne novine» br. 69/03 pročišćeni
tekst i 76/05), te članka 21. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 09/06 pročišćeni tekst, 23/07
i 3/08) Županijska skupština na 26. sjednici održanoj
11. srpnja 2008. godine, donijela je

Na temelju članka 21. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 9/06-pročišćeni tekst i 23/07 i
3/08) Županijska skupština na 26. sjednici, održanoj
11. srpnja 2008. godine, donijela je

RJEŠENJE

o razrješenju člana
Odbora za gospodarstvo, Proračun i financije

RJEŠENJE

o razrješenju i imenovanju člana Školskog
odbora Osnovne škole «Ivan Mažuranić» Sibinj
I
I
Razrješuje se dužnosti člana Školskog
odbora u OŠ «Ivan Mažuranić» Sibinj ispred
osnivača Damir Vidaković.
.
II
Za člana Školskog odbora OŠ «Ivan
Mažuranić» Sibinj ispred osnivača imenuje se Đuro
Špehar.

Mićo Tomičić, dipl. oec. razrješuje se
dužnosti člana Odbora za gospodarstvo, Proračun i
financije.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 602-02/08-01/ 11
Ur.broj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2008.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

Klasa: 080-01/08-01/ 7
Ur.broj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2008.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.
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Na temelju članka 9. i 183. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» broj 121/03.,
44/05., 48/05., 85/06.), članka 4. Pravilnika o načinu
pregleda umrlih, te o utvrđivanju vremena i uzroka
smrti («Narodne novine» broj 121/99., 133/99. i
112/00.) i članka 21. Statuta Brodsko-posavske
županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 9/06.-pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08)
Županijska skupština na 26. sjednici održanoj 11.
srpnja 2008. godine, donijela je
ODLUKU
o područnoj organiziranosti pregleda osoba
umrlih izvan zdravstvene ustanove i
utvrđivanju potrebnog broja mrtvozornika

Članak 1.
Ovom Odlukom se:
utvrđuje broj mrtvozornika i područje
gradova i općina na kojima će oni djelovati imenuju mrtvozornici
određuje tijelo državne uprave za obavljanje
nadzora nad djelatnošću pregleda umrlih i
nad radom mrtvozornika i vođenje
očevidnika o mrtvozornicima na području
Brodsko-posavske županije.

Članak 2.
Vrijeme i uzrok smrti za osobe umrle izvan
zdravstvene ustanove utvrđuje doktor medicine, a
iznimno osposobljeni zdravstveni djelatnik.

Slavonski Brod:
Ljiljana Mikešić, dr. med.
Katica Kolbas, dr. med.
Mijo Posavec, dr. med.
Željko Grmuša, dr. med.
Jasminka Čampa, dr. med.
Dijana Vuk, dr. med.
Jasminka Grbić, dr. med.
Sunčica Valjetić, dr. med.
Milorad Kezić, dr. med.
Nevenka Benović, dr. med.
Blaženka Šarić, dr. med.
Marija Jovanović, dr. med.
Marinka Džakula, dr. med.
Stipo Brnić, dr. med.
Ljiljana Krnić, dr. med.
Edita Lončar, dr. med.
Emina Mehičić, dr. med.
Snježana Pinčar, dr. med.
Merima Spahić, dr. med.
Antun Bukvić, dr. med.
Ružica Brešić, dr. med.
Bojana Trtica, dr. med.
Spomenka Janeš, dr. med.
Želimir Novaković, dr. med.
Slavica Grgurević, dr. med.
Ivan Križanović, dr. med.
Bojan Rugle, dr. med.
Bojan Ocelić, dr. med.
Branka Bardak, dr. med.
Nova Gradiška
Mohamed Engerini, dr. med.
Vesna Mesić, dr. med.
Sanja Radan, dr. med.
Nada Radinović, dr. med.

-OPĆINA
Članak 3.
Pregled osoba iz članka 2. ove Odluke
obavljat će se na području gradova i općina Brodskoposavske županije, a za mrtvozornike se imenuju za
područje:

Bebrina
Ana Debelić, med. sestra
Brodski Stupnik
Vesna Matijević, dr. med.
Marica Ćurković, dr. med.
Dinko Novaković, dr. med.
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Bukovlje
Ines Zelić, dr. med.
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Cernik
Marija Sokić Bigović, dr. med.

Oriovac
Dinko Novaković, dr. med.
Marica Čurković, dr. med.
Mihad Zukanović, dr. med.
Vesna Matijević, dr. med.

Davor
Gordana Bobić, dr. med.
Mira Božićević, dr. med.

Podcrkavlje
Marijan Majer, dr. med.
Marijan Balen, dr. med.

Donji Andrijevci
Blaženka Kukić, dr. med.
Miroslav Godić, dr. med.

Rešetari
Suzana Posavčević, dr. med.
Muhamed Engerini, dr. med.
Alka Volf, dr. med.
Marija Sokić Bigović, dr. med.

Dragalić
Muhamed Engerini, dr. med.
Suzana Radan, dr. med.
Slobodan Milojević, dr. med.
Garčin
Tatjana Čaldarević, dr. med.
Gornja Vrba
Ljiljana Mikešić, dr. med.
Slavica Leović, med. sestra
Sunčica Valjetić, dr. med.
Ljiljana Krnić, dr. med
Gornji Bogićevci
Fadila Kulenović, dr. med.
Regina Šandrk, dr. med.
Gundinci
Mirko Matić, dr. med.
Klakar
Isto kao i Slavonski Brod
Nova Kapela
Antun Tucić, dr. med.
Marin Pocrnić, dr. med.
Okučani
Regina Šandrk, dr. med.
Željko Đurić, med. tehničar
Oprisavci
Sanja Samardžić, dr. med.
Miroslav Godić, dr. med.

Broj: 11

Sibinj
Miroslava Babić Balen, dr. med.
Ana Plazanić, dr. med.
Sikirevci
Darko Lacković, dr. med.
Slavonski Šamac
Terezija Božić, med. sestra
Stara Gradiška
Roberta Šišić, dr. med.
Regina Šandrk, dr. med.
Fadila Kulenović, dr. med.
Staro Petrovo Selo
Fabijan Bakota, dr. med.
Spomenka Petek, dr. med.
Marijan Radmilović, dr. med.
Velika Kopanica
Josip Buljan, dr. med.
Vrbje
Gordana Balić, dr. med.
Vrpolje
Predrag Vučković, dr. med.
Marija Tečer, dr. med.
Terezija Sočković, med. sestra
Kada se radi o nagloj smrti, a uzrok joj je
nepoznat, odnosno nejasan, mrtvozornik je obvezan
zatražiti provedbu obdukcije. Takovu obdukciju u
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pravilu treba obaviti dr. medicine specijalist sudske
medicine, a kad u gradu nema dr. medicine te
specijalnosti, tada obdukciju treba obaviti dr.
medicine specijalist patološke anatomije.

izvan zdravstvene ustanove, te visinu naknade za
obavljanje pregledanih umrlih osoba («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 12/01.,
15/01. i 6/05.).

Za obdukcije imenuju se mrtvozornici
kako slijedi:

Članak 8.

Tratinčica Jakovina, dr. med.
Krunoslav Jakovina, dr. med.
Karla Tomić, dr. med.
Ivana Mahovna, dr. med.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO - POSAVSKE ŽUPANIJE

Članak 4.
Poslovi mrtvozornika obavljat će se u skladu
i na način utvrđen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
(«Narodne novine» broj 121/03., 44/05., 48/05.,
85/06.) i Pravilnikom o načinu pregleda umrlih, te o
utvrđivanju vremena i uzroka smrti («Narodne
novine» broj 121/99., 133/99., 112/00.).

Klasa:500-01/08-01/9
Urbroj:2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2008.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

Članak 5.
Svojstvo mrtvozornika imenovani
mrtvozornici dokazuju iskaznicom koju će im izdati
Brodsko-posavska županija, a oblik iskaznice
određen je Pravilnikom.

Članak 6.
Nadzor nad djelatnošću pregleda umrlih i
nad radom mrtvozornika na područjima gradova i
općina Brodsko-posavske županije iz članka 3. ove
Odluke vršit će Ured državne uprave u Brodskoposavskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti.
Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji,
Služba za društvene djelatnosti, obvezan je voditi
očevidnik o mrtvozornicima na području Brodskoposavske županije.

92.

Na temelju članka 21. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni-vjesnik Brodskoposavske županije» 9/06.-pročišćeni tekst, 23/07 I
3/08) u svezi članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(«Narodne novine» broj 121/03, 44/05, 48/05 i
85/06) i članka 4. Pravilnika o načinu pregleda
umrlih, te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti
(«Narodne novine» broj 121/99, 133/99. i 112/00.)
Županijska skupština na 26. sjednici održanoj 11.
srpnja 2008. donijela je
ODLUKU
o visini naknade mrtvozornika za obavljeni
pregled umrlih osoba i putnih troškova

Članak 7.
Članak 1.
Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja
se izvan snage Rješenje o imenovanju ovlaštenih
osoba za utvrđivanje načina, vremena i uzroka smrti

Zdravstvenim radnicima imenovanim za
mrtvozornike koji na području Brodsko-posavske
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županije utvrđuju nastup smrti, te vrijeme i uzrok
smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove
pripada pravo na naknadu za pregled umrlih osoba i
putnih troškova.
Pregled umrlog obavlja ovlašteni
mrtvozornik u pravilu na mjestu smrti u roku od 12
sati nakon nastupa smrti, najkasnije u roku od 12 sati
od primitka obavijesti u slučaju smrti, odnosno
mrtvorođenja.

Broj: 11

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa:500-01/08-01/8
Urbroj:2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2008.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

Članak 2.
Mrtvozornici imaju pravo na naknadu za
pregled umrlih osoba, obdukciju i troškove prijevoza
učinjenih u svrhu pregleda.
Naknada iznosi 200,00 kuna po jednom pregledu, a
500,00 kuna po jednoj obdukciji. Troškovi prijevoza
priznaju se u visini određenoj za članove Županijske
skupštine.
Izdaci iz stavka 2. i 3. ovog članka uplaćuju
se na žiro-račun mrtvozornika četiri puta godišnje, a
na način uređen posebnim ugovorima o obavljanju
poslova mrtvozorstva sklopljenim između Brodskoposavske županije i mrtvozornika.
Mrtvozornici su obvezni dostaviti izvješće o
obavljenim pregledima četiri puta godišnje
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, zdravstvo
i socijalnu skrb.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Rješenje o imenovanju ovlaštenih osoba za
utvrđivanje načina, vremena i uzroka smrti izvan
zdravstvene ustanove, te visinu naknade za
obavljanje pregledanih umrlih osoba («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 12/01.,
15/01. i 6/05.).

93.

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom
uređenju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i
100/04) i članka 21. Statuta Brodsko-posavske
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/06 pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08
Županijska skupština je na 26. sjednici održanoj 11.
srpnja 2008. godine, donijela
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Prostornog plana
Brodsko-posavske županije

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom (u daljem tekstu; Odluka)
usvajaju se Izmjene i dopune Prostornog plana
Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 04/2001 i 06/05).

Članak 2.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
.

Izmjene i dopune Prostornog plana Brodskoposavske županije (u daljem tekstu: Izmjene i
dopune plana) sastoje se od knjige elaborata pod
nazivom: „Izmjene i dopune Prostornog plana
Brodsko-posavske županije“ 40/2002.
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Broj: 11
Elaborat iz stavka
tekstualnog i grafičkog dijela.

1. sastoji se od
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3.

UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE
PROSTORA

3.1.

Uvjeti korištenja

Članak 3.
Izmjene i dopune plana sadržavaju:

1.

TEKSTUALNI DIO

1.1.
UVOD
1.2.
OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA
1.3.
IZMJENA TEKSTUALNOG DIJELA
PLANA
1.4.
ODREDBE ZA PROVOĐENJE

2.

3.2.

Područja primjene posebnih mjera
uređenja i zaštite

3.2.3. Područja i dijelovi primjene planskih mjera
zaštite s Kartom ekološke mreže
1:100 000

GRAFIČKI DIO
Mjerilo

1.

3.1.1. Područja posebnih uvjeta korištenja
1:100 000
3.1.2. Područja posebnih ograničenja u
korištenju
1:100 000

2.

KORIŠTENJE I NAMJENA
PROSTORA
1:100 000
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1.

Promet

2.1.1. Cestovni promet
1:100 000
2.1.2. Željeznički promet
1:100 000
2.1.3. Riječni promet
1:100 000
2.1.4. Zračni promet
1:100 000

1.3. IZMJENE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA
Temeljem planiranih Izmjena i dopuna,
važeći tekst PPBPŽ (''Službeni vjesnik'', br. 04/01. i
''Službeni vjesnik'' br. 06/05.), Tekstualni dio Plana
se mijenja u sljedećim dijelovima:

Članak 4.
1.

Prirodna baština

Na str. 16/96/34 na kraju prvog pasusa dodati
novu rečenicu koja glasi:
''Površina ZK ''Gajna'' proširuje se i na k.č.br. 66/1 u
ukupnoj površini od 47,0 ha.''

2.2.

Energetski sustav

2.2.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i
plina 1:100 000
2.2.2. Elektroenergetika
1:100 000

2.3.

Vodnogospodarski sustav

2.3.1. Vodoopskrba
1:100 000

Članak 5.
U dijelu teksta pod naslovom: ''Dijelovi
prirode za eventualnu zaštitu'', dopunjuju se sljedeći
dijelovi:
·
Na str. 16/96/34 , kao zadnji pasus podstavka
„Zaštićeni dijelovi prirode“ dodaje se:
U listopadu 2007. godine na snagu je stupila
Uredba o proglašenju ekološke mreže ("Narodne
novine" 109/07), te je uvidom u priloge navedene
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Uredbe utvrđeno da se na području Brodskoposavske županije djelomično ili cijelim obuhvatom
nalazi veći broj područja koja su dio ekološke mreže
kako slijedi:
HR2000830# Donji Varoš kod Okučana,
HR2000422 Ribnjaci Sloboština, HR2000464
Muški bunar HR2000423 Prašnik, HR2001 1 16#
Sava, HR2000416# Lonjsko polje, HR2000479#
Južna Babja gora -Budimovac. HR2000475# Juž
na Babja gora -Pogana za ravan. URI 000005# Jelas
polje s ribnjacima i poplavnim pašnjacima uz Savu,
HR1000004# Donja Posavina. HR2000425 Jelas
polje. HR2000424 Vlakanac - Radinje, HR2000430
Livade uz akumulaciju Petnja, HR2000488# Juž
ni Dilj. HR2000628 Gradac 1 i Gradac 2,
HR2000623 Šume na Dilj gori, HR2000426 Dvorina,
HR2000429 Mlada vodica i HR2000428 Ilijanska
Jelas.

Članak 6.
·
Na str. 17/96/35, pasus 6 se dopunjava i
glasi: Prostorni plan općine Donji Andrijevci
preporuča zaštitu na županijskoj razini dijelove
krajnjih južnih obronaka Dilj gore koji se nalaze u
sastavu ove općine. Prostornim planom općine
Bukovlje, predlaže se zaštita Vranovačkog brda kao
park šuma.

Broj: 11

''Zbog prostorno-prometnih potreba u istočnom
dijelu Slavonskog Broda potrebno je izraditi
prostorno-tehničku studiju istočnog čvora Slavonski
Brod-istok.''

Članak 9.
Na str. 35/66/171 u podnaslovu ''Primarne
brze ceste'' izbaciti alineju i tekst pod naslovom:
''Primarna brza cesta, autocesta D4-granica BiH.''

Članak 10.
Na str. 36/66/172 pod naslovom: ''Ostale
državne ceste'' dodati nove alineje koje glase:
''- izgradnja južne obilaznice grada Nove Gradiške,
- izgradnja istočne vezne ceste u Slavonskom Brodu,
- planirani spoj riječne luke Slavonski Brod na trasu
planirane Istočne vezne ceste.''

Članak 11.
Na str. 38/66/174 pod naslovom b)
Željeznički promet, sedmi pasus teksta dopuniti
rečenicom:

Članak 7.
·

Na str. 17/96/35, kao zadnji pasus dodaje se:

''U prostornim planovima općina: Oriovac, Bebrina i
Sibinj ističe se potreba proširenja i stavljanja pod
zakonsku zaštitu cijele površine ribnjaka u Jelas
polju u kategoriju POR (posebni ornitološki
rezervat), a koje se nalaze u tim općinama.

Članak 8.
2.

''Prostor riječne luke Slavonske Brod planira se
industrijskim kolosjekom spojiti na postojeću
željezničku mrežu.''

Članak 12.
3.

Vodoopskrba

Na str. 46/66/182 u prvom pasusu iza riječi:
''Orubica-Bodovaljci-Zapolje'' dodaje se tekst koji
glasi:

Prometni infrastrukturni sustav
''kao i Davor-Štivica-Oštri Vrh.''

Na str. 35/66/171 u naslovu ''c) Cestovni
promet'' na kraju drugog pasusa dodati tekst:

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11
Članak 13.
4.

Energetski sustav

Na str. 54/66/190 iza prvog poglavlja upisati
novi podnaslov koji glasi:
''Proizvodnja električne i toplinske energije''
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Članak 18.

Na str. 54/66/190 u tekstu podnaslova: ''
Distribucija električne energije'' promijeniti tekst
treće alineje, te će glasiti:
''- Kabelski dalekovod KB 35 kV TS Slavonski Brod
2-TS Slavonski Brod 6-TS JANAF.''

Članak 14.

Članak 19.

Na str. 54/66/190 ispred popisa dalekovoda
prijenosa upisuje se novi podnaslov koji glasi:

Postojeći tekst na str. 55/66/191 podnaslova:
''Distribucija električne energije'' dopunjava se
novim tekstom prije prvog poglavlja, koji glasi:

''Prijenos električne energije''

Članak 15.
Na str. 54/66/190 tekst podnaslova:
''Prijenos električne energije'', treću alineju koja
glasi: ''Nadzemni dalekovod 2x110 kV TE-TO-TS
Slavonski Brod 2'', treba obrisati.
Članak 16.
Na str. 54/66/190 na kraju teksta
podnaslova: ''Prijenos električne energije'' dodati
sljedeće alineje:

''Razvoj distribucijske elektroenergetske mreže
pratit će proces urbanizacija naselja i tim u vezi
povećanja potrebe za električnom energijom, te će
pratiti razvoj gospodarstva, a definirat će se
planovima nižeg reda i planovima razvoja
elektrodistributera.
Unutar građevinskih područja naselja i izdvojenih
gospodarskih zona postojeće nadzemne dalekovode
distribucije postupno zamjenjivati podzemnim
kabelskim dalekovodima, a nove dalekovode
distribucije graditi podzemnim kabelima.''

Članak 20.
''- TS 110/35/10(20) kV Slavonski Brod 4, Slavonski
Brod 5, Slavonski Brod 6,
- izgradnja spojnih KB 110 kV za TS Slavonski Brod
4, Slavonski Brod 5 i Slavonski Brod 6 i to:
KB 110 kV TS Sl. Brod 2-TS Sl. Brod 5,
KB 110 kV TS Sl. Brod 5-TS Sl. Brod 3,
KB 110 kV TS Sl. Brod 2-TS Sl. Brod 6,
KB 110 kV TS Sl. Brod 6-TS Sl. Brod 1,
2xKB TE-TO-TS Sl. Brod 2.''

5.

Postupanje s otpadom

Na str. 61/66/197 iza točke 4., na kraju
drugog pasusa dodaje se sljedeći tekst:
''Lokacija ''Šagulje'' predviđena za županijski centar
za gospodarenje otpadom.''

Članak 21.
Članak 17.
Na str. 54/66/190 iza alineja prijenosa
električne energije dodati podnaslov: ''Distribucija
električne energije''.

6.
Područje iskorištavanja mineralnih
sirovina
Na str. 42/96/60 u tekstu pod naslovom: ''d)
Područje iskorištavanja ruda'' zamjenjujemo u prvoj
rečenici pojam: ''četiri kamenoloma'' pojmom: ''pet
kamenoloma'', a na kraju rečenice dodajemo: ''…
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, a u jednom kamenolomu tortonski vapnenac.''

Članak 22.
Na str. 61, u prvom pasusu u rečenici:
''Aktivna iskorištavanja odvijaju se u četiri
kamenoloma'', broja: ''4'' se zamjenjuje brojkom: ''5'',
a u drugom pasusu u rečenici: ''Giletinci, Perčin,
Starča i Fukinac'', dodajemo na kraju: ''… i Buk.''
U istom pasusu brišemo rečenicu: ''Trenutno na
ovom području ne postoji iskorištavanje bilo kakve
sirovine'' i dodajemo novu koja glasi:

·
·
·
·

Broj: 11

naftovoda PEOP,
magistralnog plinovoda Slobodnica-Donji
Miholjac,
magistralnog plinovoda Slobodnica-Sotin,
naftovoda Ruščica-Sisak.

-

U koridoru od čvora Slavonski Brod na
sjever nalaze se:

·

postojeći plinovod DN 300 NašiceSlavonski Brod,
postojeći plinovod DN 150 NašiceSlavonski Brod.
trasa planiranog magistralnog plinovoda DN
700/75 Slobodnica-Donji Miholjac.

·
·

''Osim tortonskog vapnenca na području ''ZdenciMlada Vodica'' u Podcrkavlju, ne eksploatiraju se niti
istražuju druge mineralne sirovine.''
-

Zajednički infrastrukturni koridor od čvora
Slavonski Brod na istok sadrži:

·
·

postojeći naftovod JANAF,
postojeći magistralni plinovod VinkovciSlavonski Brod,
planirani naftovod PEOP,
planirani magistralni plinovod SlobodnicaSotin.

Članak 23.
7.
plina

Proizvodnja i cijevni transport nafte i

U tekstu Izmjena i dopuna Prostornog plana
Brodsko-posavske županije iz 2005. godine, na str.
17., tekst pod naslovom: ''Proizvodnja i cijevni
transport nafte i plina'' mijenja se u drugom pasusu i
glasi:
''Od zapadne granice Županije do zapadnog
ulaza u Slavonski Brod (OPČC Slobodnica) idu
postojeći JANAF, postojeći magistralni plinovod
Kutina-Slavonski Brod, planirani naftovod PEOP,
planirani naftovod Ruščica-Sisak, te planirani
magistralni plinovod Slobodnica-Kutina.
Do Slobodnice iz pravca sjevera planirana je
alternativna trasa magistralnog plinovoda
Slobodnica-Donji Miholjac.
Od Slobodnice do južne granice Županije uz
koridor postojećeg produktovoda planirana je trasa
novog magistralnog plinovoda SlobodnicaBosanski Brod.
Od Slobodnice do planiranog čvora (MRČ)
Slavonski Brod koridor sadrži uz postojeći JANAF i
postojeći plinovod (bivši produktovod) trasu za
izgradnju:

·
·

1.4. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
(U tekstu Odredbi PPBPŽ („Službeni vjesnik“, br.
04/01.) mijenjaju se sljedeći dijelovi teksta)
Članak 24.
Na str. 4/28/206 u točki 2.7. mijenja se
zadnja alineja, a glasit će:
''- Osnovne postaje mobilnih telekomunikacija sa
samostojećim antenskim stupovima.''

Članak 25.
Na str. 4/28/206 u podnaslovu točke 2.10.
''a) Elektroenergetske građevine'', korigirati tekst
zadnje alineje koja treba glasiti:
''- Građevine za transformaciju električne energijetrafostanice.''
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Broj: 11
Članak 26.
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Članak 29.

Na str. 5/28/207 Izvornog dokumenta
„Odredbe za provođenje“ dodaju se novi članci
2.10.1. i 2.10.2., koji glase:

Na str. 12/28/214 u poglavlju 6.1.2.
''Cestovni promet'' u Odredbi 6.1.2.2. dodati tekst
koji glasi:

''2.10.1. Trasa magistralnih plinovoda planirane
PPŽ-om uz uvjete definirane studijom utjecaja na
okoliš i idejnim projektom opskrbe prirodnim
plinom Brodsko-posavske županije, osnova su za
izdavanje lokacijske dozvole.

''Osim u planu naznačenih čvorišta na trasama
postojećih i planiranih autocesta moguće je temeljem
Studije opravdanosti i Prometno-tehničkih analiza
formirati nova čvorišta.

2.10.2.PPUG/O preuzet će trase planiranih
magistralnih plinovoda planiranih PPŽ-om.''

U slučaju formiranja novog čvorišta ''Slavonski
Brod-istok'' na autocesti A3 postojeći čvor treba
ukinuti.''''

Članak 27.

Članak 30.

Na str. 5/28/207 u točki 2.11.a) u zadnjoj
(trećoj) alineji brisati: ''i 20(20) kV.''

Na str. 12/28/214 u poglavlju 6.1.2. Cestovni
promet iza zadnje Odredbe dodati novu koja glasi:

Članak 28.
Na str. 8/28/210, tablica u Odredbi 3.57.
zamjenjuje se sljedećom tablicom:
VRSTA STOKE
KOEFICIJENT
krava, steona junica
1,00
bikovi
1,80
tovna junad teških pasmina
2,00
junad 1-2 godine
1,30
junad 6-12 mjeseci
1,10
telad do 2-6 mjeseci
0,40
telad 2-6 mjeseci
0,30
krmača
0,40
tovne svinje do 6 mjeseci
0,25
prasad od odbića do 2,5 mjeseca
0,30
teški konji
1,30
srednje teški konji
1,00
laki konji
0,90
ždrebad do 1 godine
0,60
ovce, ovnovi, koze, jarci
0,14
janjad, jarad
0,06
tovna perad (brojleri)
0,0042
konzumne nesilice
0,0036
rasplodne nesilice
0,007
tovni purani
0,024
nojevi
0,20
vodena perad u tovu
0,008
tovni kunići
0,006
krznaši
0,006
fazanska divljač
0,001

''6.1.2.10a. U prvoj fazi u koridoru primarne brze
ceste Pleternica-Požega-Brestovac-Nova Gradiška
(na trasi državne ceste D51) moguće je graditi cestu s
uređenim čvorištima u razini.''

Članak 31.
Na str. 14/28/216 Odredba 6.1.7.3. u
potpunosti se zamjenjuje novom koja glasi:
''Za razvoj javnih pokretnih telekomunikacija
planira se izgradnja građevina infrastrukture
pokretnih komunikacijskih mreža svih sustava
sadašnjih i sljedećih generacija tj. njihovih
tehnologija.To su osnovne postaje s pripadajućim
antenskim uređajima, potrebnim kabelskim
vodovima i ostalom opremom. Osnovne postaje
mogu biti postavljene na samostojeće antenske
stupove različitih izvedbi ili na građevinama.
Za građevine javnih pokretnih telekomunikacija
treba gdje god to tehnološki uvjeti zahtijevaju
osigurati prostor s prilazom s prometne površine.
Način izgradnje i prostorna distribucija samostojećih
antenskih stupova za osnovne postaje određuje se na
sljedeći način:
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Izvan granica građevinskog područja naselja
moguća je gradnja rešetkastih i štapićastih antenskih
stupova za osnovne postaje. Minimalna međusobna
udaljenost stupova iznosi 1 km. Gušće od 1 km mogu
biti postavljeni stupovi čija je maksimalna visina
36,0 m i stupovi na području ''brdskih jedinica
lokalne samouprave''.
''Brdske jedinice lokalne samouprave'' su one
sjeverno od autoceste Zagreb-Slavonski Brod
(Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Dragalić,
Garčin, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani,
Podcrkavlje, Rešetari, Sibinj i Staro Petrovo Selo).
Za ''brdske jedinice lokalne samouprave'' vrijedi
sljedeće: u slučaju nemogućnosti instaliranja novih
osnovnih postaja na postojeće antenske stupove, a u
cilju omogućavanja rada i drugim operaterima,
sukladno karakteristikama mikrolokacije, moguća je
izgradnja i dodatnog stupa, ali unutar zone od 100,0
m u polumjeru od postojećeg antenskog stupa. Novi
stup mora biti projektiran na način da omogućuje
postavu najmanje dvije osnovne postaje. Po
izgradnji novog antenskog stupa pored postojećeg,
stari antenski stup može se zadržati do kraja svog
tehničkog vijeka trajanja, nakon čega neće biti
omogućena njegova rekonstrukcija niti zamjena, već
će se oprema morati preseliti na susjedni,
novoizgrađeni antenski stup, a stari stup ukloniti, te
prostor sanirati.

Broj: 11

U izdvojenim građevinskim područjima
ugostiteljsko-turističke i športsko-rekreacijske
namjene moguća je izgradnja jednog štapićastog
samostojećeg stupa za osnovnu postaju po operatoru
na svakih započetih 100 ha površine građevinskog
područja.
Prostorna distribucija baznih postaja s antenskim
prihvatima na građevinama moguća je gdje god to
uvjeti omogućavaju.''

Članak 32.
glasi:

Na str. 14/28/216 točka 6.2.1.2. mijenja se i

''Za proizvodnju električne i toplinske energije
planira se TE-TO Slavonski Brod. U PPŽ je
orijentacijski određen položaj/lokacija tog
energetskog postrojenja.''

Članak 33.
Na str. 14/28/216 u točki 6.2.1.4. zadržati
prve tri alineje, a ostale tri brisati.

Članak 34.
Unutar građevinskih područja naselja
gradskog karaktera moguća je izgradnja štapićastih
stupova do visine 36,0 m.
Unutar granica građevinskih područja
ostalih naselja moguća je izgradnja štapićastih
stupova visine do 36,0 m i rekonstrukcija postojećih
odnosno izgradnja jednog novog rešetkastog stupa
po naselju. Takav rešetkasti stup mora biti u funkciji
operatera pokretnih telekomunikacija koji su
registrirani u RH u trenutku podnošenja zahtjeva za
Lokacijsku dozvolu.
U izdvojenim građevinskim područjima
gospodarske namjene moguća je izgradnja
štapićastih stupova ili jednog rešetkastog
samostojećeg stupa za osnovnu postaju po operatoru
na području površine do 100 ha.

Na str. 14/28/216 u točki 6.2.1.4. iza zadnje
(treće) alineje dodati sljedeće nove alineje:
''-

-

TS 110/35/10(20) kV Slavonski Brod 3,
DV 110 kV, TS Slavonski Brod 1-TS
Slavonski Brod 3,
TS 110/35/10(20) kV Slavonski Brod 4,
DV 2x110 kV, priključak na postojeći DV
110 kV TS Slavonski Brod 1-TS Slavonski
Brod 2,
TS 110/35/10(20) kV Slavonski Brod 5,
KB 110 kV, spoj TS Slavonski Brod 5-TS
Slavonski Brod 2,
KB 110 kV, spoj TS Slavonski Brod 5-TS
Slavonski Brod 3,
TS 110/35/10(20) kV Slavonski Brod 6,
KB 110 kV, spoj TS Slavonski Brod 6-TS
Slavonski Brod 3,
KB 110 kV, spoj TS Slavonski Brod 6-TS
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-

Slavonski Brod 1,
2xKB TE-TO-TS Slavonski Brod 2.''
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Članak 40.

Na str. 17/28/219 u odredbi 6.3.3.4. mijenja
se zadnja rečenica i glasi:
Članak 35.
Na str. 14/28/216 u točki 6.2.1.5. mijenja se
tekst prve alineje, i glasi:

Članak 36.

''Trase vodova i lokacije građevina vodoopskrbnog
sustava ucrtane na kartografskom prikazu
usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su
odgovarajuće prostorne prilagodbe i rješenja koja ne
remete osnovno koncepcijsko rješenje dano u
PPBPŽ i Studiji ili idejnom projektu vodoopskrbe
BPŽ, a koja su sanitarno, ekonomski, tehnički i
tehnološki prihvatljiva.''

Na str. 14/28/216 u točki 6.2.1.5. mijenja se
tekst treće alineje i glasi:

Članak 41.

''Kabelski dalekovod KB 35 kV, TS Slavonski
Brod 2-Slavonski Brod 6-TS JANAF,''

Na str. 18/28/220 u odredbi 6.3.4.1. na kraju
dodaje se sljedeći tekst:

''TS 35/10(20) kV Rešetari s interpolacijom u
postojeći 35 kV dalekovod.''

Članak 37.
Na str. 14/28/216 u točki 6.2.1.5. briše se
peta alineja.

''Za naselje Davor nakon valorizacije varijantnih
rješenja moguće je odabrati lokaciju uređaja za
pročišćavanje uz melioracijski kanal umjesto uz
vodotok Save.''

Članak 42.
Članak 38.
Na str. 17/28/219 u odredbi 6.3.3.1. na kraju
se dodaje novi tekst koji glasi:

Na str. 18/28/220, u odredbi 6.3.4.2. dodaje
se nova alineja koja glasi :

''Za takva izvorišta do donošenja Odluke o zaštitnim
zonama crpilišta utvrđuje se vodozaštitno područjezona preventivne zaštite. Režim korištenja toga
prostora mora biti identičan režimu utvrđenom za III
zonu zaštite izvorišta.''

„Sustavi odvodnje u posebno osjetljivim područjima
moraju se projektirati i
izvesti od vodonepropusnog materijala, te
prema svim ostalim propisima koji
reguliraju ovu problematiku, a uz ishođenje
posebnih uvjeta Hrvatskih voda.“

Članak 39.

Članak 43.

Na str. 17/28/219 u odredbi 6.3.2.10. dodaje
se nova alineja koja glasi:

Na str. 18/28/220, u odredbi 6.3.4.4. dodaje
se nova alineja koja glasi :

„u zaštitnom pojasu vodotoka i kanala, čija je
veličina definirana posebnim zakonom , obavljati
radnje i aktivnosti bez suglasnosti i posebnih uvjeta
Hrvatskih voda.“.

„Za uređaje za pročišćavanje, a osobito one koji su
locirani u posebno osjetljivim područjima kao što su
zone zaštite izvorišta vode za piće, kod izrade
tehničke dokumentacije moraju se predvidjeti
posebne mjere zaštite koje se odnose na uvjete
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ispuštanja pročišćenih otpadnih voda i dopuštene
granične vrijednosti pokazatelja opasnih i drugih
tvari u pročišćenim vodama.“

Plin
-

Broj: 11

postojeći plinovod Našice-Slavonski Brod,
postojeći plinovod Slavonski BrodVinkovci,
postojeći plinovod Kutina-Slavonski Brod.

Članak 44.
Na str. 20/28/222, u odredbi 8.11.2.kao
zadnji pasus dodaje se sljedeći tekst :

-

„Sastavni dio ovog Plana bit će Elaborat o vrstama,
staništima, zaštićenim područjima i područjima
ekološke mreže Republike Hrvatske, koji izrađuje
Državni zavod za zaštitu prirode, a kojim se
definiraju ciljevi očuvanja i smjernice za mjere koje
je na navedenim područjima potrebno provoditi.“
U listopadu 2007. godine na snagu je stupila Uredba
o proglašenju ekološke mreže (Narodne novine
109/07), te je uvidom u priloge navedene Uredbe
utvrđeno da se na području Brodsko-posavske
županije djelomično ili cijelim obuhvatom nalazi
veći broj područja koja su dio ekološke mreže kako
slijedi:
HR2000830# Donji Varoš kod Okučana,
HR2000422 Ribnjaci Sloboština, HR2000464
Muški bunar HR2000423 Prašnik, HR2001 1 16#
Sava, HR2000416# Lonjsko polje, HR2000479#
Južna Babja gora -Budimovac. HR2000475# Južna
Babja gora -Pogana za ravan. URI 000005# Jelas
polje s ribnjacima i poplavnim pašnjacima uz Savu,
HR1000004# Donja Posavina. HR2000425 Jelas
polje. HR2000424 Vlakanac - Radinje, HR2000430
Livade uz akumulaciju Petnja, HR2000488# Južni
Dilj. HR2000628 Gradac 1 i Gradac 2, HR2000623
Šume na Dilj gori, HR2000426 Dvorina,
HR2000429 Mlada vodica i HR2000428 Ilijanska
Jelas.

-

planirani plinovod Slobodnica-Kutina,
planirani plinovod Slobodnica-Donji
Miholjac,
planirani plinovod Slobodnica-Slavonski
Brod,
planirani plinovod Slobodnica-Sotin,
planirani plinovod Nova Kapela-Požega,
planirani plinovod Slobodnica-Bosanski
Brod.

Članak 47.
Na str. 17. Izmjena i dopuna Prostornog
plana Brodsko-posavske županije pod naslovom
''6.2.2. Naftovodi i plinovodi magistralnog
/međunarodnog značenja'' dopunjuje se sljedećim
odredbama:

Članak 47a.
''6.2.2.5. Trasa magistralnih plinovoda planirane
PPŽ-om, uz uvjete definirane studijom utjecaja na
okoliš i idejnim projektom opskrbe prirodnim
plinom Brodsko-posavske županije, osnova su za
izdavanje lokacijske dozvole.

Članak 47b.
6.2.2.6. PPUG/O preuzet će trase planiranih
magistralnih plinovoda planiranih PPŽ-om.''

Članak 45.
Na str. 22/28/224 u Odredbi 10.2.3. briše se
slovo: ''i'' između riječi: ''potrebno je formirati.''
Članak 46.
Na str. 17., Izmjena i dopuna Prostornog
plana Brodsko-posavske županije mijena se dio
odredbe 2.10.b) u dijelu koji se odnosi na plin i glasi:

Članak 48.
Kartografski prikazi iz osnovnog PPBPŽ
(„Sl. vjesnik BPŽ“ 1/04):
Mjerilo
1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
1:100.000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
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2.1. Promet
2.1.1. Cestovni promet1:100.000
2.1.2. Željeznički promet
1:100.000
2.1.3. Riječni promet 1:100.000
2.1.4. Zračni promet 1:100.000
2.2. Energetski sustav
2.2.2. Elektroenergetika
1:100.000
2.3. Vodnogospodarski sustav
2.3.1. Vodoopskrba 1:100.000
3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE
PROSTORA
3.1. Uvjeti korištenja
3.1.1. Područja posebnih uvjeta korištenja
1:100.000
3.1.2. Područja posebnih ograničenja u
korištenju
1:100.000
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Članak 51.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 350-02/08-01/1
Ur.broj:2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2008. god.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

i („Sl. vjesnik BPŽ“ 06/05)

2. ENERGETSKI SUSTAV/PROIZVODNJA I
CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

3. UVJETI KORIŠTENJA/PODRUČJA
POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

94.

u potpunosti se zamjenjuju sa u članku 3. navedenim
kartografskim prikazima.

Na temelju članka 16. Pravilnika o pozivanju,
mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i
spašavanja («Narodne novine» br. 40/08 i 44/08),
kao i članka 21. Statuta Brodsko-posavske županije
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
9/06-pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08) Županijska
skupština Brodsko-posavske županije na 26. sjednici
održanoj 11. srpnja 2008. godine, donijela je

Članak 49.
Izmjene i dopuna Plana izrađene su u 6
primjeraka, koji se smatraju izvornikom.

RJEŠENJE

Članak 50.

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne
zaštite Brodsko-posavske županije

Zadužuje se Odbor za Statut, Poslovnik i
propise da u roku od 15 dana od dana objavljivanja
izradi pročišćen tekst Odluke o usvajanju
Županijskog prostornog plana.

I
U Zapovjedništvo civilne zaštite Brodskoposavske županije imenuju se:
1. Ružica Vidaković
- zamjenica
župana,
zapovjednik
2. Pavo Baričić - načelnik odjela u PUZS,
zamjenik zapovjednika
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3. Željko Šarić - zamjenik načelnika PU Brodskoposavske, član
4. Ivan Vuleta - zamjenik županijskog
vatrogasnog zapovjednika, član
5. Milan Bitunjac - ravnatelj Opće bolnice „Dr.
Josip Benčević“ Slavonski Brod, član
6. Branka Bardak - rukovoditelj službe hitne
medicinske pomoći Doma zdravlja Slavonski
Brod, član
7. Đuro Štefančić - djelatnik VGI „Brodska
posavina“, član
8. Ivan Borić - djelatnik VGI «Šumetlica-Crnac»,
član
9. Damir Agičić - voditelj Veterinarskog ureda
Slavonski Brod, član

II
Donošenjem ovog Rješenja stavljaju se
izvan snage Rješenje o imenovanju članova
Zapovjedništva civilne zaštite od 4. travnja 2008.
godine.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 810-01/08-01/2
Ur.broj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2008.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

Broj: 11

95.

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o
zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04 i
79/07), i članka 4. i 8. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(«Narodne novine» br. 40/08 i 44/08), kao i članka
21. Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/06pročišćeni tekst, 23/07 i 3/08) Županijska skupština
Brodsko-posavske županije je na 26. sjednici
održanoj 11. srpnja 2008. godine, donijela
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite
i spašavanja Brodsko-posavske županije

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i
spašavanja Brodsko-posavske županije za
upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa
Županije u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i
veće nesreće sa ciljem sprječavanja, ublažavanja i
otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.

Članak 2.
Stožer je stručno, operativno i koordinativno
tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije
zaštite i spašavanja kojima rukovodi župan Brodskoposavske županije, a aktivira se kada se proglasi
stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće na području Brodsko-posavske županije.

Članak 3.
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na
razini područne (regionalne) samouprave rukovodi
župan uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja
Brodsko-posavske županije.
U katastrofama i velikim nesrećama župan
izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i
spašavanja Brodsko-posavske županije.
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Članak 4.

Članak 5.

U Stožer zaštite i spašavanja Brodskoposavske županije imenuju se:

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva civilne zaštite od 26. lipnja 2006.
godine.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

Davor Vlaović, dipl.ing., zamjenik župana
Brodsko-posavske županije, načelnik
Stožera
Mijo Kršić, dipl.kriminalista, načelnik PU
Brodsko-posavske, za člana,
Mladen Krištof, dr.vet.med., pročelnik
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, za
člana,
Stjepan Županić, dipl.ing., županijski
vatrogasni zapovjednik, za člana,
Milan Bitunjac, dr.med., ravnatelj Opće
bolnice «Dr. Josip Benčević» Slavonski
Brod, za člana,
Igor Ferenčina, dr.med., ravnatelj Opće
bolnice Nova Gradiška, za člana,
Ivica Tečer, dipl.oec., ravnatelj Doma
zdravlja Slavonski Brod, za člana,
Zdravko Grabundžija, dipl.iur., pomoćnik
ravnatelja Doma zdravlja Nova Gradiška,
za člana,
Marija Azapović, prof.defektologije,
ravnateljica Centra za socijalnu skrb
Slavonski Brod, za člana,
Davorin Piha, dipl.ing., voditelj VGI
«Brodska Posavina» Slavonski Brod, za
člana,
Ivan Borić, ing., voditelj VGI «ŠumetlicaCrnac» Nova Gradiška, za člana,
Zdenko Weir, dipl.ing., direktor Elektre
Slavonski Brod, za člana,
Milena Plivelić-Grgić, dipl.soc.radnica,
ravnateljica Zajednice udruga Društva
crvenog križa Brodsko-posavske županije
Slavonski Brod, za člana,
Damir Agičić, dr.vet.med., voditelj
Veterinarskog ureda u Brodsko- posavskoj
županiji, za člana,
Vera Novaković, dipl.ing., predstavnica
Poljoprivredne savjetodavne službe, za
člana
Branka Mihić, zdravstvena djelatnica, za
člana

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO - POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 810-01/08-01/1
Ur.broj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2008.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

96.

Na temelju članka 21. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 9/06-pročišćeni tekst, 23/07 i
3/08) Županijska skupština je na 26. sjednici,
održanoj 11. srpnja 2008. godine, donijela
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Brodsko-posavske županije za
2007. godinu

Županijska skupština usvaja Izvješće o
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i
poslovanja Brodsko-posavske županije za 2007.
godinu.
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 400-01/08-01/1
Urbroj: 2178/1-01-08-1
Slavonski Brod, 11. srpnja 2008.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Zdravko Sočković, v.r.

Broj: 11
II.

Brodsko-posavska županija osigurat će
pripadajući iznos sredstava od 20% ukupne
vrijednosti Projekta iz točke I. ove Odluke u
Proračunu za 2008., 2009. i 2010. godinu i to:
-

20% do kraja 2008. godine
30% u 2009. godini
50% u 2010. godini.

III.

-

akti Poglavarstva:

97.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01 i 129/05) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske župaije" br. 9/06 - pročišćeni
tekst), Županijsko poglavarstvo je na 68. sjednici
održanoj 1. srpnja 2008. godine donijelo

Ovlašćuje
se
župan
Danijel
Marušić,dr.vet.med. da u ime Brodsko-posavske
županije potpiše Sporazum o provođenju
katastarske izmjere u svrhu izrade katastra
nekretnina na području općine Rešetari za k.o.
Rešetari.

IV.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Upravni odjel za poljoprivredu.

V.
ODLUKU
o sufinanciranju dijela troškova provođenja
katastarske izmjere u svrhu izrade katastra
nekretnina na području općine Rešetari za
k.o. Rešetari

I.
Brodsko-posavska županija sufinancirat
će dio troškova provođenja katastarske izmjere na
području općine Rešetari u svrhu izrade katastra
nekretnina za k.o. Rešetari ukupne površine od
cca. 2092ha, i to u omjeru 20%, a preostali iznos
sredstava za realizaciju Projekta katastarske
izmjere osigurat će Državna geodetska uprava u
omjeru 40% i općina Rešetari u omjeru 40%.
Procijenjena
vrijednost
Projekta
katastarske izmjere iznosi 5.000.000,00 kuna.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 320-01/08-01/11
Urbroj: 2178/1-02-08-1
Slavonski Brod, 1. srpnja 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11

Strana: 1231

98.

99.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» br. 33/01 i 129/05) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 9/06 - pročišćeni
tekst i 23/07), Županijsko poglavarstvo je na 68.
sjednici održanoj 1. srpnja 2008. godine, donijelo

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» br. 33/01 i 129/05) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 9/06 - pročišćeni
tekst i 23/07), Županijsko poglavarstvo je na 68.
sjednici održanoj 1. srpnja 2008. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

o razrješenju članova Županijskog tima za
provođenje programa "Rukovođenje i
upravljanje za zdravlje"

o razrješenju i imenovanju članova Županijskog
stožera zdravstva

I.
I.
Dužnosti članova Županijskog tima za
provođenje programa "Rukovođenje i upravljanje za
zdravlje, razrješuju se:
1. Suzana Bilić Vardić, prof.
2. Vladimir Jerković, dr.med.
3. Sonja Padovan Janković, dr.med.

II.
Za članove Županijskog tima za provođenje
programa "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje,
imenuju se:
1. Josip Samardžić, dr.med.
2. Katica Knežević
3. Antonjeta Jukić, dr.med.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa: 500-01/08-01/20
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 1. srpnja 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

Dužnosti članova Županijskog stožera
zdravstva, razrješuju se:
1.
Mr.sc. Marica Miletić Medved, dr.med.
2.
Vladimir Jerković, dr.med.

II.
Za članove Županijskog stožera zdravstva,
imenuju se:
1.
Ante Cvitković, dr.med. - član
2.
Josip Čeović, dr.med. - član.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa: 500-01/08-01/22
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 1. srpnja 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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100.

101.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» br. 33/01 i 129/05) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 9/06 - pročišćeni
tekst i 23/07), Županijsko poglavarstvo je na 68.
sjednici održanoj 1. srpnja 2008. godine, donijelo

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» br. 33/01 i 129/05) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 9/06 - pročišćeni
tekst i 23/07), Županijsko poglavarstvo je na 68.
sjednici održanoj 1. srpnja 2008. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

o razrješenju i imenovanju predsjednika i
članova Županijskog povjerenstva za izradu
prijedloga mreže srednjih škola
Brodsko-posavske županije

o razrješenju i imenovanju članova Županijskog
povjerenstva za izradu prijedloga mreže
osnovnih škola Brodsko-posavske županije

I.
I.
Dužnosti predsjednice i članova
Županijskog povjerenstva za izradu prijedloga
mreže srednjih škola Brodsko-posavske županije,
razrješuju se:
1.
Suzana Bilić Vardić, prof. - predsjednica
2.
Sonja Padovan Janković, dr.med. - članica
3.
Mirna Grubanović, prof. - članica.
II.
Za predsjednika i članove Županijskog
povjerenstva za izradu prijedloga mreže srednjih
škola Brodsko-posavske županije, imenuju se:
1.
Zvonimir Markotić, prof. - predsjednik
2.
Klara Šćuka, dipl.ing. - članica
3.
Jadranka Pastuović-Ćuk, prof. - članica.

Dužnosti članice Županijskog povjerenstva
za izradu prijedloga mreže osnovnih škola Brodskoposavske županije, razrješuje se:
1.
Sonja Padovan Janković, dr.med.
2.
Ana Poljak, prof.

II.
Za članove Županijskog povjerenstva za
izradu prijedloga mreže osnovnih škola Brodskoposavske županije, imenuju se:
1.
Antun Beraković, nastavnik biologije i
kemije
2.
Jelena Turčić, prof.

III.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa: 602-03/08-01/11
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 1. srpnja 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa: 602-02/08-01/5
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 1. srpnja 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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102.

103.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» br. 33/01 i 129/05) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 9/06 - pročišćeni
tekst i 23/07), Županijsko poglavarstvo je na 68.
sjednici održanoj 1. srpnja 2008. godine, donijelo

Na temelju članka 53. stavak 5. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 121/03 i
85/06) i članka 45. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 9/06 - pročišćeni tekst i 23/07),
Županijsko poglavarstvo je na 68. sjednici održanoj
1. srpnja 2008. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana
Savjeta za europske integracije

o razrješenju i imenovanju predsjednice i
članice Upravnog vijeća
Ljekarne Slavonski Brod

I.
I.
Dužnosti predsjednika i članice Savjeta za
europske integracije, razrješuje se:
1.
Zvonimir Laslo, dipl.ing. - predsjednik
2.
Suzana Bilić Vardić, prof. - članica

Dužnosti predsjednice i članice Upravnog
vijeća Ljekarne Slavonski Brod, razrješuje se:
1. Suzana Bilić Vardić, prof.

II.

II.

Za predsjednika i članicu Savjeta za
europske integracije, imenuju se:
1.
Davor Vlaović, dipl.ing. - predsjednik
2.
Ružica Vidaković, oec. - članica.

Za predsjednicu i članicu Upravnog vijeća
Ljekarne Slavonski Brod, imenuju se:
1. Dinka Novaković.

III.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa: 302-02/08-01/2
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 1.srpnja 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa: 500-01/08-01/21
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 1. srpnja 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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104.

105.

Na temelju članka 53. stavak 5. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 121/03 i
85/06) i članka 45. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 9/06 - pročišćeni tekst i 23/07),
Županijsko poglavarstvo je na 68. sjednici održanoj
1. srpnja 2008. godine, donijelo

Na temelju članka 53. stavak 5. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 121/03 i
85/06) i članka 45. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 9/06 - pročišćeni tekst i 23/07),
Županijsko poglavarstvo je na 68. sjednici održanoj
1. srpnja 2008. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana
Upravnog vijeća Doma zdravlja Dr. Andrija
Štampar Nova Gradiška

o razrješenju i imenovanju predsjednika i
članova Upravnog vijeća Doma zdravlja
Slavonski Brod

I.

I.

Dužnosti predsjednika i člana Upravnog
vijeća Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova
Gradiška, razrješuju se:
1. Davorin Slišurić, dipl.iur. - predsjednik
2. Marija Subić, prof. - članica.

Dužnosti predsjednika i članova Upravnog
vijeća Doma zdravlja Slavonski Brod, razrješuju se:
1. Sonja Padovan Janković, dr.med. predsjednica
2. Tomislav Vlajnić, dr.med. - član
3. Boro Grubišić, dr.med. - član.

II.
II.
Za predsjednika i člana Upravnog vijeća
Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška,
imenuju se:
1. Mato Modrić, dipl.oec. - predsjednik
2. Zoran Jukić, dr.med. - član.

Za predsjednika i članove Upravnog vijeća
Doma zdravlja Slavonski Brod, imenuju se:
1. Nikica Stevanović, dr.vet.med. predsjednik
2. Dr.sc. Marijan Šabić - član
3. Josip Željko Kurkutović, dipl.ing. - član.

III.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa: 500-01/08-01/23
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 1. srpnja 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa: 500-01/08-01/17
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 1. srpanj 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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106.

107.

Na temelju članka 53. stavak 5. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 121/03 i
85/06) i članka 45. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 9/06 - pročišćeni tekst i 23/07),
Županijsko poglavarstvo je na 68. sjednici održanoj
1. srpnja 2008. godine, donijelo

Na temelju članka 53. stavak 5. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 121/03 i
85/06) i članka 45. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 9/06 - pročišćeni tekst i 23/07),
Županijsko poglavarstvo je na 68. sjednici održanoj
1. srpnja 2008. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana
Upravnog vijeća Opće bolnice "Dr. Josip
Benčević" Slavonski Brod

o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana
Upravnog vijeća Opće bolnice Nova Gradiška

I.
I.
Dužnosti predsjednika i člana Upravnog
vijeća Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski
Brod, razrješuju se:
1. Vladimir Jerković, dr.med. - predsjednik
2. Ninoslav Ljubičić, dr.med. - član.

II.
Za predsjednicu i člana Upravnog vijeća
Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod,
imenuju se:
1. Suzana Bilić Vardić, prof. - predsjednica
2. Franjo Katanić, dipl.oec. - član.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa: 500-01/08-01/19
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 1. srpnja 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

Dužnosti predsjednika i člana Upravnog
vijeća Opće bolnice Nova Gradiška, razrješuje se:
1. Anica Petrišić Piškulić, dipl.oec.

II.
Za predsjednika i člana Upravnog vijeća
Opće bolnice Nova Gradiška, imenuju se:
1. Branko Medunić, dipl.soc. radnik predsjednik
2. Branko Gelemanović, dr.vet.med. - član.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa: 500-01/08-01/18
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 1. srpnja 2008.

Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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108.

109.

Na temelju Nacionalnog programa za Rome
i Akcijskog plana "Desetljeća za uključivanje Roma
2005.-2015." i članka 45. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 9/06 - pročišćeni tekst i 23/07),
Županijsko poglavarstvo je na 68. sjednici održanoj
1. srpnja 2008. godine, donijelo

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» br. 33/01 i 129/05) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 9/06 - pročišćeni
tekst i 23/07), Županijsko poglavarstvo je na 68.
sjednici održanoj 1. srpnja 2008. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

o razrješenju i imenovanju člana Radne skupine
za poboljšanje uvjeta života Roma u
Brodsko-posavskoj županiji

o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva
za praćenje provođenja Programa nacionalne
strategije suzbijanja zlouporabe droga

I.

I.

Dužnosti članice Radne skupine za
poboljšanje uvjeta života Roma u Brodskoposavskoj županiji, razrješuje se:
1. Suzana Bilić Vardić, prof.

Dužnosti članice Povjerenstva za praćenje
provođenja Programa nacionalne strategije
suzbijanja zlouporabe droga, razrješuje se:
1. Mr.sc. Marica Miletić Medved, dr.med.

II.

II.

Za člana Radne skupine za poboljšanje
uvjeta života Roma u Brodsko-posavskoj županiji,
imenuje se:
1. Petar Bodrožić - Selak.

Za člana Povjerenstva za praćenje
provođenja Programa nacionalne strategije
suzbijanja zlouporabe droga imenuje se:
1. Ante Cvitković, dr.med.

III.

III.

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

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

Klasa: 550-01/08-01/8
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 1. srpnja 2008.

Klasa: 501-01/08-01/2
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 1. srpnja 2008.

Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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Na temelju članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 9/06 - pročišćeni tekst i
23/07), Županijsko poglavarstvo je na 69. sjednici
održanoj 15. srpnja 2008. godine, donijelo

Stručne i operativne poslove za
Povjerenstvo (zaprimanje projekata, prikupljanje i
stručna obrada dokumentacije i dr.)obavljat će
Upravni odjel za gospodarstvo Brodsko-posavske
županije.

R J E Š E NJ E

IV.

o imenovanju Povjerenstva za predlaganje
projekata Brodsko-posavske županije Fondu za
regionalni razvoj Republike Hrvatske za
financiranje u 2008. godini

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

I.
U Povjerenstvo za predlaganje projekata
Brodsko-posavske županije Fondu za regionalni
razvoj Republike Hrvatske za financiranje u 2008.
godini, imenuju se:
1.
Davor Vlaović, zamjenik župana za
gospodarstvo - za predsjednika
2.
Stjepan Bošnjaković, pročelnik Upravnog
odjela za gospodarstvo - za člana
3.
Miroslav Jarić, pročelnik Upravnog odjela
za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša - za člana
4.
Dragan Jelić, direktor Centra za tehnološki
razvoj d.o.o. Slavonski Brod - za člana
5.
Ana Buškulić, predstavnica Fonda za
regionalni razvoj RH - za članicu.

II.
Zadaća Povjerenstva je vrednovanje i
rangiranje predloženih i zaprimljenih projekata
sukladno Uputama za vrednovanje i rangiranje
prijedloga projekata u 2008. godini, izrada i
donošenje rang liste projekata, te upućivanje i
dostava rang liste projekata kao i pojedinačnih
projekata, odnosno zahtjeva s pripadajućom
dokumentacijom Fondu za regionalni razvoj RH za
financiranje u 2008. godini.

Klasa: 400-01/08-01/3
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod 15. srpnja 2008.

Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

111.

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o
ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93, 29/97,
47/99, i 35/08) i članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda
za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br.
4/08), Županijsko poglavarstvo je na 69. sjednici
održanoj 15. srpnja 2008. godine, donijelo
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za
prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije
I.
Daje se suglasnost na Statut Zavoda za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije,
kojeg je donijelo Upravno vijeće Zavoda na sjednici
održanoj 9. srpnja 2008. godine.
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II.

Članak 2.

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

Pod pojmom "poslodavac" u smislu ovoga
Ugovora podrazumijeva se Muzej Brodskog
Posavlja
Pod pojmom "sindikat" u smislu ovoga
Ugovora podrazumijeva se Hrvatski sindikat
djelatnika u kulturi ili na temelju njihove odluke,
ovlaštena sindikalna podružnica.
Pod pojmom "zaposlenik" u smislu ovoga
Ugovora podrazumijevaju se zaposlenici u Muzeju
Brodskog Posavlja, zaposleni na neodređeno ili
određeno vrijeme, s punim ili nepunim, te skraćenim
radnim vremenom i zaposlenici koji su radni odnos
zasnovali u svojstvu pripravnika.

Klasa: 350-01/08-01/6
Urbroj: 2178/1-02/08-1
Slavonski Brod, 15. srpnja 2008.
Predsjednik Poglavarstva
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

-

ostali akti:
Članak 3.

112.

Brodsko-posavska županija kao osnivač
Muzeja Brodskog Posavlja zastupan po županu
Danijelu Marušiću, dr. vet. med.
i
Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi (u daljnjem
tekstu: sindikat) kojeg zastupa glavna tajnica
Ljubica Pilić, dipl. oecc.
sklopili su, dana 3. srpnja 2008. god.
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U
MUZEJU BRODSKOG POSAVLJA

1.

Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se
uvijek osim ako je propisom, nekim drugim
Kolektivnim ugovorom koji se odnose na
zaposlenike iz članka 1. ovog Ugovora (Kolektivni
ugovor na općoj razini ustanove i sl.), pravilnicima
poslodavca ili ugovorom o radu, za zaposlenike
nešto povoljnije riješeno.

Članak 4.
Potpisnici su se suglasili da će se zalagati i
rukovoditi sljedećim načelima:
međusobne suradnje u području radnih
odnosa,
socijalnog
osiguranja
i
zapošljavanja;
promicanja socijalnog partnerstva i
kolektivnog pregovaranja;
mirnog rješavanja sporova.

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim kolektivnim ugovorom za zaposlene u
Muzeju Brodskog Posavlja (u daljnjem tekstu:
Ugovor) uređuju se prava i obveze potpisnika ovoga
Ugovora, te prava i obveze iz rada i na osnovi rada
radnika u Muzeju Brodskog Posavlja kojemu je
osnivač i vlasnik Brodsko-posavska županija.

Ako zbog promjena, okolnosti, koje nisu
postojale niti bile poznate u trenutku zaključivanja
Ugovora, jedna od strane ne bi mogla neke od
odredbi Ugovora izvršavati, ili bi joj to bilo izuzetno
otežano, obvezuje se da neće jednostrano prekršiti
Ugovor, nego će drugoj strani predložiti izmjenu
Ugovora.
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Članak 5.

Ugovorne strane obvezuju se osigurati
pravilnu primjenu i poštivanje odredbi ovog
Ugovora i suzdržavati se akcija koje bi štetile
njegovoj provedbi.
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poslovima za koje se traži stručna sprema od IV. do
VII. stupnja.
Pripravniku pripada plaća u iznosu od 80
posto osnovne plaće radnog mjesta za koje se
osposobljava.

PRIPRAVNIČKI STAŽ
2.

RADNI ODNOSI
Članak 9.
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
PROBNI RAD
Članak 6.

Prigodom sklapanja Ugovora o radu može se
ugovoriti probni rad. Probni rad može trajati najviše:
do mjesec dana za poslove za koje se traži do
III. stupnja stručne spreme
do dva mjeseca za poslove za koje se traži IV.
stupanj stručne spreme
do četiri mjeseca za poslove za koje se traži V.
i VI. stupanj stručne spreme
do šest mjeseci za poslove za koje se traži VII.
stupanj stručne spreme ili više.
Probni se rad iznimno može produžiti zbog
objektivnih razloga (bolest, mobilizacija i sl.) za
onoliko vremena koliko je zaposlenik bio odsutan,
ako je bio odsutan najmanje 10 dana.

Članak 7.
Otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom
radu mora biti obrazložen u pisanom obliku.
Ako otkaz iz stavka 1. ovoga članka
ravnatelj ne dostavi zaposleniku najkasnije
posljednjega dana probnog rada, smatrat će se da je
zaposlenik na probnom radu zadovoljio.

PRIPRAVNICI

Ako posebnim propisima nije drukčije
utvrđeno, pripravnički staž može trajati najviše:
do 6 mjeseca za poslove za koje se traži IV.
stupanj stručne spreme,
do 9 mjeseci za poslove za koje se traži V. i
VI. stupanj stručne spreme,
do 12 mjeseci za poslove za koje se traži VII.
stupanj stručne spreme.
Na pripravnikov zahtjev pripravnički se staž
može skratiti za jednu trećinu, ako poslodavac
ocijeni da se pripravnik osposobio za samostalan rad.

UVJETI ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG
STAŽA
Članak 10.
Ravnatelj ustanove imenovat će članove
Komisije za praćenje rada zaposlenika i provjere
njegovih stručnih i radnih sposobnosti za vrijeme
probnoga rada.
Komisija za praćenje rada zaposlenika u
probnom radu broji 3 člana, od kojih jednog člana
predlaže Sindikat.
Članovi Komisije moraju imati najmanje isti stupanj
stručne spreme iste vrste stručnog i radnog iskustva
kao zaposlenik čije se radne i stručne sposobnosti
provjeravaju.

STRUČNI ISPIT

Članak 8.

Članak 11.

Ugovor o radu može se zaključiti s
pripravnikom koji se osposobljava za samostalni rad
za koji se školovao.
Pripravnici se mogu zapošljavati na

Pripravnik polaže stručni ispit kako je to
propisano zakonom ili drugim propisom.
Pripravnik mora dobiti ispitni program i
ispitnu literaturu.
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Prije polaganja stručnog ispita pripravnik
ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od najmanje:
pet radnih dana za radna mjesta III. vrste;
sedam radnih dana za radna mjesta II. vrste;
deset radnih dana za radna mjesta I. vrste.

PONAVLJANJE ISPITA I PRESTANAK
UGOVORA O RADU PRIPRAVNIKA
Članak 12.
Ako pripravnik ne položi pripravnički ispit u
prvom pokušaju ima pravo polagati još jednom u
roku koji ne može biti kraći od 15 dana. Ako ni tada
ne položi, poslodavac mu može redovito otkazati.
RADNO VRIJEME
RADNI TJEDAN

Broj: 11

ODMOR I DOPUSTI
STANKA
Članak 15.
Odmor u tijeku rada (stanka) svakodnevno
traje najmanje 30 minuta.
Vrijeme odmora iz stavka 1. ovoga članka
ubraja se u radno vrijeme.
U pravilu, vrijeme odmora iz stavka 1. ovoga
članka ravnatelje ne može odrediti u prva dva sata
nakon početka radnog vremena niti u zadnja dva sata
prije završetka radnog vremena.
Ako priroda posla ne omogućuje stanku
tijekom rada, ravnatelj će zaposleniku omogućiti da
dnevno radi toliko kraće, ili mu to vrijeme
preraspodijeliti i omogućiti da ga koristi kao
slobodne radne dane.

Članak 13.
Puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno.
Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pet
radnih dana. Neradni dani su subota i nedjelja.
Početak i završetak dnevnog i tjednog
radnog vremena i raspored radnog vremena na
određenim poslovima, u skladu s godišnjim planom i
programom rada, utvrđuje pisanom odlukom
poslodavac, uz obvezu da se savjetuje sa
zaposleničkim vijećem ili sindikatom.

ODMOR IZMEĐU DVA RADNA DANA I
NAJDUŽE NEPREKIDNO TRAJANJE RADA
Članak 16.
Između dva uzastopna radna dana
zaposlenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati
neprekidno.
Zaposlenik ne smije raditi više od 16 sati
neprekidno, uključujući redovni i prekovremeni rad,
osim u slučaju više sile (nesreće, elementarne
nepogode, požara i sl.).

SKRAĆENO RADNO VRIJEME
Članak 14.
Na poslovima na kojima se ni uz primjenu
mjera zaštite na radu zaposlenika ne može zaštititi od
štetnog utjecaja, radno vrijeme skraćuje se
razmjerno štetnom utjecaju radnih uvjeta na
zaposlenikovo zdravlje i sposobnost.

TJEDNI ODMOR
Članak 17.
Zaposlenik ima pravo na tjedni odmor u
trajanju od 48 sati neprekidno.
Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.
Ako je prijeko potrebno da zaposlenik radi
na dane tjednog odmora, korištenje tjednog odmora
osigurava mu se tijekom sljedećeg tjedna.
Ako se tjedni odmor radi potreba posla ne
može koristiti na način iz stavka 3. ovoga članka,
može se koristiti naknadno, prema poslodavčevoj
odluci.
Zaposleniku se, u svakom slučaju, treba
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osigurati korištenje tjednog odmora nakon 14 dana
neprekidnog rada.
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Ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može
iznositi više od 30 radnih dana u godini.

GODIŠNJI ODMOR
Članak 19.
Članak l8.
Trajanje godišnjeg odmora utvrđuje se tako
da se na 18 dana, koliko iznosi Zakonom o radu
određeno najkraće trajanje godišnjeg odmora,
dodaju dani godišnjeg odmora prema utvrđenim
mjerilima kako slijedi.
1.
s obzirom na složenost poslova:
zaposlenicima VSS
4 dana
zaposlenicima VŠS
3 dana
zaposlenicima SSS, VKV i KV
2 dana
zaposlenicima NSS
1 dan
2.
s obzirom na dužinu radnog staža:
od 5 do 15 godina radnog staža
3 dana
od 15 do 25 godina radnog staža
4 dana
od 25 do 35 godina radnog staža
5 dana
3.
s obzirom na radne uvjete:
·
rad na poslovima s otežanim
ili posebnim radnim uvjetima
2 dana
·
rad u smjenama, turnusu ili redovni rad
subotom, nedjeljom, blagdanima i
neradnim danima određenim zakonom
1 dan
4.
s obzirom na posebne socijalne uvjete:
·
roditelju, posvojitelju i staratelju s
jednim malodobnim djetetom
2 dana
·
roditelju, posvojitelju i staratelju
za svako daljnje malodobno dijete još
po 1 dan
·
roditelju, posvojitelju ili staratelju
hendikepiranog djeteta, bez obzira na
drugu djecu 3 dana
·
invalidu 3 dana
5.
prema doprinosu na radu:
·
ako ostvaruje natprosječne rezultate
2 dana

Trajanje godišnjeg odmora za zaposlenike
koji godišnji odmor koriste zajednički, u jednakom
trajanju, uz odgovarajuću primjenu kriterija iz
članka 16. ovoga Ugovora, utvrdit će se pravilnikom
o radu poslodavca.

DANI KOJI SE NE URAČUNAVAJU U
GODIŠNJI ODMOR
Članak 20.
Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne
uračunavaju se subote, nedjelje, te blagdani i neradni
dani.
Razdoblje privremene nesposobnosti za rad,
koje je utvrdio ovlašteni liječnik, ne uračunava se u
trajanje godišnjeg odmora.

GODIŠNJI ODMOR U DIJELOVIMA I
KORIŠTENJE NEISKORIŠTENOG GODIŠNJEG
ODMORA
Članak 21.
Zaposlenik može koristiti godišnji odmor u
dva dijela.
Zaposlenik ima pravo koristiti dva puta po
jedan dan godišnjeg odmora po želji, uz obvezu da o
tome izvijesti poslodavca ili osobu koju on ovlasti
najmanje dva dana ranije.
Zaposlenici koji zbog mobilizacije u
Hrvatsku vojsku ili zbog radne obveze nisu koristili
godišnji odmor, neiskorišteni godišnji odmor za
prethodnu godinu imaju pravo koristiti nakon
demobilizacije ili prestanka radne obveze, tako da
vrijeme korištenja neiskorištenog godišnjeg odmora
određuje poslodavac.
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RASPORED GODIŠNJEG DOMORA

Broj: 11

IZUZETAK OD PRAVA NA RAZMJERNI DIO
GODIŠNJEG ODMORA

Članak 22.
Članak 24.
Prigodom određivanja vremena korištenja
godišnjeg odmora, a u skladu s potrebama
organizacije rada, poslodavac je dužan voditi računa
o potrebama i željama zaposlenika, te u tom smislu,
pokupiti njihove prijedloge.

ODLUKA O KORIŠTENJU GODIŠNJEG
ODMORA

Iznimno od odredbe članka 43. Zakona o
radu, zaposlenik koji odlazi u mirovinu prije 1. srpnja
ima pravo na puni godišnji odmor za tu godinu.

PLAĆENI DOPUST
Članak 25.

Članak 23.
Na temelju plana rasporeda godišnjeg
odmora poslodavac dostavlja zaposleniku odluku o
korištenju godišnjeg odmora najkasnije 30 dana prije
početka korištenja godišnjeg odmora.
Zaposleniku se može odgoditi, odnosno
prekinuti korištenje godišnjeg odmora samo radi
izvršavanja osobito važnih, neodgodivih službenih
poslova, a na temelju poslodavčeve odluke.
Zaposleniku kojem je odgođeno ili
prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se
omogućiti naknadno korištenje, odnosno
nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.
Zaposlenik ima pravo na naknadu stvarnih
troškova prouzročenu odgodom, odnosno prekidom
korištenja godišnjeg odmora.
Troškovima iz stavka 4. ovoga članka
smatraju se putni i drugi troškovi.
Putnim troškovima smatraju se stvarni
troškovi prijevoza koji je zaposlenik koristio u
polasku i povratku iz mjesta zaposlenja do mjesta u
kojem je koristio godišnji odmor u trenutku prekida i
dnevnice u povratku do mjesta zaposlenja, u visini
određenoj ovim Ugovorom.
Drugim se troškovima smatraju oni izdaci
koje je zaposlenik imao zbog odgode, odnosno
prekida godišnjeg odmora, što dokazuje
odgovarajućom dokumentacijom.

Zaposlenik ima pravo na dopust uz naknadu
plaće (plaćeni dopust), ukupno najviše do 10 radnih
dana u jednoj kalendarskoj godini, u sljedećim
slučajevima:
·
zaključivanje braka 5 radnih dana
·
rođenje djeteta
5 radnih dana
·
smrti supružnika, djeteta, roditelja i unuka
5 radnih dana
·
smrti brata ili sestre, djeda ili bake,
te roditelja supružnika 2 radna dana
·
selidbe
2 radna dana
·
kao dobrovoljni davatelj krvi
2 radna dana
·
teške bolesti djeteta ili roditelja
izvan mjesta stanovanja
3 radna dana
·
polaganje stručnog ispita prvi put
10 radnih dana
·
sudjelovanje na sindikalnim susretima,
seminarima i obrazovanju za potrebe
zaposleničkog vijeća, sindikalnog rada i
drugo
2 radna dana
·
elementarne nepogode
5 radnih dana
Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za
svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga članka,
neovisno o broju dana koje je tijekom iste godine
iskoristio prema drugim osnovama.

Članak 26.
Za vrijeme stručnog ili općeg školovanja,
osposobljavanja ili usavršavanja na koje ga je uputio
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ravnatelj ili uz njegovu suglasnost, za pripremanje i
polaganje ispita zaposlenik ima pravo na plaćeni
dopust do 15 radnih dana godišnje.
Za pripremanje i polaganje završenog ispita,
osim plaćenog dopusta iz stavka 1. ovog članka,
zaposlenik ima pravo na još 5 radnih dana plaćenog
dopusta.
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za pripremanje i polaganje ispita radi
stjecanja,
posebnih znanja i vještina (učenje stranih
jezika, informatičko obrazovanje i dr.)
najmanje 2 dana
Ako to okolnosti zahtijevaju, zaposleniku se
neplaćeni dopust iz stavka 1.ovoga članka može
odobriti i u trajanju duljem od 30 dana.

Članak 27.
Članak 30.
Zaposlenik može koristiti plaćeni dopust
isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi
kojih ima pravo na plaćeni dopust.
Ako okolnosti iz članka 23. ovoga Ugovora
nastupi u vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili u
vrijeme odsutnosti s rada zbog privremene
nesposobnosti za rad (bolovanje), zaposlenik ne
može ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada
je koristio godišnji odmor ili je bio na bolovanju.

Za vrijeme neplaćenog dopusta zaposleniku
miruju prava i obveze iz radnog odnosa.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za
vrijeme neplaćenog dopusta do 30 dana poslodavac
je dužan za zaposlenika uplatiti obvezne doprinose
na plaću.

NAKNADA ŠTETE
Članak 28.
U pogledu stjecanja prava iz radnog odnosa
ili u svezi s radnim odnosom, razdoblje plaćnog
dopusta smatra se vremenom provedenim na radu.

NEPLAĆENI DOPUST
Čanak 29.
Zaposleniku se može odobriti dopust bez
naknade plaće (neplaćeni dopust) do 30 dana u tijeku
kalendarske godine, pod uvjetom da je takav dopust
opravdan i da neće prouzročiti teškoće u obavljanju
poslodavčeve djelatnosti, a osobito: radi gradnje,
popravka ili adaptacije kuće ili stana, njege člana uže
obitelji, liječenja na osobni trošak, sudjelovanja u
kulturno-umjetničkim i športskim priredbama,
pripremanja i održavanja solističkih nastupa,
osobnog školovanja, doškolovanja, osposobljavanja,
usavršavanja ili specijalizacije i to:
za pripremanje i polaganje ispita u srednjoj
školi
najmanje 5 dana
za pripremanje i polaganje ispita u višoj
školi i na fakultetu
najmanje 10 dana
za sudjelovanje na stručnim seminarima i
savjetovanjima najmanje 5 dana

UVJETI I NAČINI SMANJIVANJA I
OSLOBAĐANJA OD NAKNADE ŠTETE
Članak 31.
Naknade štete, iz članka 98. stavka 1.
Zakona o radu, smanjit će se pod uvjetom da šteta nije
učinjena namjerno, da zaposlenik do sada nije
uzrokovao štete, te da je poduzeo sve da se šteta
ukloni:
·
ako se šteta, u cijelosti ili djelomično, može
ukloniti radom u ustanovi i sredstvima rada ustanove
ili
·
ako je zaposlenik u teškoj materijalnoj
situaciji, a naknada štete bi ga osobito teško pogodila
ili
·
ako se radi o invalidu, starijem zaposleniku,
samohranom roditelju ili skrbniku, ili ako se radi o
manjoj šteti,
Smanjenje štete iz razloga iz stavka 1. ovoga
članka može iznositi najmanje 20%, a zaposlenika se
može i u cijelosti osloboditi od naknade štete.
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PRESTANAK UGOVORA O RADU
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pod uvjetima utvrđenim člankom 107. Zakona o radu.

OTKAZNI ROKOVI I OTPREMNINA
Članak 32.
Ako otkazuje zaposlenik otkazni rok iznosi
najviše mjesec dana, ako se zaposlenik i poslodavac
ne dogovore drukčije.
Zaposleniku kojemu otkazuje ravnatelj, a
razlog otkaza nije skrivljeno ponašanje zaposlenika,
pripada otpremnina u skladu sa zakonom.
Otpremnina iz stavka 2. ovog članka
isplaćuju se najkasnije 15 dana nakon prestanka
radnog odnosa.

RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME
U NAPREKINUTOM TRAJANJU DUŽEM OD
TRI GODINE
Članak 35.
Poslodavac može sklopiti jedan ili više
uzastopnih Ugovora o radu na određeno vrijeme na
temelju kojih se radni odnos na istim poslovima
zasniva za neprekinuto razdoblje duže od propisanog
člankom 10. stavkom 4. Zakona o radu, u slučaju
ponavljanja potrebe zasnivanja radnog odnosa na
određeno vrijeme sa stranim državljaninom.

STAŽ KOD ISTOGA POSLODAVCA
PLAĆA, DODACI NA PLAĆE I NAKNADE
Članak 33.
PLAĆE
Stažom kod istoga poslodavca smatra se staž
neprekidno proveden u djelatnosti kulture.

Članak 36.
Plaća za obavljeni rad zaposlenika sastoji se

OTKAZ UVJETOVAN SKRIVLJENIM
PONAŠANJEM ZAPOSLENIKA I IZVANREDNI
OTKAZ

od:
-

Članak 34.
Poslodavac može redovito otkazati
zaposleniku ako utvrdi da je zaposlenik povrijedio
obveze iz radnog odnosa, a osobito zbog:
neizvršavanja ili nesavjesnoga,
nepravodobnog i nemarnog izvršavanja
radnih obveza,
neopravdanog nedolaska na posao ili
samovoljnog napuštanja posla,
nedopuštenog korištenja sredstava ustanove,
povrede propisa o sigurnosti i zaštiti na radu i
propisa o zaštiti od požara, zbog čega je
nastupila ili mogla nastupiti šteta,
odavanja poslovne tajne određene zakonom,
drugim propisom ili pravilnikom o radu,
zloupotrebe položaja ili prekoračenja ovlasti,
nanošenja znatnije štete,
zloupotrebe korištenja bolovanja.
Radi kršenja obveza iz stavka 1. ovoga
članka poslodavac može izvanredno otkazati samo

osnovne plaće
uvećanja za vjernost službi
dodatka na plaću za rad u posebnim
situacijama,
stimulativnog dodatka.

OSNOVNA PLAĆA
Članak 37.
Osnovna plaća zaposlenika za puno radno
vrijeme i uobičajeni učinak predstavlja umnožak
osnovice i koeficijenta složenosti poslova radnog
mjesta na kojem zaposlenik radi i dodatka na radni
staž od 0,5 posto za svaku navršenu godinu staža.

Članak 38.
Za odobreni broj zaposlenika kojima se
plaća osigurava iz Proračuna Brodsko-posavske
županije osnovica za izračun osnovne mjesečne
plaće jednaka je osnovici
što je Županijsko
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poglavarstvo utvrdilo za radnike županijskih
upravnih tijela.

Članak 39.
Plaća se isplaćuje za razdoblje koje čini
kalendarski mjesec.
Plaća se isplaćuje do 15. dana u mjesecu za
protekli mjesec.
Prigodom isplate plaće poslodavac će
zaposleniku uručiti pisani izračun plaće.
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Na zaposlenikov zahtjev, poslodavac je
obvezan iz zaposlenikove plaće obustavljati i
podmirivati povremene zaposlenikove obveze
prema trećim osobama ako se njihovo dospijeće
podudara s dospijećem plaće.

Članak 40.
Najniži koeficijenti složenosti poslova
radnih mjesta zaposlenika u Muzeju Brodskog
Posavlja određuje se kako slijedi:
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Za obavljanje poslova voditeljstva zbirki,
odjela i radionica u skladu sa Zakonom o muzejima,
te za ostvarivanje iznad prosječnih rezultata rada
pripadajući koeficijent radnoga mjesta određen
člankom 40. ovoga Ugovora uvećat će se u skladu s
Pravilnikom o voditeljstvima i stimulaciji što će ga
uz suglasnost sindikata donijeti Upravno vijeće
Muzeja.
Prava iz prethodnog stavka isplaćivat će se
iz sredstava vlastitog prihoda, tako da ukupna masa
sredstva za navedena prava ne prelaze 30 posto
ostvarenog vlastitog prihoda .

Članak 42.
Zaposlenik ima pravo na uvećanje
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za
radni staž u djelatnosti kulture i to za:
20 do 29 godina 4%
30 do 34 godine 8%
35 i više godina 10%
Članak 43.
Javnost plaća osigurava se pravom uvida
sindikalnog povjerenika, odnosno sindikalnog
predstavnika u obračun plaća, ako to zahtijeva
zaposlenik.

DODACI NA PLAĆE
Članak 44.

-

-

Osnovna plaća zaposlenika uvećat će se:
za rad noću 40%
za prekovremeni rad 50%
za rad subotom 25%
za rad nedjeljom 35%
za smjenski rad 10%
Osnovna plaća djelatnika Muzeja uvećat će
se:
ako djelatnik ima znanstveni stupanj
magistra znanosti za 8 posto
ako djelatnik ima znanstveni stupanj doktora
znanosti za 15 posto, ako znanstveni stupanj
nije uvjet za radno mjesto na kojemu
djelatnik radi i ako je znanstveni stupanj u
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funkciji poslova radnog mjesta na kojem
djelatnik radi.
Smjena (smjenski rad) je svakodnevni rad
zaposlenika prema utvrđenom radnom vremenu
poslodavca koji zaposlenik obavlja u
prijepodnevnom (prva smjena), poslijepodnevnom
(druga smjena) ili noćnom dijelu dana (treća smjena)
tijekom radnog tjedna.
Rad u smjenama je rad zaposlenika koji
mijenja smjene ili naizmjenično obavlja poslove u
prvoj idrugoj smjeni tijekom jednog mjeseca.
Rad u smjenama je rad zaposlenika koji
naizmjenično ili najmanje dva radna dana u tjednu
obavlja poslove u prvoj drugoj smjeni.
Naknada za rad u smjenama iz stavka 4. 5.
ovoga članka isplaćuje se za obavljanje poslova u
drugoj smjeni.
Noćni rad je u pravilu rad zaposlenika u
vremenu između 22 sata navečer do 6 sati ujutro
idućeg dana.
Za rad u dane blagdana, neradnih dana
utvrđenih zakonom rad na dan Uskrsa zaposlenik
ima pravo na plaću uvećanu za 150%.
Dodaci iz stavka 1. 2. ovoga članka
međusobno se ne isključuju.

Članak 45.
Prekovremenim se radom priznaju samo
ostvareni sati zaposlenikova rada iznad 40 sati tjedno,
ako se preraspodjelom ne mogu uklopiti u godišnje
zaduženje zaposlenika.
O preraspodijeli odlučuje poslodavac, a u
skladu s obvezama iz godišnjeg plana i programa
rada, te godišnjim zaduženjem i strukturom radnog
vremena zaposlenika, uz obvezu da se o tome
savjetuje sa zaposleničkim vijećem.
Radno vrijeme preraspodijeljeno u skladu sa
stavkom 2. ovoga članka tijekom godine ne može biti
prosječno dulje od 40 sati tjedno.
Preraspodijeljeno radno vrijeme iznosi
najduže 50 sati tjedno.
Umjesto uvećavanja osnovne plaće na
osnovi prekovremenog rada, zaposlenik može
koristiti slobodne radne dane.
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Članak 46.

Članak 50.

Pod otežanim se radnim uvjetima smatra:
ako je zaposlenik izložen teškim i prljavim
poslovima (prašina, isparavanje boja i lakova i
drugih kemijskih tvari opasni za ljudsko zdravlje),
ako zaposlenik obavlja poslove pod maskom,
ako zaposlenik poslove obavlja obvezno
izvan ustanove.
Radna mjesta s otežanim radnim uvjetima
odredit će se na temelju procjene ovlaštene tvrtke i
Zakona o zaštiti na radu.

Ako je zaposlenik odsutan s rada zbog
bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u
visini 85% od njegove plaće ostvarene u mjesecu
neposredno prije nego je započeo s bolovanjem.
Naknada u 100% iznosu plaće pripada
zaposleniku koji je na bolovanju zbog profesionalne
bolesti ili ozljede na radu.

Članak 47.

REGRES

Za radne sate koje je zaposlenik proveo u
otežanim radnim uvjetima, osnovna plaća
zaposlenika uvećava se za 5%.
Posebne uvjete rada utvrdit će ovlaštena
tvrtka.
Sredstva za otežane uvjete rada osiguravaju
se iz vlastitoga prihoda.

Članak 51.

DRUGA MATERIJALNA PRAVA
ZAPOSLENIKA

Zaposlenik ima pravo na regres za korištenje
godišnjeg odmora u visini koju će Županijsko
poglavarstvo utvrditi za radnike Županijske uprave.
Isplata regresa izvršit će se u cijelosti
najkasnije do dana početka korištenja godišnjeg
odmora.

Članak 48.
OTPREMNINA
Za ostvarene radne rezultate zaposleniku se
na osnovnu plaću može isplatiti stimulativni dodatak,
ako je predviđen pravilnikom o radu poslodavca i
ako su za tu namjenu osigurana sredstva.

NAKNADA PLAĆE

Članak 52.
Zaposleniku koji odlazi u mirovinu pripada
pravo na otpremninu u istom iznosu koji se isplaćuje
zaposlenicima upravnih tijela Brodsko-posavske
županije.

Članak 49.
POMOĆ
Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće u
visini kao da je na radu za razdoblje u kojem ne radi
zbog:
korištenja godišnjeg odmora,
plaćenog dopusta
državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih
zakonom,
prekida rada do kojeg je došlo bez njegove
krivnje,
drugih slučajeva utvrđenih zakonom,
kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu
poslodavca

Članak 53.
Zaposlenik ili njegova obitelj imaju pravo na
pomoć u slučaju;
smrti zaposlenika koji izgubi život u
obavljanju ili u povodu obavljanja rada
smrti zaposlenika
smrti supružnika, djeteta i roditelja
Pomoć se isplaćuje u istom iznosu koji se
isplaćuje zaposlenima u upravnim tijelima Županije.
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Zaposlenik ima pravo na pomoć, jedanput
godišnje, prema svakoj osnovi, u slučaju:
bolovanja dužeg od 90 dana
nastanka teške invalidnosti
zaposlenika,
djeteta ili supružnika zaposlenika
kupnje medicinskih pomagala, odnosno
pokrića participacije pri liječenju, odnosno kupnji
prijeko potrebnih lijekova za zaposlenika, dijete ili
supružnika u visini koja je utvrđena kao pravo za
zaposlene u upravnim tijelima Županije..
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NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT
Članak 57.
Zaposleniku pripada naknada za odvojeni
život kada je upućen na rad izvan sjedišta poslodavca,
a obitelj mu trajno boravi u mjestu sjedišta
poslodavca.
Visina naknade za odvojeni život utvrđuje se
na način kako je to utvrđeno za tijela državne uprave.

NAKNADA ZA TROŠAK PRIJEVOZA
DNEVNICA I NAKNADA TROŠKOVA
PUTOVANJA
Članak 55.
Kada je zaposlenik upućen na službeno
putovanje u zemlji, pripada mu puna naknada
prijevoznih troškova, dnevnice u iznosu na koji se
prema propisima ne plaća porez i naknada punog
iznosa hotelskog računa za spavanje, osim hotela A
kategorije.
Naknada troškova i dnevnica za službeno
putovanje u inozemstvo uređuje se na način na koji je
to regulirano za tijela državne vlasti.

TERENSKI DODATAK
Članak 56.
Za vrijeme rada izvan sjedišta poslodavca i
izvan mjesta njegova stalnog boravka, zaposlenik
ima pravo na terenski dodatak u visini koja mu
pokriva povećane troškove života zbog boravka na
terenu.
Visina terenskog dodatka ovisi o tome jesu li
zaposleniku osigurani smještaj, prehrana i drugi
uvjeti boravka na terenu.
Visina terenskog dodatka utvrđuje se na
način kako je to utvrđeno za tijela državne uprave.
Terenski se dodatak zaposleniku isplaćuje
najkasnije posljednji dan u mjesecu, za sljedeći
mjesec.
Dnevnica i terenski dodatak međusobno se
isključuju.

Članak 58.
Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova
prijevoza na posao s posla mjesnim javnim
prijevozom.
Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz
koji omogućava zaposleniku redovit dolazak na
posao odlazak s posla, službenik ili namještenik ima
pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje
u visini cijene karte javnog prijevoza najbližeg
mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran u visini
cijene godišnje karte.
U slučaju da postoji mogućnost kupnje
godišnje karte, zaposlenik ima pravo na godišnju
kartu, ako mu je to povoljnije ili na 1/12 cijene
godišnje karte koja mu se isplaćuje svakog mjeseca u
godini.
Ukoliko nema mogućnosti kupnje godišnje
karte, već samo mjesečne karte, zaposlenik ima
pravo na mjesečnu kartu ako mu je to povoljnije ili
pravo na isplatu troškova mjesnog prijevoza u visini
cijene mjesečne karte.
Zaposlenik kojem nije organiziran mjesni
javni prijevoz na posao s posla ima pravo na naknadu
za mjesni prijevoz u skladu s odredbom stavka 4.
ovoga članka, neovisno o udaljenosti mjesta
stanovanja od mjesta rada.
Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova
prijevoza na posao s posla međumjesnim javnim
prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni
mjesečne, odnosno pojedinačne karte, ukoliko je
mjesto stanovanja udaljeno.
U mjestu u kojem je javni prijevoz
organiziran na način da se mjesečnom ili godišnjom
kartom pokrivaju mjesni međumjesni javni prijevoz
(tzv. prijevozne zone), zaposlenik koji koristi takvu
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vrstu prijevoza ne ostvaruje pravo iz stavka 4. ovoga
članka.
Ako zaposlenik mora sa stanice
međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni
prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova
mjesnog međumjesnog javnog prijevoza.
Troškovi mjesnog prijevoza zaposlenika do
najbliže stanice međumjesnog prijevoza utvrđuju se
u skladu s odredbama stavka 4. ovoga članka ovisno
o udaljenosti mjesta stanovanja od stanice
međumjesnog prijevoza.
Ako postoji više mogućnosti prijevoza, o
povoljnosti odlučuje poslodavac uzimajući u obzir
vremenski najprihvatljiviji prijevoz za zaposlenika,
te uvažavajući racionalnost troškova.
Ako nije organiziran međumjesni javni
prijevoz, koji omogućava zaposleniku redovit
dolazak na posao i odlazak s posla, zaposlenik ima
pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje
u visini cijene karte međumjesnog javnog prijevoza
za istu udaljenost na tom području.
Naknada troškova prijevoza, isplaćuje se
unaprijed ii to najkasnije posljednjeg dana u mjesecu
za idući mjesec.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG
AUTOMOBILA
Članak 59.
Ako je zaposleniku odobreno korištenje
privatnog automobila u službene svrhe, naknadit će
mu se troškovi po pređenom kilometru u iznosu na
koji se po Pravilniku o porezu na dohodak ne plaća
porez.
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JUBILARNA NAGRADA
Članak 61.
Zaposleniku pripada pravo na isplatu
jubilarne nagrade za neprekidan rad kod poslodavca
kada navrše:
5 godina
u visini 1,0
proračunske
osnovice
10 godina
u visini 1,25 proračunske
osnovice
15 godina
u visini 1,5 proračunske
osnovice
20 godina
u visini 1,75 proračunske
osnovice
25 godina
u visini 2,0 proračunske
osnovice
30 godina
u visini 2,5 proračunske
osnovice
35 godina
u visini 3,0 proračunske
osnovice
40 godina u visini 4,0 proračunske osnovice.
Osnovica za isplatu jubilarne nagrade
jednaka je iznosu osnovice koju Županijsko
poglavarstvo utvrdi za obračun jubilarne nagrade
radnicima Županijske uprave.
Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog
narednog mjeseca u kojem je zaposlenik ostvario
pravo na jubilarnu nagradu.
Iznimno, ako zaposleniku prestaje rad, a
ostvario je pravo na jubilarnu nagradu, nagrada će se
isplatiti zaposleniku ili njegovim nasljednicima,
sljedećeg mjeseca po prestanku rada.

DAR ZA DJECU
OSIGURANJE
Članak 60.
Zaposlenici su kolektivno osigurani od
posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja
službe, odnosno rada, kao i u slobodnom vremenu
tijekom 24 sata. Preslika police osiguranja prilog je i
sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 62.
U povodu Dana Svetog Nikole zaposleniku
će se isplatiti sredstva za poklon svakom djetetu
mlađem od 15 godina. u visini koju će Županijsko
poglavarstvo utvrditi za djecu radnika Županijske
uprave.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju
se zaposleniku roditelju koji ostvaruje pravo na
osobni odbitak za uzdržavanje člana obitelji prema
Zakonu o porezu, a dijete je preko njega zdravstveno
osigurano.
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NAKNADA ZA BOŽIĆNE BLAGDANE

Broj: 11

iznosa osnovne plaće na radnom mjestu na kojem je
do tada bio raspoređen.

Članak 63.
Radnicima se može isplatiti i godišnja
nagrada za božićne blagdane u iznosu koji će
Županijsko poglavarstvo utvrditi za radnike
Županijske uprave.

DAR U NARAVI
Članak 64.
Radnicima se jednom godišnje može dati dar
u naravi pojedinačna vrijednost kojeg ne prelazi
iznos na koji se prema propisima, ne plaća porez.

NAKNADA NA OSNOVI IZUMA I
TEHNIĆKOG UNAPREĐENJA
Članak 65.
Zaposleniku pripada pravo na naknadu za
izum i tehničko unapređenje.
Naknada iz stavka 1. ovoga članka može biti
određena u obliku apsolutnog iznosa ili u obliku
udjela od ostvarenog učinka izuma i tehničkog
unapređenja.
Naknada mora biti razmjerna učinku koji
poslodavac ima od izuma ili tehničkog unapređenja,
odnosno učinku koji se stvarno može očekivati, s tim
da mora iznositi najmanje 10% vrijednosti
ostvarenog ili očekivanog učinka.
O naknadi iz prethodnih stavaka ovoga
članka zaposlenik i poslodavac zaključit će posebni
ugovor.

ZAŠTITA ZAPOSLENIKA

Članak 67.
Zaposleniku koji radi skraćeno radno
vrijeme zbog smanjene radne sposobnosti, nastale
ozljedom na radu bez njegove krivnje ili zbog
profesionalnog oboljenja, isplatit će se plaća za
skraćeno radno vrijeme i naknada u visini razlike
između naknade koju ostvaruje prema propisima
invalidsko-mirovinskog osiguranja i plaće radnog
mjesta na koje je raspoređen.

Članak 68.
Kada se tijekom zaposlenikova radnog
vijeka njegova radna sposobnost smanji zbog godina
starosti, općega zdravstvenog stanja, fizičke ili
psihičke iscrpljenosti, ozljede na radu, invaliditeta,
profesionalnih i drugih bolesti, a do stjecanja prava
na mirovinu nedostaje mu 5 godina staža ili godina
života, osigurat će mu se povoljniji uvjeti rada (lakši
posao, rad na jednostavnijim poslovima i sl.) bez
smanjivanja plaće koju je ostvarivao u vremenu prije
nego su nastupile spomenute okolnosti.

3. DJELOVANJE I UVJETI
SINDIKALNOG RADA
OBAVIJEST O IZBORU SINDIKALNOG
PREDSTAVNIKA
Članak 69.
Sindikat je dužan ravnatelja obavijestiti o
izboru i imenovanju sindikalnog povjerenika i
drugih sindikalnih predstavnika.

Članak 66.
Naknada plaće koja zaposleniku invalidu
pripada od dana nastanka invalidnosti ili od dana
utvrđene smanjene sposobnosti zbog nastanka
invalidnosti, odnosno od dana završetka
prekvalifikacije ili dokvalifikacije do raspoređivanja
na odgovarajuće radno mjesto, ne može biti manja od

PRAVA SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA I
POVJERENIKA
Članak 70.
Poslodavac je obvezan sindikalnom
predstavniku, odnosno povjereniku, omogućiti
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neophodan pristup radnim mjestima u svrhu
obnašanja njegove dužnosti, te radi omogućavanja
uvida u podatke i isprave u svezi s ostvarivanjem i
zaštitom zaposlenikovih prava.
Sindikalnom predstavniku, odnosno
povjereniku, ravnatelj treba osigurati informacije
koje su bitne za zaposlenikov gospodarski položaj,
kao što su prijedlozi odluka i pravilnik o radu kojim
se reguliraju prava i obveze iz radnog odnosa,
prijedlozi poslovnih i razvojnih odluka koje utječu
na ekonomski i socijalni položaj zaposlenika.
Poslodavac je dužan primiti na razgovor
sindikalnog povjerenika, odnosno sindikalnog
predstavnika, po mogućnosti odmah ali najkasnije u
roku od tri dana.
Poslodavac je dužan, u pisanom obliku
odgovoriti na svaki dopis sindikalnog povjerenika,
odnosno sindikalnog predstavnika.
Sindikalni predstavnik, odnosno povjerenik,
ne smije biti spriječen ili ometan u obnašanju svoje
dužnosti, ako djeluje u skladu sa zakonom i ovim
Ugovorom.
Sindikalni predstavnik, odnosno povjerenik
ima i druga prava određena ovim Ugovorom,
Zakonom o radu i drugim kolektivnim Ugovorom.
Prava iz prethodnih stavaka ovoga članka
pripadaju jednako sindikalnom povjereniku kao i
sindikalnim predstavnicima, uključujući i one koji
nisu zaposleni kod tog poslodavca.
Sindikalni predstavnik dužan se poslodavcu
predstaviti odgovarajućom punomoći ili iskaznicom.
Ozljeda sindikalnog povjerenika prigodom
obavljanja sindikalne dužnosti ili službenog puta u
svezi s tom dužnošću smatra se ozljedom na radu kod
poslodavca.

SINDIKALNE AKTIVNOSTI I SASTANCI
Članak 71.
Sindikalnom predstavniku, odnosno
sindikalnom povjereniku ili članovima
povjereništva poslodavac je dužan omogućiti da
sindikalne aktivnosti obavlja tijekom radnog
vremena na način i u opsegu koji ovisi o veličini
ustanove i organizaciji rada ustanove.
Članovi povjereništva sindikata imaju pravo
održati sindikalne sastanke tijekom radnog vremena
ustanove, vodeći računa o tome da se sastanci
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organiziraju u vrijeme i na način koji ne šteti
djelotvornosti poslovanja ustanove.
Jednom u 6 mjeseci svi članovi sindikata
imaju pravo održati sindikalni skup tijekom radnog
vremena ustanove, o čemu treba da obavijeste
poslodavca, pazeći da se sastanak organizira u
vrijeme i na način koji najmanje narušava redovno
poslovanje ustanove.

UVJETI ZA SINDIKALNI RAD
Članak 72.
Poslodavac je dužan bez naknade, osigurati
za rad sindikata najmanje sljedeće uvjete:
prostoriju za sindikalni rad u pravilu
odvojenu od mjesta rada i odgovarajući
prostor za održavanje sindikalnih sastanaka,
pravo na korištenje telefona, telefaksa i
drugih tehničkih sredstava i opreme u mjeri
nužnoj za ostvarivanje sindikalne aktivnosti,
slobodu podjele tiska, sindikalnog
izvješćivanja i oglašavanja na oglasnim
pločama za redovne sindikalne aktivnosti, a
u vrijeme štrajka, odnosno provođenja
drugih sredstava pritiska i na drugim
mjestima, prema odluci sindikata,
oglasne ploče o svom trošku na mjestu
dostupnom najvećem broju zaposlenika,
obračun sindikalne članarine i drugih
obustava preko isplatnih lista prigodom
obračuna plaća i doznačivanja članarine na
račun sindikata, a na temelju pisane izjave
člana sindikata,
Ako sindikalni povjerenik obavlja
sindikalne aktivnosti u punom radnom vremenu, a
zbog prirode njegova posla te aktivnosti ne može
obavljati na svojem mjestu rada, ravnatelj će mu
osigurati drugi odgovarajući prostor za obavljanje
sindikalnih aktivnosti.
Poslodavac će se suzdržati od svakog
činjenja ili propuštanja činjenja kojima bi pojedini
sindikat u ustanovi bio doveden u povlašteni ili
podređeni položaj.
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ZAŠTITA SINDIKALNOG POVJERENIKA

Broj: 11

PRAVA I OVLASTI ZAPOSLENIČKOG
VIJEĆA KOJA PREUZIMA SINDIKAT

Članak 73.
Članak 75.
Bez suglasnosti sindikata, poslodavac ne
smije sindikalnom povjereniku, za vrijeme
obnašanja dužnosti i šest mjeseci nakon isteka
obnašanja sindikalne dužnosti, otkazati, rasporediti
ga na nepovoljnije radno mjesto, niti ga na bilo koji
drugi način staviti u nepovoljniji položaj.
Najveći broj sindikalnih povjerenika koji
uživaju zaštitu iz Zakona o radu i ovoga Ugovora
određuje se:
prema broju članova sindikata - u slučaju
kada je u ustanovi izabrano zaposleničko vijeće,
prema ukupnom broju zaposlenih u ustanovi
- u slučaju kada zaposleničko vijeće nije izabrano.
Suglasnost za otkaz i suglasnost iz stavka 1.
ovoga članka daje osoba određena statutom sindikata,
a ako takva osoba nije određena, onda predsjednik
sindikata ili osoba koju on ovlasti.

ZAMJENA ZAPOSLENIČKIH VIJEĆA
SINDIKATA

Kad sindikat zamjenjuje zaposleničko vijeće
on preuzima sva njegova prava i ovlasti u skladu sa
Zakonom o radu i prava iz članka 143. stavka 1. do 3.
Zakona o radu.

STRUČNO SAVJETOVANJE
Članak 76.
Kada sindikalni povjerenik zamjenjuju
zaposleničko vijeće ima pravo zatražiti mišljenje
stručnjaka o poslovima iz svojega djelokruga.
Sindikat i poslodavac sporazumjet će se o
načinu podmirivanja troškova nastali primjenom
stavka 1. ovoga članka.

POVRATAK NA RAD
Članak 77.

Članak 74.
Ako zaposleničko vijeće nije izabrano, sva
njegova ovlaštenja i prava preuzimaju jedan ili više
sindikalnih povjerenika (sindikalno vijeće ), o čemu
odlučuje sindikat u ustanovi.
Broj sindikalnih povjerenika sindikalnog
vijeća s pravima iz prethodnog stavka ne može biti
veći od broja članova zaposleničkog vijeća da je ono
ustrojeno.
Sindikalnog povjerenika koji ima ovlasti
zaposleničkog vijeća u dijelu tih ovlasti može
zamijeniti sindikalni predstavnik koji nije zaposlen u
ustanovi, pod uvjetom da je sindikat o toj osobi
obavijestio poslodavca i da joj je povjerenik prenio, u
pisanom obliku određenu ovlast zaposleničkog
vijeća.
Kada zamjenjuju zaposleničko vijeće
sindikalni povjerenik, odnosno članovi sindikalnog
vijeća, imaju pravo na naknadu plaće u skladu sa
Zakonom o radu, a koja se utvrđuje prema broju
članova koje bi imalo zaposleničko vijeće.

Čelnik sindikata koji je na tu funkciju
izabran iz radnog odnosa kod poslodavca, a koju
obavlja profesionalno, nakon prestanka te funkcije
ima se pravo
vratiti na rad na iste poslove, a ako tih poslova više
nema, onda na odgovarajuće poslove u okviru
njegove stručne spreme.
O namjeri povratka na rad, osoba iz stavka 1.
ovoga članka treba da obavijesti ravnatelja u roku od
30 dana od prestanka funkcije.

ZAPOSLENIČKO VIJEĆE I ŠTRAJK
Čanak 78.
Članovi zaposleničkog vijeća, članovi
sindikata, odnosno sindikalni povjerenici mogu
obavljati sve sindikalne aktivnosti uključujući i
organiziranje štrajka, ali ne u ime zaposleničkog
vijeća već, isključivo, u ime sindikata.
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4.

MIRNO RJEŠAVANJE
KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA
MIRENJE
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mirovnog vijeća u roku iz prethodnog stavka ovoga
članka, smatra se daje prihvatila.
Prijedlog koji prihvate obje ugovorene
strane ima pravnu snagu i učinke kolektivnog
Ugovora.

Članak 79.
Za rješavanje kolektivnih radnih sporova
između potpisnika ovoga Ugovora koje nije bilo
moguće riješiti međusobnim pregovaranjem, mora
se provesti postupak mirenja.

ARBITRAŽA
Članak 83.
Ugovorene se strane mogu dogovoriti o tome
da spor iznesu pred arbitražu.

Članak 80.
Postupak mirenja provodi mirovno vijeće od
tri člana.
Svaka ugovorna strana imenuje po jednog
člana, a trećeg člana, predsjednika, biraju obje strane
sporazumno.
Ako se o trećem članu obje strane ne mogu
usuglasiti, zatražit će da ga imenuje
Gospodarsko socijalno vijeće Vlade RH s liste
miritelja.

POSREDOVANJE
Članak 84.
Ugovorne strane u svakom slučaju mogu
dogovoriti da spor pokušaju riješiti posredovanjem
trećih.

5.

ŠTRAJK

ROKOVI MIRENJA
Članak 81.
.
Ugovorne strane moraju, u roku od 24 sata,
predložiti svoga člana mirovnog vijeća i odmah se
dogovoriti o izboru trećeg člana.
Ako se strane ne dogovore o izboru trećeg
člana, podnijet će zahtjev da ga imenuje
Gospodarsko-socijalno vijeće RH.
Ako se ugovorne strane ne dogovore
drukčije, mirovno vijeće treba svoj prijedlog donijeti
najkasnije u roku od tri dana od dana imenovanja svih
članova.

SUZDRŽAVANJE OD ŠTRAJKA I UVJETI
ZA DOPUŠTENJE ŠTRAJKA
Članak 85.
Za vrijeme važenja ovoga Ugovora sindikati
neće štrajkati zbog pitanja koja su uređena ovim
Ugovorom.
Zabrana štrajka iz stavka 1. ovoga članka ne
isključuju pravo na štrajk za sva druga neriješena
pitanja, te za slučaj spora u svezi s izmjenama ili
dopunama ovoga Ugovora.
Sindikat ima pravo organizirati štrajk
solidarnosti s drugim sindikatima, uz najavu prema
odredbama ovoga Ugovora.

PRIHVAT I UČINICI MIRENJA
Članak 82.
Ugovorne strane mogu prihvatiti ili odbiti
prijedlog mirovnog vijeća, o čemu se moraju izjasniti
prvog idućeg radnog dana nakon primitka prijedloga.
Ako se neka strana ne izjasni o prijedlogu

DONOŠENJE ODLUKE O ŠTRAJKU
Članak 86.
Prigodom organiziranja i poduzimanja
štrajka sindikat mora voditi računa o ostvarivanju
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Ustavom zajamčenih sloboda i prava drugih.
Štrajkom se ne smiju ugroziti prava na život,
zdravlje i osobnu sigurnost. Za način donošenja
odluka o štrajku, te za druga pitanja u svezi sa
štrajkom, a koja nisu riješena ovim Ugovorom,
primijenit će se pravila sindikata.

ZABRANA OMETANJA ŠTRAJKA
Članak 87.
Poslodavac ne smije sprečavati ili ometati
štrajk koji je organiziran u skladu sa zakonom i ovim
Ugovorom.

Broj: 11

redu i na zakonit način, upozorava nadležna tijela na
pokušaje sprečavanja i ometanja štrajka, kontaktira s
nadležnim tijelima i obavlja druge poslove.
Štrajkaški je odbor dužan, na pogodan način,
očitovati se strani protiv koje je štrajk organiziran
kako bi se nastavili pregovori u svrhu mirnog
rješenja spora.
Štrajkaški je odbor dužan razmotriti svaku
inicijativu za mirno rješenje spora koju mu uputi
ravnatelj s kojim je u sporu, te na nju odgovoriti u
onom obliku u kojem mu je upućena.

POSLOVI KOJI SE NE MOGU PREKIDATI
Članak 91.

NAJAVA ŠTRAJKA
Članak 88.
Štrajk se mora najaviti ravnatelju najkasnije
tri dana prije početka. U pismu kojim se štrajk
najavljuje sindikat mora navesti razloge štrajka,
mjesto, dan i vrijeme, te podatke o štrajkaškom
odboru i osobama koje rukovode štrajkom.
Štrajk ne smije započeti prije završenog
postupka mirenja.

RUKOVOĐENJE ŠTRAJKOM
Članak 89.
Štrajkom rukovodi štrajkaški odbor
sindikata.
U ustanovama koje su uključene u štrajk
mora se osnovati štrajkaški odbor ili imenovati osoba
koja će obavljati funkciju štrajkaškog odbora.
Članovi štrajkaškog odbora ne mogu se
odrediti da rade za vrijeme štrajka.

OBVEZE I OVLASTI ŠTRAJKAŠKOG
ODBORA
Članak 90.
Štrajkaški odbor sindikata rukovodi
cjelokupnim štrajkom, prati provodi li se štrajk u

Sindikat mora objaviti pravila o poslovima
na kojima se za vrijeme trajanje štrajka rad ne smije
prekidati, najkasnije na dan najave štrajka.

Članak 92.
Na poslodavčev prijedlog sindikat i
poslodavac sporazumno izrađuju i donose pravila o
poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme
štrajka.
Poslovi potrebni za opsluživanje onih
zaposlenika koji dobrovoljno žele raditi, a nisu
određeni za obavljanje poslova koji se ne smiju
prekidati, ne mogu se proglasiti poslovima koji se ne
smiju prekidati.
Pri određivanju poslova koji se ne smiju
prekidati valja voditi računa o tome da se njima
obuhvati najmanji mogući broj zaposlenika, a da se
poslovi učinkovito izvrše.
Pravila o poslovima koji se ne smiju
prekidati uključuju i broj zaposlenika koji treba da
rade u vrijeme štrajka.

Članak 93.
Ako se o pravilima o poslovima koji se ne
smiju prekidati za vrijeme štrajka ne postigne
sporazum u roku 8 dana od dana dostave prijedloga
poslodavca sindikatu, pravila će utvrditi arbitraža.
Pravila iz stavka 1. ovoga članka arbitraža je
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dužna donijeti u roku od 8 dana od dana dostave
prijedloga arbitraži.
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strane.
Tumačenja komisije dostavljaju se
podnositelju i svima onim poslodavcima na koje se
odnose.

Članak 94.
Ako poslodavac nije predložio utvrđivanje
pravila iz članka 93. ovoga Ugovora do dana početka
postupka mirenja, postupak utvrđivanja tih poslova
ne može pokrenuti do dana okončanja štrajka.

PRAVA SUDIONIKA ŠTRAJKA

ROKOVI ZA TUMAČENJE
Članak 98.
Na zahtjev jedne od ugovornih strana,
Komisija za tumačenje dužna je dati tumačenje
ovoga Ugovora u roku od 15 dana od dana primitka
zahtjeva.

Članak 95.
Sudioniku štrajka mogu se smanjiti plaća i
dodaci na plaću, osim doplatka za djecu, razmjerno
vremenu sudjelovanja u štrajku.

7.
PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE
ODREDBE
Članak 99.

Članak 96.

Ovaj se Ugovor sklapa na vrijeme od četiri
godine.

Zaposlenik ne smije biti stavljen u ne
povoljniji položaj u odnosu na druge zaposlenike
zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku
organizirano sukladno odredbama zakona,
odredbama ovoga Ugovora i pravilima sindikata, a
niti smije biti na bilo koji način prisiljen sudjelovati u
štrajku, ako to ne želi.

6.
TUMAĆENJE I PRAĆENJE
PRIMJENE OVOGA UGOVORA OSNIVANJE
I NAČIN RADA KOMISIJE

Članak 97.
Za tumačenje odredaba i praćenje primjene
ovog Ugovora ugovorne strane imenuju zajedničku
komisiju, u roku od 30 dana od dana potpisa ovoga
Ugovora.
Komisija ima četiri člana, od kojih svaka
ugovorena strana imenuje dva.
Komisija donosi sve odluke većinom
glasova, a u slučaju podijeljenog broja glasova
odlučuje glas predsjednika komisije.
Tumačenja komisije obvezna su za ugovorne

PRIMJENA UGOVORA U DOBROJ
VJERI
Članak 100.
Strane potpisnice obvezuju se primjenjivati
ovaj Ugovor u dobroj vjeri.
Ako zbog primjena okolnosti, koje nisu
postojale niti su bile poznate u trenutku sklapanja
Ugovora, jedna od strana ne bi mogla neke od
odredaba Ugovora izvršavati ili bi joj to bilo izuzetno
otežano, obvezuje se da neće jednostrano prekršiti
ovaj Ugovor, nego će drugoj strani predložiti
njegovu izmjenu.

I Z M J E N A , O T K A Z I O B N O VA
UGOVORA
Članak 101.
Svaka ugovorna strana može predložiti
izmjene i dopune ovoga Ugovora.
Inicijativa iz prethodnog stavka može se
iskazati svakih šest mjeseci nakon potpisa Ugovora.
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Strana kojoj je podnesen prijedlog za
izmjenu i dopunu ovoga Ugovora mora pristupiti
pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku
od 30 dana od dana primitka prijedloga. U protivnom,
stječu se uvjeti za primjenu odredbi o postupku
mirenja.

Broj: 11

OBVEZA USKLAĐIVANJA
Članak 105.
Ustanove kulture dužne su svoje akte
uskladiti s odredbama ovoga Ugovora u roku od 30
dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 102.
STUPANJE NA SNAGU I PRIMJENA
Svaka strana može otkazati ovaj Ugovor.
Otkazni rok je tri mjeseca od dana dostave
pisanog otkaza drugoj strani.

Članak 103.
Pregovore o obnovi ovoga Ugovora strane će
započeti najmanje 30 dana prije isteka roka na koji je
sklopljen.

Članak 106.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa
ovlaštenih osoba strana potpisnica, primjenjuje se od
1. siječnja 2008. godine i bit će objavljen u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
Klasa: 612-01/08-01/2
Ur. broj: 2178/1-11-01-08-1
Slavonski Brod, 3. srpnja 2008. Godine

TROŠKOVI

Članak 104.
Troškove u vezi s primjenom ovoga
Ugovora strane podmiruju solidarno.

GLAVNA TAJNICA
HSDK
Ljubica Pilić,dipl.oecc,v.r.

Župan
Danijel Marušić
Dr.vet.med,v.r.
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GRAD
SLAVONSKI BROD

-

akti Poglavarstva:

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

126.
Temeljem članka 8. Zakona o vatrogastvu
(”Narodne novine" br. 106/99), članka 11. Odluke
o osnivanju javne vatrogasne postrojbe grada
Slavonskog Broda i članka 49. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i
1/08), Gradsko poglavarstvo na svojoj 40. sjednici
održanoj 4. srpnja 2008. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju Jakoba Lucića dužnosti člana
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe
I.
Razrješuje se Jakob Lucić dužnosti člana
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe grada
Slavonskog Broda.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 080-01/08-01/19
Urbroj: 2178/01-07-08-01
Slavonski Brod, 4. srpnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mirko Duspara,dr.med., v.r.
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127.

Broj: 11
II.

Temeljem članka 8. Zakona o vatrogastvu
(”Narodne novine" br. 106/99), članka 11. Odluke
o osnivanju javne vatrogasne postrojbe grada
Slavonskog Broda i članka 49. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01, 10/05, 2/06, 19/07 i
1/08), Gradsko poglavarstvo na svojoj 40. sjednici
održanoj 4. srpnja 2008. godine, donijelo je

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 080-01/08-01/19
Urbroj: 2178/01-07-08-02
Slavonski Brod, 4. srpnja 2008.

RJEŠENJE
o imenovanju Mije Golubičića na dužnost
člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe
I.
Imenuje se Mijo Golubičić na dužnost
člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe
grada Slavonskog Broda.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mirko Duspara,dr.med., v.r.
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OPĆINA BEBRINA

7.

B.

Na temelju članka 14. stavak 3. i 4.
Zakona o proračunu (”Narodne novine" broj
96/03), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj
24. sjednici, održanoj 24. lipnja 2008. godine,
donijelo je

Raspoloživa sredstva izodnih
prethodnih godina

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna općine Bebrina
za 2008. godinu
I

Opći dio
Članak 1.
Proračun općine Bebrina za 2008. godinu

C.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
(višak prihoda)
-

Račun zaduživanja / financiranja

Primici od financijske
imovine i zaduživanja

-

Izdaci za financijsku
imovinu i otplate zajmova

-

Neto zaduživanje / financiranje

-

Višak/Manjak+Raspoloživa sredstva
iz prethodnih godina + Neto
zaduživanje / Financiranje

-

glasi:
A.

Račun prihoda i rashoda

Članak 2.

Prihodi i prihodi od
prodaje nefinancijske imovine 5.384.538,40
Rashodi poslovanja
Rashodi za nefinan. imovinu 5.384.538,40
Razlika-Višak/Manjak

-

Opći dio Proračuna sadrži prihode po
izvorima i vrstama prihoda, te rashode po
osnovnim namjenama kako slijedi:
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2008. godine i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
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Klasa : 400-01/08-01/16
Urbroj: 2178/02-03-08-1
Bebrina, 24. lipnja 2008. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.
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OPĆINA DAVOR

26.

3225

Sitan inventar
2008. god.

Na temelju Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ 110/07) i članka 23. Statuta
općine Davor („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 11/01. i 11/05.), Općinsko
vijeće općine Davor na svojoj 22. sjednici
održanoj 30. lipnja 2008. godine, donosi

3232

Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja :
Građevinski objekti
50.000 kn
2008. god.
Ceste
100.000 kn
2008. god.
Oprema i javna rasvjeta
40.000 kn
2008. god.
Prijevozna sredstva
5.000 kn
2008. god.
Javne površine
32.900 kn
2008. god.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE
za 2008. godinu

I.
Ovom izmjenom i dopunom Plana nabave
određuje se predmet nabave, vrijednost nabave i
rok provedbe postupka nabave.

3233

Konto

3234

PREDMET NABAVE
VRIJEDNOST I ROK

PROVEDBE POST. NABAVE
3221 Uredski materijal
25.000 kn
2008. god.
Sredstva za čišćenje i higij. potrepštine
15.500 kn
____________
Ukupno: 40.500 kn

25.000 kn

Ukupno: 227.900 kn

3237

Usluge promidžbe i informiranja
50.000 kn
2008. god.
Komunalne usluge
217.500 kn
2008. god.
Intelektualne i osobne usluge :
Usluga nadzora na izgradnji
20.000 kn
2008. god.
Geodetske usluge
62.000 kn
2008. god.
Sudski vještak procjena imovine
kom. insp.
28.000 kn
2008. god.
Program ukupnog ravoja i
implementacija
35.000 kn
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2008. god.
Kuća Kerdić - pripreme sanacije
- kn
2008. god.

snagu danom donošenja i objavit će se u
„ S l u ž b enom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije“.

Ukupno: 145.000 kn

4111

Zemljište
2008. god.

10.000 kn

4212

Poslovni objekti športska dvorana
200.000 kn
2008. god.
- dječji vrtić

4213

Ceste
2008. god.

4214

Ostali građ. objekti
60.000 kn
2008. god.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:400-01/07-01/14
Urbroj:2178/17-01-07-08-12
Davor, 30. lipnja 2008.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Alojz Jakirčević,v.r.

1.210.000 kn

4221 Uredska oprema i namještaj
20.000 kn
2008. god.
4222 Komunikacijska oprema
- kn
2008. god.
4227 Ostala oprema
240.000 kn

27.

Na temelju članka 14. stavak 4. i članka
32. stavak 2. i 3. Zakona o proračunu ("Narodne
novine" broj 96/03) i članka 23. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01 i 11/05), Općin sko vijeće
općine Davor na svojoj 22. sjednici održanoj 30.
lipnja 2008. godine, donosi

2008. god.
ODLUKU

4241

Knjige u knjižnici
5.000 kn
2008. god.

4242

Umjetnička djela
5.000 kn
2008. god.

4243

Muzejski izlošci
10.000 kn

o izmjeni i dopuni Plana Proračuna
općine Davor za 2008. godinu

Članak 1.

4246

2008. god.

Projekti za kapitalna ulaganja
920.000 kn
2008. god.

4511 Dodatna ulaganja - građevinski objekti
K.K. 200.000 kn
2008. god.

II.

Izmjena i dopuna Plana nabave stupa na

Proračun općine Davor za 2008. godinu
mijenja se i glasi:
Prihodi
Rezervirani višak prihoda

9.253.300,00 kuna
1.201.681,00 kuna

UKUPNO:

10.454.981,00 kuna

Rashodi
Gubitak prethodne godine

10.232.780,00 kuna
222.201,00 kuna

UKUPNO:

10.454.981,00 kuna
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Članak 2.

Članak 4.

Prihodi i rashodi Proračuna po grupama
utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2008.
godinu.
Posebni dio Proračuna predstavlja prikaz
rashoda po osnovnim namjenama.

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

Prihodi i rashodi u Bilanci, te rashodi u
posebnom dijelu Proračuna povećavaju se,
odnosno smanjuju kako slijedi:

Članak 3.
Sredstva se raspoređuju tijekom godine i
stavljaju na raspolaganje svim nositeljima i
korisnicima proračunskih sredstava u okviru
ostvarenih prihoda, ovisno o dospijeću obveza.
Proračun se provodi od 1. siječnja do 31.
prosinca 2008. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa:400-01/07-01/14
Urbroj:2178/17-01-07-08-11
Davor, 30. lipnja 2008.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Alojz Jakirčević,v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11

Strana: 1277

OPĆINA GUNDINCI

12.

III

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.
01/2006.),
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 22.
sjednici održanoj 27. lipnja 2008. godine, donijelo
je
RJEŠENJE

Obnašanje dužnosti iz čl. 2. ovog Rješenja
počinje s danom 27. 6. 2008. godine.
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

o izboru općinskog načelnika
I
Mato Kokanović iz Gundinaca, Matije
Gupca 7, izabire s e za načelnika općine Gundinci,
sa 27. 6. 2008. godine.
II
Svoju dužnost općinski načenik ne obnaša
profesionalno, te neće imati nikakvu naknadu,
osim naknade za putne troškove.

Klasa : 021-01/08-01/3
Urbroj: 2178/05-02/08-3
Gundinci, 27. lipnja 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.
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13.

14.

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.
01/2006.),
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 22.
sjednici održanoj 27. lipnja 2008. godine, donijelo
je

Na temelju članka 43. Statuta općine
Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/2006.), Općinsko poglavarstvo
općine Gundinci na svojoj 50. sjednici održanoj
30. lipnja 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o potpisnicima žiro-računa
Proračuna općine Gundinci

RJEŠENJE
o izboru zamjenika načelnika

I
I

Za potpisnike žiro-račna Proračuna općine
Gundinci, Općinsko poglavarstvo imenuje:

Ivan Užarević iz Gundinaca, Đure Varzića
40,
izabire se za zamjenika načelnika općine
Gundinci, sa 27. 6. 2008. godine.

1.
2.

Mato Kokanović - načelnik općine
Gundinci
Ivan Užarević - zamjenik načelnika
općine Gundinci

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

II
Navedeni iz članka 1. ove
imenuju se za potpisnike pojedinačno.

Odluke

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
III
Klasa : 021-01/08-01/3
Urbroj: 2178/05-02/08-3
Gundinci, 27. lipnja 2008. g.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Knežević, v.r.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GUNDINCI
Klasa : 022-01/08-01/16
Urbroj: 2178/05-03/08-3
Gundinci, 30. lipnja 2008. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Mato Kokanović,prof., v.r.
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II

Na temelju članka 43. Statuta općine
Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/2006.), Općinsko poglavarstvo
općine Gundinci na svojoj 50. sjednici održanoj
30. lipnja 2008. godine, donijelo je
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 28. ožujka 2008. godine.
Protiv Odluke o poništenju natječaja nije
dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE GUNDINCI
Klasa : 940-01/08-01/6
Urbroj: 2178/05-02/08-1
Gundinci, 23. lipnja 2008. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Mato Kokanović,prof., v.r.
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OPĆINA ORIOVAC

26.

donosi pisanu odluku o početku postupka javne
nabave evidencijski broj 01-MV/08.

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" 26/03, 82/04,
110/04-Uredba i 178/04), članka 3. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora u općini Oriovac i
članka 41. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 13/01,
1/04. i 4/06), Poglavarstvo općine Oriovac na 21.
sjednici održanoj 18. 6. 2008. godine, donosi
ODLUKU

Članak 2.
Predmet nabave je usluga održavanja
nerazvrstanih cesta u 2008. godini, koja obuhvaća
uslugu rada stroja (bagera) na sanaciji brdskih i
poljskih puteva, iskop i pročišćavanje kanala uz
ceste, razgrtanje i niveliranje kamenog materijala
na nerazvrstane ceste.

o početku postupka javne nabave
"Usluga održavanja nerazvrstanih cesta"

CVP oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne
nabave je 50230000-6 - usluge popravaka,
održavanja i s njima povezane usluge u vezi s
cestama i ostalom opremom.

Članak 1.

Članak 3.

Općina Oriovac, Trg hrvatskog preporoda
1, Oriovac, MB 00430757, kao javni naručitelj,

Nabava će se provesti u ograničenom
postupku javne nabave u skladu s odredbama
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Zakona o javnoj nabavi. U prilogu Odluke nalazi
se dokumentacija za nadmetanje, koja je sastavni
dio ove Odluke. Dokumentacija za nadmetanje je
podloga za pripremu ponuda.

Članak 4.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi
197.269,00 kn (240.668,18 s PDV-om) - ostale
usluge - održavanje cesta.
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27.

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" 26/03, 82/04,
110/04-Uredba i 178/04), članka 3. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora u općini Oriovac i
članka 41. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 13/01,
1/04. i 4/06), Poglavarstvo općine Oriovac na 21.
sjednici održanoj 18. 6. 2008. godine, donosi

Članak 5.

ODLUKU

Mjesto pružanja usluge je područje općine
Oriovac. Ugovor će se zaključiti na razdoblje od
jedne godine.

o početku postupka javne nabave
"Materijal za održavanje cesta"

Članak 1.
Članak 6.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je
Antun Pavetić, ovlašteni predstavnici javnog
naručitelja u postupku javne nabave su:
1.
2.
3.

Anica Hemen
Pavao Haring
Miroslav Maričić

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Općina Oriovac, Trg hrvatskog preporoda
1, Oriovac, MB 00430757, kao javni naručitelj,
donosi pisanu odluku o početku postupka javne
nabave evidencijski broj 02-VV/08.

Članak 2.
Predmet
nabave
je
održavanja
nerazvrstanih cesta u 2008. godini, koja obuhvaća
dobavu (prijevoz) i ugradnju kamenog materijala
na poljske i brdske puteve, te nerazvrstane
makadamske ceste u nadležnosti općine.
CVP oznaka iz Jedinstvenog rječnika
javne nabave je 28813900-3 - materijal za
održavanje cesta.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE ORIOVAC
Članak 3.
Klasa . 022-01/08-01/24
Urbroj: 2178/10-02-08-1
Oriovac, 18. 6. 2008. godine
Predsjednik Poglavarstva
općine Oriovac
Antun Pavetić, v.r.

Nabava će se provesti u otvorenom
postupku javne nabave u skladu s odredbama
Zakona o javnoj nabavi. U prilogu Odluke nalazi
se dokumentacija za nadmetanje, koja je sastavni
dio ove Odluke. Dokumentacija za nadmetanje je
podloga za pripremu ponuda.
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Članak 4.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi
591.807,00 kn (722.004,54 kn sa PDV-om), a
sredstva su osigurana Planom Proračuna općine
Oriovac za 2008. godinu na skupini 32244 Materijal za održavanje cesta u iznosu od
394.538,00 kn (481.336,36 kn sa PDV-om i 32329
- ostele usluge - održavanje cesta u iznosu od
197.269,00 kn (sa PDV-om 240.668,18 kn).

Broj: 11

28.

Na
temelju
članka
4. Zakona
o
komunalnom gospodarstvu ("NN" 26/03, 82/04,
110/04-Uredba i 178/04), i članka 21. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 13/01, 10/04. i 4/06),
Vijeće općine Oriovac na 20. sjednici održanoj 24.
6. 2008. godine, donosi
ODLUKU

Članak 5.
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije u općini
Oriovac

Mjesto pružanja usluge je područje općine
Oriovac.
Ugovor će se zaključiti na razdoblje od
jedne godine.
I

Opće odredbe

Članak 6.

Članak 1.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je
Antun Pavetić, ovlašteni predstavnici javnog
naručitelja u postupku javne nabave su:

Ovom Odlukom određuju se komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
koncesije, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog
prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za
povjeravanje tih djelatnosti na temelju koncesije u
općini Oriovac.

1.
2.
3.

Anica Hemen
Pavao Haring
Miroslav Maričić

II

Određivanje komunalnih djelatnosti

Članak 7.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE ORIOVAC
Klasa . 022-01/08-01/25
Urbroj: 2178/10-02-08-1
Oriovac, 18. 6. 2008. godine
Predsjednik Poglavarstva
općine Oriovac
Antun Pavetić, v.r.

Komunalne djelatnosti koje se mogu
obavljati na temelju koncesije u općini Oriovac
jesu:
-

opskrba pitkom vodom
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
prijevoz putnika u javnom prometu
skupljanje i odvoz komunalnog otpada
tržnice na malo
prijevoz pokojnika
obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.
Pod obavljanjem poslova opskrbe pitkom
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vodom podrazumijevaju se poslovi zahvaćanja,
pročišćavanja i isporuka vode za piće.
Pod odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih
voda podrazumijeva se odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda, te
crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama.
Pod prijevozom putnika u javnom
prometu podrazumijeva se prijevoz putnika na
linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice
lokalne samouprave, za čija područja se prijevoz
odvija, osim prijevoza željeznicom koji se uređuje
posebnim propisom.
Pod skupljanjem i odvozom komunalnog
otpada podrazumijeva se organizirano skupljanje i
odvoz komunalnog otpada izvan općine na
uređeno odlagalište.
Pod tržnice na malo podrazumijeva se
upravljanje i održavanje prostora i zgrada
izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice
lokalne samouprave u kojima se u skladu s tržnim
redom pružaju usluge obavljanja prometa
živežnim namirnicama i drugim proizvodima.
Pod prijevozom pokojnika podrazumijeva
se preuzimanje i prijevoz pokojnika od mjesta
smrti do mrtvačnice na groblju.
Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova
podrazumijeva se obveza čišćenja i kontrole
dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

III

Uvjeti i mjerila za provedbu postupka
Članak 4.

Odluku o objavi prikupljanju ponuda ili
javnog natječaja donosi Poglavarstvo općine
Oriovac.

Članak 5.
Na postupak prikupljanja ponuda ili
javnog natječaja za obavljanje komunalne
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke primjenjuju se
odredbe propisa kojima je uređen postupak javne
nabave roba i usluga.
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Članak 6.

Odluku o izboru osobe s kojom će se
sklopiti ugovor donosi Općinsko vijeće na
prijedlog Poglavarstva.
Protiv odluke o davanju koncesije žalba
nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni
spor.

Članak 7.
Na temelju odluke iz članka 6.
Poglavarstvo općine sklapa ugovor koncesiji koji
obvezno sadrži:
djelatnosti za koje se koncesija dodjeljuje
vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje
visinu i način plaćanja naknade za
koncesiju
cijenu i način naplate za pruženu uslugu
prava i obveze davatelja koncesije
jamstva korisnika koncesije
uvjete otkaza ugovora
ugovorne kazne.

IV

Prijelazne i završne odredbe
Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se
izvan snage Odluka o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju koncesije u
općini Oriovac od 12. 12. 2002. godine, ako i
izmjena i dopuna iste Odluke od 23. 9. 2004.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa . 022-01/08-01/27
Urbroj: 2178/10-02-08-1
Oriovac, 24.6. 2008. godine
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.
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29.

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" 26/03, 82/04,
110/04-Uredba i 178/04), i članka 21. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 13/01, 1/04. i 4/06), Vijeće
općine Oriovac na 20. sjednici održanoj 24. 6.
2008. godine, donosi
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora u općini
Oriovac

I

Opće odredbe
Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora u općini Oriovac (u daljnjem
tekstu: Odluka), te način i uvjeti obavljanja istih.

II

Određivanje komunalnih djelatnosti
Članak 2.

Pravne i fizičke osobe na temelju pisanog
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu
obavljati na području općine Oriovac sljedeće
djelatnosti:
-

održavanje javnih površina
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na išćenje javnih površina
odvodnja atmosferskih voda
javna rasvjeta
održavanje nerazvrstanih cesta
održavanje groblja.

Komumalna djelanost održavanja javnih
površina obuhvaća komunalne poslove održavanja
javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih
zona, otvorenih kanala, trgova, parkova, dječjih
igrališta, te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz

Broj: 11

naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne
ceste prema posebnom zakonu, održavanje
zelenila, nabavu sadnog materijala, košnju trave,
prekope javnih površina.
Komunalna djelatnost održavanje čistoće
javnih površina obuhvaća komunalne poslove
održavanje čistoće javnih zelenih površina,
pješačkih staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova,
parkova, dječjih igrališta, javnih prometnih
površina, a naročito skupljanje biološkog otpada
sa zelenih površina, uklanjanje otpada koji
stvaraju prolaznici, održavanje košarica za otpatke
i slično.
Komunalna
djelatnost
odvodnje
atmosferskih voda obuhvaća komunalne poslove
čišćenja slivnika za atmosferske vode, iskop
jaraka i graba i slično.
Komunalna djelatnost javne rasvjete
obuhvaća
komunalne
poslove
upravljanja,
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za
rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje
prolaze kroz naselje i nerazvrstane ceste, a
naročito održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete, zamjena dotrajalih stupova, rasvjetnih
armatura, bojanje rasvjetnih stupova, prigodbe
blagdanske dekoracije i drugo.
Komunalna
djelatnost
održavanja
nerazvrstanih cesta obuhvaća komunalne poslove
održavanja
nerazvrstanih
cesta,
održavanje
poljskih putova, cesta i putova u vikend
područjima, te gospodarenje cestovnim zemljištem
uz nerazvrstane ceste.
Komunalna djelatnost održavanja groblja
obuhvaća poslove čišćenja groblja, košenje trave i
korova na groblju, održavanje i sadnju zelenila,
živica i stabala, održavanje staza i ograda na
groblju.

III

Uvjeti i mjerila za provedbu postupka
Članak 3.

Odluku o objavi prikupljanju ponuda ili
javnog natječaja donosi Poglavarstvo općine
Oriovac.
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Članak 4.

Članak 7.

Na postupak prikupljanja ponuda ili
javnog natječaja za obavljanje komunalne
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke primjenjuju se
odredbe propisa kojima je uređen postupak javne
nabave roba i usluga.

Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova iz čl. 6. ove Odluke može se zaključiti
najdulje na vrijeme od 4 godine.

IV

Prijelazne i završne odredbe
Članak 8.

Članak 5.
Odluku o izboru osobe s kojom će se
sklopiti ugovor donosi Općinsko vijeće na
prijedlog Poglavarstva.
Protiv odluke Općinskog vijeća žalba nije
dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 6.
Na temelju odluke iz članka 5.
Poglavarstvo općine sklapa ugovor
o
povjeravanju određenih komunalnih poslova koji
obvezno sadrži:
djelatnost za koju se sklapa ugovor
vrijeme na koje se sklapa ugovor
vrstu i opseg poslova
način određivanja cijene za obavljanje
poslova, te način i rok plaćanja
jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se
izvan snage Odluka o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
u općini Oriovac od 12. 12. 2002. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa . 022-01/08-01/28
Urbroj: 2178/10-02-08-1
Oriovac, 24.6. 2008. godine
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.
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OPĆINA SIBINJ

6.

III

Temeljem čl. 73. Zakona o financiranju
jedinica
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave (NN 59/01) i čl. 128. Zakona o
proračunu (NN 96/03), Općinsko vijeće općine
Sibinj je na svojoj 22. sjednici održanoj 29.
svibnja 2008. godine donijelo

Razlika između ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam
višak prihoda:
Ostvareni prihoda i
primici 2007. g.
Izvršeni rashodi i
izdaci 2007. g.

7.211.861,20 kn
6.258.000,59 kn

GODIŠNJI OBRAČUN
Višak prihoda 2007.g.

953.860,61 kn

Proračuna općine Sibinj za 2007. godinu
Ukupni manjak prihoda i primitaka za
pokriće u sljedećem razdoblju iznosi:

Opći dio
I
Godišnjim obračunom Proračuna općine
Sibinj za 2007. godinu utvrđeni su ostvareni
prihodi i primici u iznosu od 7.211.861,20 kn.

Manjak prihoda
preneseni iz 2007.g.
Višak prihoda 2007.g.

-820.745,84 kn
953.860,61 kn

Ukupni višak prihoda 2007.g. 133.114,77 kn

II

IV

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama
Proračuna za 2007. g izvršeni su u ukupnom
iznosu od 6.258.000,59 kn.

Stanje žiro-računa na dan 1.1. 2007.
godine bilo je 41.360,78 kn, a na dan 31. 12.2007.
godine 392.168,52 kn.
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V

VIII

Stanje potraživanja za dane zajmove na
dan 31. 12.2007. godine bilo je 119.873,45 kn.

Nepredviđeni
rashodi
do
visine
proračunske pričuve u planiranom iznosu od
15.000,00 kn izvršeni su u iznosu od 5.000,00 kn,
a za potrebe nagrade studentu Anti Kranjčeviću.

VI
Stanje potraživanja na dan 31. 12. 2007.

IX

godine:
-

za naknade koje se refundiraju (grijanje i
telefon najmoprimaca)
912,36 kn
potraživanje za dane koncesije (odvoz
smeća, groblje)
27.791,43 kn
potraživanja za općinske poreze (tvrtka,
reklame, porez na potrošnju)
301.193,67 kn
potraživanja za šumski doprinos (Hrvatske
šume)
6.623,86 kn
potraživanja za stanove (grad Slavonski
Brod)
1. 986,29 kn
potraživanja za komunalnu naknadu
1.697.105,61 kn
potraživanja za najam poslovnih prostora
(u vlasništvu općine)
83.586,03 kn
potraživanja
s
osnove
prodaje
poljoprivrednog zemljišta
179.347,50
potraživanja za kapitalne pomoći iz
Županijskog proračuna
50.000,00

UKUPNO:

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. 12.
2007. godine:

-

za jamčevine
104.834,47 kn
obveze za naknadu štete od
elementarne nepogode 21.612,16 kn
obveze za štetu od poplave 500,00 kn
nepodmirene obveze prema dobavljačima
198.107,17 kn

UKUPNO:

Posebni dio
X
Posebni dio Proračuna općine Sibinj sadrži
rashode po korisnicima i nostiteljima sredstava po
osnovnim i potanjim namjenama.
XI
Godišnji obračun Proračuna, zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će
objavljen u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa : 021-05/08-01/3
Urbroj: 2178/08-01-08-4
Sibinj, 29. svibnja 2008.g.

2.348.546,75 kn
VII

-

Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priloženih podataka
Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i
izdataka Proračuna općine Sibinj za 2007. godinu.

325.053,80 kn

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Kovačević, v.r.
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7.

2.
-

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o
socijalnoj skrbi i članka 28. Statuta općine Sibinj
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
11/01 i 21/04), Općinsko vijeće općine Sibinj na
svojoj 22. sjednici održanoj 29. svibnja 2008.
godine, donijelo je

Program javnih potreba u kulturi
osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji
će se financirati iz Proračuna općine Sibinj
(nastupi KUD-ova, koncerti, putovanja i ostalo).
Prioritet u financiranju udruga imat će
udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju
veći broj članova, s dugom tradicijom i uspješnim
nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će
sufinancirati rad udruga u kulturi, kojih na
području općine Sibinj ima registrirano 2:

PROGRAM
javnih potreba i potrebnih sredstava u
područjima kulture i športa, te socijalne skrbi
za koja se sredstva izdvajaju iz Proračuna
općine Sibinj za 2008. godinu
I.

Program javnih potreba u kulturi

Zakonom o financiranju javnih poteba u
kulturi, regulirano je financiranje kulture i
kulturnih djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u
kulturi osoguravaju se na svim razinama, pa tako
i općinskoj.
Zakonom i na temelju čl. 10. a Zakona
određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u
kulturi koje predstavljaju javne potrebe. Javne
potrebe u kulturi, a za koje se sredstva
osiguravaju u Općinskom proračunu, jesu kulturne
djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od
interesa za općinu, a proizlaze iz sljedećih
kriterija:
-

financiranje matičnih ustanova kulture u
općini,
djelatnosti udruženja u kulturi, te poticanje
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na
općinskoj razini,
manifestacije u kulturi koje pridonose
promicanju i razvitku kulturnog života,
p o ticanje
au tohto nog
kulturn o g
stvaralaštva i njihove tradicije,
poticanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u
svrhu razvijanja međunarodne suradnje.

Financiranje javnih potreba u kulturi
općine Sibinj proizlazi iz kriterija koji su
utemeljeni na sljedećim pretpostavkama:
1.
Uređene javne potrebe prema prioritetima
financiranja:
udruge u kulturi

Elementi financiranja
materijalni troškovi
programski troškovi

Pozicija Proračuna: 039 - Tekuće donacije
udrugama građana u kulturi,
Ukupno planirana sredstva: 200.000,00 kn
KUD "Tomislav" Sibinj - redovni godišnji rad
100.000,00 kn
KUD "Šokica" Slobodnica -redovni godišnji rad
100.000,00 kn
Ukupno za poziciju:: 200.000,00 kn
2.

Program javnih potreba u športu

Zakonom
o
športu
propisano
je
utvrđivanje javnih potreba u športu, a za njihovo
ostvarenje potrebno je osigurati financijska
sredstva u Proračunu općine. Članak 39. Zakona
propisuje što su to javne potrebe, odnosno koje su
to aktivnosti i poslovi za koje je određeno da su
od lokalnog značaja.
Korisnici proračunskih sredstava mogu biti
udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i
Zakonu o udrugama. Iako Zakon o športu predviđa
niz izvora financiranja, općina je dužna pomagati
rad športskih udruga, vodeći računa o:
stvaranju uvjeta za rad športskih udruga
poticanje gradnje novih športskih objekata
i dvorana, u cilju unapređenja športa na
području općine,
tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i
mladeži,
objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti
građana.
Sredstva
javnih
potreba
u
športu
raspoređuju se korisnicima prema potrebama, ali
prema rangu natjecanja po ligama (nogometni i
košarkaški klubovi):
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Pozicija Proračuna: 042 - Tekuće donacije
sportskim društvima,
Ukupno planirana sredstva 500.000,00 kn
NK "Mladost" Sibinj - redovni godišnji rad
150.000,00 kn
NK "Slobodnica" Slobodnica - redovni godišnji rad
150.000,00 kn
NK "ASK" Gornji Andrijevci - redovni godišnji
rad 50.000,00 kn
NK "Sloga" Gromačnik - redovni godišnji rad
55.000,00 kn
NK "Vatrogasac" Grižići, redovni godišnji rad
30.000,00 kn
NK "Mladost" Jakačina
30.000,00 kn
Košarkaški klub Sibinj
15.000,00 kn
Stolnoteniski klub Sibinj
15.000,00 kn
ŠRD Petnja
5.000,00 kn
Ukupno za poziciju:
3.

500.000,00 kn

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

Temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj
skrbi općina je obvezna u svom Proračunu, a za
potrebe socijalne skrbi, osigurati sredstva u visini
5% svojih prihoda, prvenstveno za podmirenje
troškova stanovanja. Za tu namjenu u Proračunu
općine Sibinj su osigurana sredstva za podmirenje
troškova stanovanja, interventna sredstva kao
jednokratne novčane pomoći, sredstva za pomoć
invalidima i hendikepiranim osobama, sredstva za
jednokratnu pomoć obiteljima kod rođenja djeteta,
te sufinanciranje mjesečnih
karata učenika
srednjih škola, lošijeg socijalnog statusa.
O iznosima sredstava po pojedinom
zahtjevu, odlučuje Općinsko poglavarstvo, i o
tome donosi odluku.
S Dječjim vrtićem "Cekin" iz Slavonskog
Broda sklopljen je ugovor o financiranju cijene
troškova vrtića kod djece s poteškoćama u
razvoju, a o svakom pojedinom slučaju odlučuje
Općinsko poglavarstvo, na temelju zahtjeva
korisnika.
Kod odobravanja sredstava za podmirenje
troškova stanovanja (pl. el. energija, lijekova i sl.)
općina je obvezna platiti navedene troškove u ime
pojedinca koji podnosi zahtjev.
Kod odobravanja sredstava jednokratnih
novčanih pomoći, vodi se briga o socijalnom
statusu obitelji ili pojedinca, te životnim uvjetima
u kojima isti žive.
Novčana sredstva za pomoć obiteljima
kod rođenja djeteta osiguravaju se u Općinskom
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proračunu u iznosu od 1.000,00 kn po djetetu.
pravo na novčanu naknadu imaju rodilje s
prebivalištem na području općine Sibinj, što
dokazuju važećom osobnom iskaznicom, rodnim
listom djeteta i uvjerenje o prebivalištu na
području općine Sibinj.
Sredstva za financiranje cijena mjesečnih
karata učenika srednjih škola financirat će se iz
sredstva Proračauna općine, a po pojedinom
zahtjevu roditelja učenika. Sredstva za ovu
namjenu odobravaju se za jedno polugodište, a
isplaćivat će se mjesečno na račune roditelja
korisnika.
Sredstva za gore navedene potrebe
osigurana su na sljedećim pozicijama:
Pozicija 034 - Tekuće donacije građanima i
kućanstvima u novcu,
jednokratne novčane pomoći po zahtjevu
50.000,00 kn
Pozicija 035 - Tekuće donacije invalidima i
hendikepiranim osobama
sufinanciranje cijene boravka u dječjem
vrtiću "Cekin" 25.000,00 kn
Pozicija 036 - Porodiljne naknade i oprema za
novorođenčad
jednokratne novčane naknade za rođenje
djeteta 100.000,00 kn
Pozicija 037 - Naknade građanima i kućanstvima u
naravi
plaćanje troškova stanovanja 35.000,00 kn
financiranje cijene mjesečnih karata
učenika srednjih škola 35.000,00 kn
Ukupno za poziciju:

70.000,00 kn

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. 1. 2008.g., i
bit će objavljen u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa : 021-05/08-01/3
Urbroj: 2178/08-01-08-7
U Sibinju, 29. svibnja 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Kovačević , v.r.
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VELIKA KOPANICA

6.

II

Na temelju članka 31. st. 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN br. 33/01, 66/01-vjerodostojno tumačenje i
129/05) i članka 27. Statuta općine Velika
Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 10/01), Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica na svojoj 22. sjednici održanoj
11. lipnja 2008. g. donosi

Naknada za rad na sjednicama Općinskog
vijeća iznosi 200,00 kuna.
Naknada za rad na sjednicama Općinskog
poglavarstva iznosi 2000,00 kuna.
Naknadu za rad na sjednicama radnih
tijela imenovanih odlukom Općinskog vijeća
odredit će Općinsko poglavarstvo, ovisno o težini
posla.

ODLUKU

III

o naknadi troškova za rad članovima
Općinskog poglavarstva, Vijeća i njihovih
radnih tijela općine Velika Kopanica

Naknade iz članka 2. ove Odluke
isplaćuju se i dužnosnicima koji profesionalno
obnašaju funkciju, te djelatnicima upravnih tijela.

I

IV

Ovom Odlukom određuje se visina
nakande članovima predstavničkih, izvršnih i
drugih radnih tijela općine, dužnosnicima i
djelatnicima.

Naknada prema ovoj Odluci isplaćuje se
na žiro račun polugodišnje. Naknade se isplaćuju
na teret Proračuna općine Velika Kopanica.
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Na dan stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o naknadi troškova za rad
članovima Općinskog poglavarstva, Vijeća i
njihovih radnih tijela općine Velika Kopanica
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
13/04.).

Na temelju članka 39. Općinskog
poglavarstva općine Velika Kopanica ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 1/01),
Općinsko poglavarstvo općine Velika Kopanica na
svojoj 39. sjednici održanoj 26. lipnja 2008. g.
donosi:

VI

RJEŠENJE

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošeenja, a primjenjivat će se od 1. 1. 2008. g. i
bit će objavljena u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

o razrješenju mrtvozornika u općini
Velika Kopanica

I
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa : 021-01/08-01/1
Urbroj: 2178/12-3-08-01
Velika Kopanica, 11. lipnja 2008. g.

Općinsko poglavarstvo općine Velika
Kopanica
donosi
Rješenje
o
razrješenju
mrtvozornika u općini Velika Kopanica.

II
Predsjednik
Općinskog vijeća
Matija Vidaković, v.r.

Mandica Šimunović iz Velike Kopanice,
Šamačka 1, razrješuje se dužnosti mrtvozornika
zbog smrti.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa: 023-01/08-01/70
Urbroj: 2178/12-02-08-1
Velika Kopanica, 26. lipnja 2008. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Zvonimir Šimunović, v.r.
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Na temelju članka 9. st. 3. Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07), te čl.
10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN br.
40/08), te članka 27. Statuta općine Velika
Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/01), Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica na svojoj 22. sjednici održanoj
11. lipnja 2008. g., donosi
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Ivan
Prohaska
- član
veterinarske službe)

(predstavnik

III
Donošenjem ove Odluke, stavljaju se
izvan snage akti o osnivanju Stožera civilne
zaštite kao i akti o imenovanju predstavnika i
članova Stožera civilne zaštite.

IV
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Stožera
zaštite i spašavanja općine Velika Kopanica

I
Stožer zaštite i spašavanja općine Velika
Kopanica osniva se za upravljanje i usklađivanje
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa općine u slučaju neposredne
prijetnje, katastrofe i veće nesreće, sa ciljem
sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica
katastrofe i veće nesreće.

Stupanjem na snagu ove Odluke o
osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja općine Velika Kopanica, prestaje važiti
Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva
zaštite i spašavanja općine Velika Kopanica
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije",
18/06).

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

II
U Stožer zaštite i spašavanja općine
Velika Kopanica imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Filip Mamić - načelnik Stožera (zamjenik
načelnika općine)
Zvonimir Šimunović - član (načelnik
općine)
Branko Jurić - član predstavnik Policijske
uprave)
Tajana Katalinić - član djelatnik Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje)
Antun Petrašević - član (predsjednik
Vatrogasne zajednice)
Josip Buljan - član (predstavnik Doma
zdravlja)
Josip Abramović - član
(predstavnik
komunalnog poduzeća)

Klasa : 810-01/08-01/22
Urbroj: 2178/12-3-08-01
Velika Kopanica, 11. lipnja 2008. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Matija Vidaković, v.r.
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Broj: 11
Članak 4.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima
mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 27.
Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije ” br. 10/01), Općinsko
vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 22. sjednici
održanoj 11. lipnja 2008.godine donijelo je

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge
mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća,
studentski zborovi, te drugi registrirani oblici
organiziranja mladih sa sjedištem na području općine
Velika Kopanica.

Članak 5.
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih općine
Velika Kopanica

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih
općine Velika Kopanica (u daljnjem tekstu: Savjet
mladih), sastav, način i postupak izbora, djelokrug
rada, način financiranja rada i programa, osiguranje
prostornih i drugih uvjeta za rad, te druga pitanja od
značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća
općine Velika Kopanica (u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće) koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja
mladih u javni život općine Velika Kopanica.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem
na području općine Velika Kopanica u dobi od
petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA
ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 3.
Savjet mladih broji 5 (pet ) članova, uključujući
predsjednika i zamjenika predsjednika.
Mladi
koji mogu biti birani u Savjet mladih su osobe iz
članka 2. stavka 2. ove Odluke.

Općinsko vijeće pokreće postupak izbora članova
Savjeta mladih javnim pozivom.
Odluku o javnom pozivu za podnošenje prijedloga
kandidata za izbor članova savjeta mladih donosi
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica.
Od dana objave javnog poziva pa do dana izbora
Savjeta mladih ne može proći manje od 30 niti više od
60 dana. ".

Članak 6.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih
podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor i
imenovanje Općinskog vijeća općine Velika Kopanica,
u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u
dnevnom tisku, na oglasnoj ploči općine Velika
Kopanicai i oglasnim pločama Mjesnih odbora općine
Velika Kopanica.
Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži
sljedeće podatke:- naziv i sjedište ovlaštenog
predlagatelja,- podaci o kandidatu (ime i prezime,
datum i godina rođenja, prebivalište),- obrazloženje
prijedloga.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u
razmatranje.
Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u
Savjet mladih utvrđuje Komisija za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća. Lista se objavljuje na oglasnoj ploči
općine Velika Kopanica i na oglasnim pločama
Mjesnih odbora općine Velika Kopanicau roku od 15
dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga .
Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime i
prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu
zaprimljenih prijedloga.Lista kandidata sadrži:- ime i
prezime kandidata,- datum i godinu rođenja
kandidata,- prebivalište kandidata,- naznaku
predlagatelja.
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Članak 7.

Članak 10.

Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim
glasovanjem na način i po postupku propisanim
Poslovnikom Općinskog vijeća.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima
ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode
abecednim redom, a glasuje se na način da se
zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog
kandidata.
Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi
redni brojevi ispred prezimena najviše pet kandidata.
Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od
rednog broja 1. do 5. na rang listi dobivenih glasova.
U slučaju da pod rednim brojem 5. dva ili više
kandidata ostvari jednaki broj glasova, izbor među tim
kandidatima se ponavlja na istoj sjednici.

Način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i
njegovog zamjenika uređuje se Poslovnikom o radu
Savjeta mladih.
Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka donosi se
većinom glasova svih članova Savjeta mladih na
konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva
predsjednik Općinskog vijeća, koji sjednicom
predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Članak 8.
Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od dvije
godine.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih
biraju članovi Savjeta mladih iz reda izabranih
članova na konstituirajućoj sjednici.
Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i
prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči
sjednicama Savjeta mladih, ako navrši trideset (30)
godina života, na osobni zahtjev te ako je
pravomoćnom sudskom presudom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci.
U slučaju iz stavka 3. ovog članka, prijedlog za novog
člana Savjeta mladih utvrđuje Odbor za izbor i
imenovanja Općinskog vijeća na prijedlog onog
predlagatelja čiji je kandidat bio izabran. Novome
članu mandat traje do isteka mandata člana umjesto
kojeg je izabran.

Članak 9.
Predsjednik Savjeta mladih zastupa i predstavlja
Savjet mladih, te obavlja druge poslove utvrđene
ovom Odlukom.
Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove
spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik
predsjednika.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA
MLADIH
Članak 11.
U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
raspravlja o pitanjima značajnim za rad
Savjeta mladih,
raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada
Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,
predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka,
programa i drugih akata od značaja za
unapređivanje položaja mladih,
predlaže Općinskom vijeću raspravu o
pojedinim pitanjima od značaja za mlade, te
način rješavanja navedenih pitanja,
daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih
akata od osobitog značenja za mlade,
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe
lokalnog programa djelovanja za mlade,
izrađuje izvješća nadležnim tijelima o
problemima mladih, a po potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih
problema i poboljšanje položaja mladih,
predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu
odluka i programa o skrbi za mlade,
skrbi o informiranosti mladih o svim
pitanjima značajnim za unapređivanje
položaja mladih,
potiče suradnju sa savjetima mladih općina,
gradova i županija u Republici Hrvatskoj te
suradnju i razmjenu iskustava s
odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
predlaže Općinskom vijeću financijski plan
radi ostvarivanja programa rada Savjeta
mladih,
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obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 12.
Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje
jedanput u dva mjeseca.
Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava
predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati
izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog
najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 13.
Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je
sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.
Savjet mladih donosi odluke većinom glasova
nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije drukčije
određeno.

Broj: 11
Članak 16.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu
Općinskom vijeću do kraja ožujka tekuće godine za
prethodnu godinu.

IV. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH
Članak 17.
Općina Velika Kopanica osigurava financijska
sredstva za rad Savjeta mladih, kao i prostor za
održavanje sjednica Savjeta mladih.
Financijska sredstva za rad Savjeta mladih
osiguravaju se u Proračunu općine Velika Kopanica na
temelju odobrenog programa rada Savjeta mladih.
Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj
rad.
Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu
troškova za rad u Savjetu mladih u skladu s odlukom
Općinskog vijeća kojom se uređuje pravo na naknadu
troškova za rad članova radnih tijela Općinskog vijeća.

Članak 14.
Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za
svaku kalendarsku godinu.
Programom rada se utvrđuju programske i druge
aktivnosti, nositelji pojedinih aktivnosti i rokovi
njihova izvršenja, a priprema se u suradnji s
Jedinstvenim upravnim odjelom općine Velika
Kopanica.

Članak 18.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta
mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel općine
Velika Kopanica
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.

Članak 15.
Program rada Savjeta mladih donosi se većinom
glasova svih članova Savjeta mladih. Ako se
programom rada Savjeta mladih za provedbu
planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja
financijskih sredstava, program rada mora sadržavati i
financijski plan koji mora biti usklađen s odobrenim
financijskim sredstvima za te namjene u Proračunu
općine Velika Kopanica.
Program rada Savjet mladih donosi i podnosi na
odobravanje Općinskom vijeću najkasnije do 30.
rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
VELIKA KOPANICA
Klasa: 021-05/08-01/2
Ur. broj: 2178/26-02-08-1
Velika Kopanica 11. lipnja 2008.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
općine Velika Kopanica
Matija Vidaković,v.r.

Broj: 11
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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: 11

